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		Joulukuun tervehdys Potilastukipiste Olkasta.
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T

ämä vuoden ensimmäinen ja viimeinen Uusi-Ääni lehti ilmestyy poikkeukselliseen
aikaan, ensimmäiset lumisateet on koettu ennen kuin lehti valmistui painosta. Näin
siinä vain kävi, että puiden lehdet ilmestyivät ja kuihtuivatkin ennen meidän lehteämme. Tälle asialle löytyy selitys, aiempi pitkä-aikainen ilmoitusmyyjämme luopui
tehtävästään. Kevään aikana etsittiin uutta myyjää, joka sitten vihdoin löytyikin, mutta tämän myyjän kanssa toiminta ei oikein edennyt mihinkään, joten lehti viivästyi
edelleen. Syyskuun alussa kävimme jälleen neuvottelua ilmoitusten myynnistä ja nyt alkoi näyttää
lupaavalta, siitä todisteena tämä lehti mustaa valkoisella.
Lehden ilmoitukset ovat tärkeä tekijä lehden toimittamisen kannalta, joten olimme pakotettuja
viivyttämään lehden ilmestymistä. Toivomme pääsevämme ensi-vuonna normaaliin ilmestymisrytmiin.
Aika on vierähtänyt tosi nopeasti, yhdistyksen vuosikokous pidettiin huhtikuun lopulla. Kokous
vahvisti tilinpäätöksen, jonka tulos oli vieläkin alijäämäinen, mutta kuitenkin siedettävissä määrin. Vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa olisimme kuromassa umpeen niitä muutaman vuoden takaisia
huikeita tappiolukemia. Vuosikokouksen ja sitä seuranneen hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätöksillä allekirjoittaneen pesti puheenjohtajana jatkuu edelleen, kiitän luottamuksestanne. Hyvänä ja tärkeänä puolena tehtävässäni on kuitenkin asiantunteva ja toimiva henkilökunta sekä hallituksen jäsenet, unohtamatta kuitenkaan niitä vapaaehtoisia, joiden työpanos yhdistyksen hyväksi
on erittäin tärkeä. Pyrimme siihen, että yhdistyksen toiminta tulevaisuudessa on menestyksellistä
ja kaikin puolin onnistunutta.
Kyyrönkaidassa oli kesän kynnyksellä virkistysviikko ja heti kesäkuun alussa sopeutumisvalmennuskurssi kurkunalueen potilaille. Heinäkuun alussa oli vuorostaan suunalueen potilaiden sopeutumisvalmennus-kurssi. Kesäkuun alun kurssin osanottajamäärä oli pieni, mutta heinäkuussa osallistujia
oli runsain mitoin. Vastaava ilmiö on esiintynyt jo muutaman viime vuoden aikana, olemmekin
keskustelleet kesän ensimmäisen kurssin laajentamista nielunalueen potilailla osallistujamäärän tasaamiseksi.
Toinen virkistysviikko vietettiin elokuun viimeisellä viikolla. Lokakuun lopulla järjestettiin sopeutumisvalmennus-kurssien yhdistetty jatkotapaaminen. Marraskuun viimeistä edeltävällä viikolla
torstaista – sunnuntaihin oli tukihenkilötapaaminen. Uutena tapahtumana Kyyrönkaidassa oli syöpäjärjestöjen toiminnanjohtajien kokous kesäkuun alkupuolella, kokous oli kaikin puolin onnistunut.
Raha-automaattiyhdistys on muuttanut käytäntöään avustushakemusten aikataulujen suhteen, ensi
vuoden toiminta-avustushakemus oli toimitettava jo kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä budjetteineen päivineen. Sopeutumisvalmennuksen hakemukset jätettiin entiseen tapaan syyskuussa. Keväinen haku tiesi toiminnanjohtajalle ja hallitukselle lisää pähkäiltävää jo siinä vaiheessa
vuotta. Tehtävä ei kuitenkaan ollut mahdoton, joten verkot on vesillä ja odottelemme päätöstä ensi
vuoden avustuksista turvataksemme toiminnan jatkumisen myös tulevana vuonna.

> Kirjoittaja Tuomo Mikkonen on Suomen Kurkku- ja
suusyöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

JOULUN JO KOLKUTELLESSA OVELLE KIITÄN KAIKKIA TOIMINNASSAMME MUKANA OLLEITA SEKÄ OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA TULEVAA VUOTTA 2015 KAIKILLE
LUKIJOILLE
Lahdessa 5. marraskuuta 2014
Tuomo Mikkonen
puheenjohtaja
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Ilmoituksia & Joulutervehdyksiä
Vuosikokousilmoitus
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina
29.3.2015 alkaen kello 10:00 Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa Ristiinassa.

PohjoisSuomen
joulutervehdys

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Uudenmaan
Joulutervehdys

Ystävän Tuki- lehden 2015 ilmestyminen

Etelä-Pohjanmaan
osasto

Vuoden 2015 aikana ilmestyy kaksi lehteä, maalis- ja joulukuussa.
Maaliskuussa ilmestyvään lehteen aineisto tulee toimittaa toimistolle sähköpostilla
le-invalidit@kolumbus.fi 15.2.2015 mennessä.
Joulukuussa ilmestyvään lehteen aineisto tulee toimittaa 15.11.2015 mennessä.

Rauhallista Joulua & Onnellista
Uutta Vuotta

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta
Etelä-Pohjanmaan
osasto

Lämmintä
Joulumieltä
Onnellista
Uutta Vuotta

toivottaa
Kymenlaakson väki

Päijät-Hämeen
Joulutervehdys

Turun osasto

Kyyrönkaidan henkilökunta toivottaa kaikille asiakkaille
Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2015 !
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Sosiaalityöntekijän

puheenvuoro

O

len työskennellyt 25
vuotta sosiaalityöntekijänä Kirurgisessa sairaalassa, aloitin työni 1.1.1989.
Helsingin yliopistollinen
keskussairaala, Kirurginen sairaala oli
edellisenä syksynä täyttänyt 100 vuotta ja
”Kirran” 100-vuotisjuhlanäyttely otti minut vastaan aulassa ensimmäisen työpäivänäni. Sairaalan historia on lääketieteen ja
sairaanhoidon historian ohella myös sosiaalityön historiaa. Sosiaalityötä on tehty
sairaaloissa jo 1920-luvun lopusta lähtien
ja sosiaalityöntekijöitä kutsuttiin aluksi
sosiaalihoitajiksi ja he olivat koulutukseltaan erikoistuneita sairaanhoitajia.
Sosiaalityöntekijänä Hyksin Kirurgisessa
sairaalassa Suu- ja leukasairauksien klinikalla tapaan mm. suusyöpään sairastuneita potilaita. Kirurgisessa sairaalassa suusyöpäpotilaan hoitoon osallistuu
moniammatillinen tiimi, johon kuuluu
omalääkäri, syöpähoitaja, useita kirurgeja, hammaslääkäreitä, fysioterapeutti,
ravitsemusterapeutti ja sosiaalityöntekijä.
Sosiaalityöntekijä tapaa potilaan preoperatiivisesti ennen suunniteltua syöpäleikkausta jolloin potilas on jo saanut kuulla
sairastavansa syöpää. Sosiaalityöntekijän
tapaaminen hoitopolun varhaisessa vaiheessa edesauttaa omalta osaltaan syöpäpotilaan kuntoutumista.

”Tänä päivänä
pidetään tärkeänä,
että potilas palaa
työelämään ”
muodoista. Käytännön asiat ja erilaiset
etuisuuksien selvittely ja hakeminen tulevat ajankohtaiseksi. Sosiaalityöntekijä
selvittää potilaan tämän hetkisen henkisen, fyysisen ja taloudellisen tilanteen ja
arvioi jo tässä vaiheessa potilaan tukitarpeita. Selvitellään potilaan tukiverkostoa,
perhe, asumiseen, työ ja toimeentuloon
liittyviä asioita. Potilaalle tarjotaan myös
mahdollisuutta tavata vertaistukihenkilöitä. Leikkauksen jälkeen potilaan toiminta- ja puhekyky on heikentynyt, joten
potilaaseen tutustuminen on erittäin tärkeää jo ennen leikkaushoitoa. Leikkauksen jälkeinen toipuminen hoitoineen vie
useita kuukausia, jolloin sosiaalityöntekijä
tapaa potilasta useita kertoja säännöllisin
väliajoin kontrollikäyntien yhteydessä.
Sairastuminen aiheuttaa potilaalle konkreettisesti mm. lyhyt- tai pitkäaikaista
työkyvyttömyyttä, avuttomuutta ja toimintakyvyn laskua. Potilas, joka on vielä
työelämässä, tarvitsee tietoa ja apua sairauspäivärahan, vammaistuen ja ammatillisen- tai lääkinnällisenkuntoutuksen tuen
hakemisessa ja vireille panossa.
Tänä päivänä pidetään tärkeänä, että

potilas palaa työelämään. Laajoissa leikkauksissa potilaat joutuvat PEG-letkuruokinnan varaan joksikin aikaa, osa
loppuelämäkseen, jolloin potilas tarvitsee lääkärin kirjoittaman B-lausunnon
ja reseptit letkuravintovalmisteista. Sosiaalityöntekijä huolehtii, että potilas saa
tarvittavat lausunnot edelleen lähetettäväksi. Potilaalta on saatettu evätä erilaisia etuisuuksia, kuten eläke, vammais- tai
hoitotuki, potilas ja hänen läheisensä eivät läheskään aina jaksa itse ottaa selvää
lakisääteisistä etuisuuksistaan ja tukimuodoista.
Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu
potilaan puolesta yhteydenpito ulkopuolisiin järjestelmiin kuten Kela, eläkelaitokset, sosiaalitoimi, vammais- ja
vanhuspalvelut, potilasyhdistykset, Potilasvakuutuskeskus, kotihoito ja yksityiset
kotihoidon palvelutuottajat.
Sairaalan sosiaalityöntekijä osallistuu
yhdessä potilaan koko hoitotiimin ja läheisten kanssa kotiuttamiseen liittyviin
asioihin. Potilas saattaa tarvita kotihoidon tukipalveluja, kotisairaanhoitoa, tukisairaalapaikkaa, kotisairaalaa tai pysyvää
laitospaikkaa.
Sairastuminen voi aiheuttaa suuriakin
muutoksia taloudelliseen tilanteeseen.
Yhteiskunnalla on tukimuotoja, joiden
avulla pyritään lieventämään sairauden
aiheuttamaa taloudellista haittaa. Korvauksista huolimatta sairaanhoitokustannukset voivat tuottaa potilaalle siinä määrin ylimääräisiä kustannuksia, välittömiä
tai välillisiä, että hän joutuu anomaan
toimeentulotukea
sosiaalitoimistosta,

esim. terveydenhuollon asiakasmaksujen
korvaaminen, lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, hammashoito.
Laajojen leikkausten ja hoitojen jälkeen
pään- ja kaulan alueen syöpäpotilaalle voi
tulla ongelmia puhumisessa, syömisessä,
suun kipeytymisessä sekä hampaiden hoidossa. Syöpäpotilas tiedostaa puheensa
epäselvyyden ja kärsii siitä asioita hoidattaessaan sekä sosiaalisissa kontakteissa.
Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus järjestää potilaalle tukihenkilö, joka on vertainen ja osaa opastaa ja antaa vinkkejä
arjesta selviytymisessä.
Kuntouttamista edistävät syöpäjärjestöjen sopeutumisvalmennuskurssit. Nämä
kurssit koostuvat psyykkisestä tuesta, jota
annetaan yksilö- ja ryhmäkeskusteluina,
osa kursseista on yhteisiä potilaille ja lähiomaisille. Sopeutumisvalmennuskurssilla
merkitykselliseksi asiaksi nousee vertaistuki, mahdollisuus tavata muita syöpäpotilaita.
Työurani Kirurgisessa sairaalassa on ollut mielenkiintoista ja rikasta aikaa. Ensi
vuoden huhtikuussa jään eläkkeelle haikein, mutta kiitollisin mielin.
Christel Leva
Sosiaalityöntekijä
HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö,
Kirurginen sairaala Suu- ja
leukasairauskien klinikka,
Gastroentrologia

Psykososiaalinen tuki
ja sosiaaliturva
Potilaalle ja hänen läheisilleen on tärkeää,
että potilasta kuullaan ja ollaan läsnä.
Kun potilas ja omaiset ovat selvinneet
alkuvaiheen kriisistä he tarvitsevat tietoa
käytettävissä olevista palveluista ja tuki6

Laivurinkatu 29, Helsinki
www.eiransairaala.fi
Ajanvaraus: puh. 09 1620 570
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Leppoisaa lomailua Kyyrönkaidassa Ristiinassa.

kuulumisia

Kyyrönkaidasta

A

loitetaan kuulumiset tuoreimmista uutisista. Kyyrönkaidan
omat verkkosivut julkaistiin
9.12.2014, sivut ovat responsiiviset, sivusto taipuu erilaisille näytöille ja päätelaitteille mukaan lukien mobiililaitteet. Sivuilla on lyhyt info
Suomen lisäksi Ruotsiksi, Englanniksi ja
Venäjäksi. Ajo-ohjeet ohjaavat Googlen
karttapalveluun, josta asiakkaat saavat
ohjeet omalla äidinkielellään. Majoitusvarauksen tekeminen suoraan sivuilta on
nyt mahdollista. Kyyrönkaidan sivuilta on
linkki yhdistyksen sivuille ja päinvastoin.
Uudet sivut on saatu aikaan yhteistyössä
Metropoli Ammattikorkeakoulun kanssa.
Kyyrönkaidan tapahtumat ja toiminta on
jatkunut kuluvan vuoden ajan entiseen
malliin. Vuodenvaihteen 2013 - 2014
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venäläisturistien pakkasukon ja vuoden
vaihtumisen juhlinnan jälkeen talo hiljeni
muutamaksi viikoksi. Keväällä toiminnan
käynnisti yhdistyksen neuvottelupäivä
ja vuosikokous. Virkistysviikkoja jäsenistölle toteutettiin kaksi, ensimmäinen
toukokuussa ja toinen elokuussa. Sopeutumisvalmennuskurssi
kurkkusyöpään
sairastuneille ja heidän omaisilleen oli
kesäkuussa ja suunalueen vastaava kurssi
heinäkuun alussa. Kesän kurssien yhteinen seurantajakso pidettiin lokakuun lopulla.
Kotimaisten ryhmien määrissä on havaittavissa kasvua mutta Venäjän tilanne ja
ruplan kurssin heikentyminen on huomattavasti vaikuttanut venäläisten turistien määrään. Tilanne näkyy myös tulevan vuodenvaihteen varauksissa.

Lokakuun lopun liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2013 vastaavana
ajankohtana. Kyyrönkaidan tulos tulee
olemaan jonkin verran heikompi kuin
vuonna 2013 johtuen kiinteistön kunnossapitokuluista ja henkilöstökuluista.
Mikäli venäläisten turistien yöpymiset
olisivat pysyneet aikaisemmalla tasolla,
niin kuluvasta vuodesta olisi tullut Kyyrönkaidan osalta taloudellisesti jopa hyvä.
Ensi vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa
varaston laajennus. Rakentamiseen tarvittava puutavara on sahautettu kiinteistöltä kaadetuista puista. Laajennuksella
saadaan tilat pienkoneiden, laitteiden ja
puutarhatyökalujen säilytykseen. Kyyrönkaidan väki ja vapaaehtoistyöntekijät toivottavat Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta 2015 kaikille lukijoille.

Haluatko viettää
omatoimisen loman
Kyyrönkaidassa?
Vuokraamme mökkimajoitusta 5 hengen huoneistoissa
- myös lisävuodemahdollisuus
- huoneistoissa kaksi huonetta (3 + 2),
joista pienemmässä on minikeittiö
- varustus: liesi, jääkaappi, mikro, kahvin- ja vedenkeittimet
sekä varustus ruoan valmistamiseen ja tarjoiluun
Lomaviikon hinta jäsenille 250 e

Muille 450 e

Hintaan sisältyy liinavaatteet ja mahdollisuus saunomiseen
keskiviikkona ja lauantaina. Lisävuode 50 e
Saunavuoroja on myös mahdollista varata tuntiveloituksella.

Kyyrönkaidan loma- ja kurssikeskus

Postiosoite: Järvenpääntie 183, 52420 Pellosniemi (Mikkeli, Ristiina)
www.kyyronkaita.fi
Puh. (015) 667 145

Info
Kyyrönkaidan kurssikeskus
sijaitsee kauniilla paikalla kirkasvetisen Kaitajärven rannalla
Ristiinassa.
Ympärillä on eteläsavolainen,
runsas luonto, kirkkaat vedet ja
jylhät maisemat.
Kohde sijaitsee aivan valtatie
13 varrella, Mikkelistä 35 km
hyvien bussiyhteyksien varrella,
pysäkiltä matkaa noin 200 m.
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Osastojen kuulumisia
Uusimaa
Uudenmaan osaston
myyjäistalkoot 2013.

> Ei tullut urheillessa hiki, onkohan askelmerkit kohdallaan, heittovuorossa Jouko Nieminen.

Osaston väki valmistautumassa perinteisiin kolmen päivän mittaisiin joulumyyjäisiin HUS:n korvaklinikalla ja Laakson
sairaalassa.

> Voittajan on helppo hymyillä (jos sää sallii),
Jouko Nieminen ja Jukka Purho.

paljon, että rohkein meistä eli lääkärimme
Jouko Nieminen pulahti Päijänteen hyisten aaltojen syleilyyn.
Ilta oli jo pimentynyt kun siirryimme saunan lämmöstä takan ja grillimakkaroiden
ääreen, nyt alkoi olla vatsat täynnä ja raukea olo levitä koko kehoon.
Aikamme siinä vielä rupatellen ja kiitellen
Lainpellon Vesaa ja Asikkalan seurakuntaa, totesimme, että taitaa olla aika lähteä
katsomaan mitä kotiin kuuluu. Lähtiessä
kertasimme vielä, että seuraavan kerran
tapaamme lokakuun viimeisenä torstaina vakio paikassamme, Etelä- Suomen
Syöpäyhdistyksen tiloissa Lahdessa.
Toivottavasti kaikki mukana olleet näkivät unta tästä säästä huolimatta kuitenkin
mukavasta ja onnistuneesta illasta. / tm

PÄIJÄT-HÄME

> Maailman paras paikka kulkea ”juuri lämmitetyn saunan ovi”.

> Grillimakkaraa odotellen, Jouko Nieminen, Vesa Lainpelto, Leo Koivisto ja Jukka Purho

TAMPERE
Syyskauden aloitus
Päijät-Hämeen osastolla
Tietysti syksyn kylmin ja viimaisin päivä
sattui sille tiistaille 23. päivänä syyskuuta, jona olimme päättäneet aloittaa loppuvuoden tapaamiset kesätauon jälkeen.
Lahden pohjois- ja jopa eteläpuolella oli
satanut lunta juuri sinä päivänä, mutta
onneksi meillä ei satanut kuin vettä.
Auto täyteen porukkaa ja nokka kohti Kinismajaa, Asikkalan seurakunnan kurssija lomakeskusta, jossa olemme saaneet jo
vuosia viettää kevät- kauden päättäjäisiä
sekä syyskauden aloituksia.
10

> Vasemalta Jukka Purho, Vesa Lainpelto ja Ossi
Nuuttila (uusin jäsenemme)

Illan ohjelma oli vanhan tavan mukainen,
ensin juotiin hyvät kahvit pasteijoiden
ja muiden herkkupalojen kanssa. Tietysti siinä samalla puhuttiin puuta heinää
ja kerrattiin kesän tapahtumia, mukaan
olimme saaneet yhden uuden jäsenenkin,
toivottavasti hän ei säikähtänyt touhuistamme ja tulee jatkossakin mukaan tapaamisiimme.

Kahvittelun jälkeen alkoi sitten se tosi
koitos, raikkaassa syysviimassa kalahteli
mölkkypalikat iloisesti, kun kuusi luonnonvoimia uhmaavaa urosta alkoi tavoitella mestaruutta. Yleensä olemme ratkaisseet voittajan siten, että mestaruuteen
tarvitaan kolmen erän voitto, mutta nyt
ei kellään ollut mitään sitä vastaan, että
kerrasta poikki, jokaisen kai teki jo mieli
saunan lämpimään.

> 25v. Juhlapäivälliset 21.10.1989 Ravintola
Rusthollissa Onnitteluja vastaanottamassa ovat
puheenjohtaja Tarmo Ojanen ja sihteeri Marjatta
Tolvanen

> Kesänviettoa Kyyrönkaidassa 90-luvulla, kuva
Raija Väänäsen albumista

Pipot korvilla ja hansikkaat kädessä alkoi
pikkuhiljaa selvitä illan mestari, joka tällä
kertaa oli Purhon Jukka.
Sitten puolijuoksua saunaan, jossa lauteilla alkoi taas elämä hymyillä, jopa niin

> Tampereen osaston kesäretki 25.6.1992 Näsijärvellä Tarjanne laivalla matkalla Virroille kuvassa
Matti Salminen ja muita kerholaisia

> LE-kerhon kokous 6.10.1979, kuvassa mukana
perustajajäseniä Aarne Saini, Marjatta Tolvanen,
Kauko Salonen, Eero Estola, Matti Kukkola
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Eeva Helaman

Osastojen kuulumisia
TURKU

muistokirjoitus

Turun osaston kevätkauden päättäjäiset
pidettiin Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimintakeskuksessa Meri-Karinassa 9.6.2014.

V

anha sairauden riuduttama nainen veti viimeisen
henkäyksensä joulukuisena iltana viime vuonna.
Ulkona oli jo pimeä ja
pakkanen hellittänyt vaikka päivällä oli
ollut yli 20 astetta. Eeva Helama, vaimo,
äiti ja mummo, kuoli pitkäaikaisen sairauden ja siihen saadun hoidon väsyttämänä.

Nautimme kauniista aurinkoisesta kesäpäivästä toimintakeskuksen terassilla,
grillasimme makkaraa ja broileria, tarjolla
oli myös salaattia ja patonkia, päälle nautimme kahvia jäätelön kera.
L-S Syöpäyhdistyksen ja Meri-Karinan
uusi toimitusjohtaja Tiina Surakka kävi
meitä tervehtimässä viipyen hetken seurassamme.

Pitkään jos vuosikymmeniä vaivannut,
aika ajoin uusinut suusyöpä oli tehnyt
Eevasta ensin syöpäyhdistyksen jäsenen
ja en jälkeen aktiivin. Elämänsä viimeisen vuosikymmenen hän toimi arvostettuna ja pidettynä Suomen Kurkku- ja
Suusyöpäyhdistyksen
Pohjois-Suomen
paikallisosaston puheenjohtajana. Häntä
ennen yhdistyksen pohjoisin paikallisosasto uinui, eikä sillä ollut toimintaa.
Osaston toiminta oli hiipunut joitakin
vuosia aikaisemmin keskeisten henkilöiden uupumiseen.

Kauniit kiitokset Meri-Karinan toimintakeskukselle
LE-Turun osasto.

UUSIMAA
ETELÄ-POHJANMAA
Tervehdys Pohjanmaalta
Terveiset Etelä-Pohjanmaan osastosta,
olemme kuluvan vuoden aikana käyneet
Seinäjoen teatterissa ja pikkujoulua vietimme Ilmajoen Kestikartanossa, jossa
ruokailtiin hyvää jouluruokaa ja Joulupukki toi lahjat.
Hyvää joulua kaikille lukijoille

> Osaston vuosikokous oli Ilmajoella Penttisen Matin luona, Merja oli vieraana.
Kokouksessa on hyvät trahteerit (tarjoilut).
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lastusrengas. Kun elämä romahtaa, vertaistuen ajatuksena on, että voi huomata
jonkun muun selvinneen siitä aiemmin ja
ehkäpä vielä pahemmastakin.
Aktiivisesti ja tarmokkaasti työelämässä
toimineelle Eevalle osaston puheenjohtajuus oli luonteva jatko työuralle. Eeva
palkittiin ansiomerkillä yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä ja toiminnasta Pohjois-Suomen osastossa ja sen puheenjohtajana yli kuusi vuotta.
Sairaus oli ollut myös syy, jonka vuoksi
Eevan rakastama työelämä päättyi ennen
aikojaan ja muuttui sairauseläkkeeksi. Puhumisen vaikeus hankaloitti siinä määrin
Pöllönkankaan lastentarhan johtajan työtä, että siitä täytyi luopua. Työuran loppuminen oli aina työtään rakastaneelle
Eevalle järkytys ja sopeutuminen otti aikansa.

Vuonna 2006 sattumalta toteutunut kuntoutusmatka Kyyrönkaitaan muutti kuitenkin asian kun Pohjois-Suomesta oli
kurssikeskukseen saatu vieras, kiiri asiasta
huhuyhdistyksessä ja Etelä-Suomen aktiivit päättivät rekrytoida tästä henkilöstä itselleen agentin. Kun rattaat lähtivät
pyörimään Eeva huomasi kohta tulleensa
valituksi Pohjois-Suomen osaston puheenjohtajaksi, yhdistyksen hallituksen
varajäseneksi ja ilmoittautuneensa tukihenkilökurssille.

Eevan elämä oli näistä päivistä loppuun
asti äärimmäisen kurinalalista, ulkopuolelta katsottuna jopa askeettista. Kaikki
tieto omaan terveyteen vaikuttavista pienistäkin yksityiskohdista opiskeltiin jopa
sellaiseen tarkkuuteen asti, että joskus
sairaalan ravintoterapeutti halusi oppia
häneltä eikä päinvastoin. Lukemattomat
vaivat selätettiin opiskelemalla asioita ja
toteuttamalla ne omassa elämässä. Oman
tyttärensä mielestä hänen äitinsä lunasti
itselleen vuosien lisäajan, jotta näkisi ensin lastensa kasvavan aikuiseksi.

Eevasta tulikin innokas vertaistuen puolestapuhuja ja hän oli tuki usealle syysyöpään sairastuneelle. Hänen oma elämänsä
ja rankat kokemukset sairauden kansa
olivat usealle sairastuneelle henkinen pe-

Pöllönkankaan päiväkodin rakentamisessa Eeva li ollut mukana alusta asti, se
oli hänen luomuksensa. Aiemmin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tarhaa
Oulun Välkkylässä vetänyt nuori johtaja

oli valittu tähän tehtävään yli sadan hakijan joukosta. Välkkylässä hän oli noussut johtajaksi vain 24 –vuotiaana. Siellä
hän toimi esimiehenä usein lähes kaksi
kertaa vanhemmille ja kokeneemmille
alaisilleen. Johtajana hän noudatti samoja
periaatteita kuin lasten kanssa, reilu tasapuolinen kohtelu ja selkeät säännöt sekä
ihmisiin luottaminen. Avainasemassa oi
luottamus, jonka arvoiseksi ihmiset pysyivät kasvamaan.
Kaiken keskiössä oli kuitenkin oma perhe, mies ja lapset. Lapsia oli kolme, esikoispoika ja viisi vuotta myöhemmin syntyneet kaksoset. Lapseton nuoripari oli
asunut ensin Kemissä, sitten tuli muutto työn perässä Ouluun, ensimmäinen
omistusasunto löytyi Oulujoen varresta
Koskenniskasta, jossa myös kaikki lapset
tulisivat syntymään. Myöhemmin alkoi
omakotitalon rakennus Kuivajärvelle ja
muutto sinne jouluksi vajaa vuosi ennen
kuin pienimmät lapset menisivät kouluun. Iso unelma oli toteutunut, lapset,
mies, oma koti ja sen turva sekä haastava
ja rakas unelmatyö. Eeva oli saavuttanut
Jatkuu seuraavala sivulla....
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kaiken haluamansa täyttäessään 40 vuotta. Tämän jälkeen alkoi elämään kuuluva
asteittainen luopuminen, joka saavutti vielä nuoren ihmisen nopeasti, ensin
oman isän ja sitten äidin kuolemilla, jonka jälkeen tuli oma sairastuminen.
Eevalle oli äärimmäisen tärkeää, että sairaus ei vaikuttaisi hänen lapsiensa tai muiden lähimmäisten elämään. Sairaus puri
vaiheittain, välillä se meni vuosiksi pois ja
tuli sitten takaisin. Tätä vuoristorataa kesti loppujen lopuksi saman verran vuosissa
kuin tutuksi tulevan OYS:in osasto 22
oven numerot kertoivat. Isoja leikkauksia,
välillä piti opetella puhumaan ja syömään
uudestaan, osia kieleen tehtiin kahdesti
kädestä ja sitten reidestä uudestaan. Leikkauksista toipumiseen meni välillä pitkiä
aikoja. Eevan kohtalona oli viimeisenä
vuotena luopua kokonaan syömisestä ja
puhumisesta. Kaikki ruoka laitettiin letkulla suoraan mahalaukkuun. Pahimmillaan syöpähoidot veivät voimat ja melkein
kuulonkin, tästä huolimatta elämänhalu
olisi voittanut sairauden, lääkäreiden vain
täytyi luovuttaa ennen Eevaa. Lopulta
Eeva hyväksyi kohtalonsa, vaikka hän ei
kuolemasta halunnut puhua.
Lastentarhaopettajaksi Eeva opiskeli Tampereella, opiskelu lastentarhaopistossa ei
60 –luvulla kestänyt kauaa tämän päivän
mittapuulla, vain 2,5 vuotta., tuolloin ei
opintoja suoritettu yliopistossa. Tämä oli
asia, jonka puolesta Eeva myöhemmin
taisteli ja voitti saadakseen lastentarhan
opettajille arvostusta. Lähipiiri muistelee,
että myöhemmin hän katsoi akateemisten opintojen tehneen opinnoista liian
teoreettisen. Kirjoja ja oppia opiskeltiin
konkreettisten ryhmänjohto- a haltuunottotaitojen kustannuksella. Henkisellä
auktoriteetilla, joka opitaan käytännön
työssä, annetaan lapsille turvallisuuden
tunne ja hyvä ympäristö epäonnistua ja
kokeilla rajojaan. Opiskeluaikojen ystävät
ja kurssitoverit olivat Eevalle rakkaita, he
elivät Eevan sydämessä hiipuvista yhteyksistä huolimatta rakkaina. Opiskelemaan
Eeva pääsi heti Kemin tyttölyseosta päästyään, vaihtoehtoja oli toki toinenkin,
hän olisi päässyt sairaanhoitajaopistoon.
Lapset veivät kuitenkin voiton.
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” Lapsuuden Eeva
vietti Kemin Tervaharjun ja Kivikon kaupunginosien välisessä
Lammenlaaksossa ”

Ennen opiskelujen alkamista Eevaoli lukiossa ja vietti nuoruuden huoletonta elämää isossa tyttölyseon laumassa. Tyttöjen
lisäksi kuvioihin ilmestyi myös yksi poika.
Tämä erikoinen jonkun vuoden vanhempi
poika asui Kemin rautatieasemalla ja ajeli
Skoda merkkisellä autolla Kemin katuja.
Tämä oli 60 –luvun pienessä kaupungissa erikoisuus ja Olavilla, Eevan tulevalla
miehellä olikin täysi työ saada Eevan isä
ja äiti ymmärtämään, että hän oli kunnon
mies autoharrastuksestaan huolimatta.
Ala- ja yläkouluikäisenä Eeva viihtyi
usein ikäistään vanhemmassa seurassa.
Naapurin lastenhoitaja Anni ja hänen
kaverinsa harrastivat vapaa-aikoinaan
hyväntekeväisyyttä kutomalla mattoja
ja vaatteita hädänalaisille lapsille. Nuorille neideille heitä nuorempi Eeva keri
vyyhdestä lankakeriä ja korva tarkkana
kuunteli vastavalmistuneiden lasten parissa työskentelevien aikuisten keskustelua
lastenkasvatuksesta ja hyvinvoinnista. 50
–luvun lopun idealistinen ja selkä maailmankuva kuki hänen mukanaan koko
hänen elämänsä.
Lapsuuden Eeva vietti Kemin Tervaharjun ja Kivikon kaupunginosien välisessä
Lammenlaaksossa. Sodanjälkeisenä aikana, jolloin myös Kemissä oli paljon
runsaslukuisa lapsiperheitä ja elämä oli
muutenkin sosiaalista, Eevan pikkusisko
muistelee Eevan olleen lastenvahtina korvaamaton apu kaupunginosan nuorille äideille. Eeva ohjasi leikkejä ja raahasi sylissään pienimpiä lapsia. Ohjatuissa leikeissä
mukana olivat niin naapurin Lasse ja hänen pikkuveljensä Risto, yläkerran Raija
ja Ritva sekä tien toiselta puolelta Seija,
oma pikkuveli sekä monet muut. Pienen

kuusivuotiaan Eeva-tytön unelma-ammatti, joka tulisi olemaan myös koko hänen elämänsä kutsumus, oli lastenhoitaja.
Eevan perheessä asui ennen Etelä-Suomeen muuttoaan myös Eevan täti ja hänen miehensä. Saunapirtissä majoittuivat
aina silloin tällöin äidin kiertolaisenot ja
tutuille romaaneillekin löytyi yösija. Siskoja Eevalla oli ensin kolme, myöhemmin tuli iltatähtenä syntynyt pikkuveli.
Naapureissa asuvien ihmisten elämä oli
samanlaista, sylejä, haleja ja häslinkiä, aikuisten jaloissa juoksevia lapsia riitti.
Kouluun mennessään Eeva osasi jo lukea,
lukemaan hän oli oppinut tankkaamalla isonsiskonsa oppikirjoja. Tästä koitui ongelmia opettajien kanssa, he eivät
ymmärtäneet antaa Eevalle omia, edistyneelle lapselle tarkoitettuja lisätehtäviä.
Samoin pulassa olivat luokan pojat, jotka yrittivät joskus kiusata luokan tyttöjä.
Taisteluvalmis ja kookas rillipää, joka joi
kotona rasvaista lehmänmaitoa ja soi kahviin kastettua pullamössöä oli valmis jopa
tappelemaan usein kooltaan ja sisultaan
pienempien poikien kanssa, jos koki korjaavansa vääryyksiä tai puolustavansa heikompia. Valokuvat tältä ajalta paljastavat
tutut todeksi, vaikka pienen mummon
tarinoita lapsuudesta oli vaikea hänen lastensa tai lastenlastensa uskoa.
Eevan edustaman suuren sukupolven elämä tulisi muokkaamaan maamme historiaa. Heillä oli materiaalisesti niukka lapsuus, nuori aikuisuus vietettiin jaloilleen
nousevassa ja vaurastuvassa Suomessa.
Heidän tarinansa on ollut koko Suomen
tarina. Eeva leikitti jo omat ikätoverinsa,
oman sukupolvensa lapset, kasvatti heidän lapsensa ja lapsenlapsensa ja olisi ilolla kasvattanut vielä uudenkin sukupolven
lapset ilman sairautta. Sairauden myötä
Eevan mieli keskittyi omiin lapsenlapsiinsa, hänen vanhimman poikansa kahteen
pieneen tyttöön.
Pieni lapsi parkaisi ensimmäisen itkunsa maaliskuisena päivänä kolme vuotta
jatkosodan päätymisestä. Rauhalankatu
kuuden yksilapsinen perhe oli saanut uuden jäsenen, pienen Eeva-tytön.
Johannes Helama

Osastojen kalenterit & Vuosikokoukset
OSASTOJEN VUOSIKOKOUSET
Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2014 toimintaja tilikertomus ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma.
Valitaan osastolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri ja rahastonhoitaja sekä osaston johtokunta.
Kokouskutsu on tarkoitettu kaikille Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen jäsenille. Osallistumalla
pääset vaikuttamaan alueesi toimintaan.

KYMENLAAKSO
Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 16:00
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tiloissa
Kotkankatu 16 B 3. krs., Kotka
Vuoden 2015 kevään kokoontumisia
19.1. Vuosikokous. Helmikuu hiihdellään 30.3. Kotka
27.4. Anitan ja Karin luona, Riekonpolku 6, Kuusankoski 25.5. Kotka

ETELÄ-POHJANMAA
Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 12:00
Kokoontumispaikka
Seinäjoen järjestötalo
Kauppakatu 1 (toinen kerros), Seinäjoki
Vuoden 2015 kevään kokoontumisia
30.1. Vuosikokous
20.8., 27.3. ja 24.4.
TERVETULOA kaikki osastonjäsenet sekä muut
toiminnastamme kiinnostuneet
Osaston yhteyshenkilöt
Rauni Käpynen
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Luomanranta 2 as 23, 60100 Seinäjoki
0400 363 976
rauni.kapynen@netikka.fi
Kauko Hintsala
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Selkätie 276, 61300 Kurikka
040 744 1585
khintsala4@gmail.com
Raili Iso-Tuisku
sihteeri, rahastonhoitaja
Kiikerinkyläntie 219, 60800 Ilmajoki
050 530 8547
rituisku@gmail.com
Antti Lehtonen
yhteyshenkilö, tukihenkilö suunalue
Kartanotie 2, 62900 Alajärvi
044 557 5440
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina
30.1.2015 kello 12:00 Seinäjoen järjestötalolla
osoitteessa Kauppakatu 1, Seinäjoki

Osaston yhteyshenkilöt
Kari Niemi
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Riekonpolku 6, 45740 Kuusankoski
kari.niemi@pp.inet.fi
Pentti Rantalainen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Rauhankatu 2 A 11, 48100 Kotka
044 021 2351
Anita Niemi
sihteeri, tukihenkilö omainen
Riekonpolku 6, 45740 Kuusankoski
puh. 040 573 1483
anita.niemi@pp4.inet.fi
Anja Mauno
rahastonhoitaja, tukihenkilö omainen
Hakakuja 3 C 30, 54700 Kuusankoski
0400 158 574
anja.maunokumppari81@suomi24.fi
Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 19.1.2015 kello 16:00 Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry:n tiloissa osoitteessa Kotkankatu 16 B 3.
krs, Kotka

KESKI-SUOMI
Toimintaa osaston alueella kehitellään.
Osastolle kaivataan aktiivisia henkilöitä vetämään
toimintaa.
Yhteydenotot toimistoon puh. 09 7318 0630
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Osastojen kalenterit & Vuosikokous
PÄIJÄT-HÄME

Osastojen kalenterit & Vuosikokoukset
POHJOIS-KARJALA

Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 18:00
Kokoontumispaikka
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hämeenkatu 7, Lahti

Osaston kokoontumisia ja tapahtumia voi tiedustella
osaston yhteyshenkilöiltä.
Kokoontumisien ajankohdat ilmoitetaan Karjalan Heili
järjestöilmoituksissa(www.karjalanheili.fi)

Vuoden 2015 kokoontumisia

0saston yhteyshenkilöt

29.1., 26.2. (vuosikokous), 26.3. ja 30.4.

Toivo Voutilainen
puheenjohtaja, tukihenkilö omainen
044 500 8917
Kaija Voutilainen
tukihenkilö suunalue
040 543 4613
Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

Toukokuussa kevään päätöspalaveri, aika ja paikka
ilmoitetaan myöhemmin
13
13 December 20
Joulukuu 20
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Leo Koivisto
Må
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Purokatu 7, 15200 Lahti
03 733 4442
Jukka Purho
varapuheenjohtaja
Rintalantie 66, 16540 Mertie
040 514 2635
jukka.purho@suomi24.fi
Harri
Tuomo Mikkonen
Loppiainen
sihteeri, rahastonhoitaja, tukihenkilö kurkunalue&
Taapelikatu 10 A 2, 15140 Lahti
040 5188 960
tuomo.mikkonen@nic.fi
Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoiminNuutti
taan liittyvissä asioissa.
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Sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina
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Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina
3.2.2015 kello 16:30 Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
ry:n tiloissa osoitteessa Kuninkaankatu 23 B, Kuopio
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Vuoden 2015 kevään kokoontumisia
12.1., 9.2. (vuosikokous), 9.3., 13.4. ja 11.5.
Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoitathan tulostasi
sihteerille.
TERVETULOA JOUKKOOMME!
Osaston yhteyshenkilöt
Sakari Pelkonen
puheenjohtaja
Linnaistentie 9, 86600 Haapavesi
044 567 2452
sakari.pelkonen@gmail.com
Antti Lamminpää
varapuheenjohtaja
Satulatie 9, 90540 Oulu
040 574 0694
Eija Matero
sihteeri, rahastonhoitaja
syöpätautien sairaanhoitaja OYS, KNKT PLK
050 524 0893
epe.matero@suomi24.fi
Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 9.2.2015 kello 13:00 Aleksinkulma, Myllynurkka
osoitteessa Aleksanterinkatu 9, Oulu.
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Kokoontumiset joka kuukauden toinen maanantai
kello 13:00 – 16:00
Kokoontumispaikka
Aleksinkulma, Myllynurkka
Aleksanterinkatu 9, Oulu

February 20
Vuoden 2015 kevään kokoontumisia
ebruari 2014
Helmikuu 2014 F

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 4.2.2015 kello 14:00 Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry:n tiloissa osoitteessa
Karjalankatu
iviidnkesdkayo 4 A 1,
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POHJOIS-SUOMI

Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen tiistai
kello 16:30
Kokoontumispaikka
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Kuninkaankatu 23b, Kuopio

Januari / Jan
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NESTE OIL RISTIINA
Kouvolantie 5-7, Pellosniemi
puh. 015-667 125

Hoitohuone Mari
Koulutettu hieroja
Brahentie 42, Ristiina
puh. 045-3112 420
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Osastojen kalenterit
SAIMAA

TAMPERE

Osasto järjestää tukihenkilötoimintaa ja virkistystä
kurkku- ja suusyöpäpotilaille. Virkistystoimintaan
kuuluvat mm. kesäretket, teatterimatkat ja perinteinen
pikkujoulu Kyyrönkaidassa.

Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 12:00
kokoontumispaikka
Voimisteluopiston kerhohuone
Väinölänkatu 2, Tampere
Vuoden 2015 kevään kokoontumiset
21.2. (vuosikokous), 21.3., 18.4. ja 16.5.
Puheterapiaryhmät kokoontuvat TAYS:n rakennus F6
(silmäkeskus ja potilashotelli) 3. krs parittoman viikon
keskiviikkoina kello 10:30
Suusyöpä: 11.2., 11.3., 8.4. ja 6.5.
Kurkkusyöpä: 25.2., 25.3., 22.4. ja 20.5.
Lisätietoja antaa syöpähoitaja Anne Ollgren puh. 03
3116 5395 (kello 8:00 - 15:00)
Puheterapiaryhmä kokoontuu Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa alla mainittuina päivinä
kello 13:00
24.2., 24.3., 21.4. ja 12.5.
Toivomme kaikkiin tilaisuuksiimme entistä runsaampaa osanottoa. TERVETULOA!

Osaston vuoden 2014 talousarvioon on varattu 700
euroa käytettäväksi vuoden aikana tapahtuneeseen
potilasjäsenten kuntoutukseen, kuten fysikaalinen
hoito, lymfahoito, kylpylämatkojen kuntoutuspalvelut ym. Vapaamuotoinen hakemus tositteineen
tulee lähettää sihteerille 31.1.2015 mennessä. Kuulut
Saimaan osastoon kun asut Mikkelin, Savonlinnan tai
Etelä-Karjalan keskussairaaloiden vaikutusalueella.
Osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 26.2.2015 kello 13:00 Saimaan Syöpäyhdistyksen
tiloissa osoitteessa Kauppakatu 40, Lappeenranta
Osasto rahoittaa toimintaansa myyjäisillä ja arpajaisilla. Myyjäistuotteet ovat omaa tuotantoa.
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAMME!
Osaston kokoontumisia ja tapahtumia voit tiedustella
osaston yhteyshenkilöiltä.
Osaston yhteyshenkilöt
Vesa Hujala
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Mustapääntie 4, 54800 Savitaipale
040 510 1326
vesa.hujala@suomi24.fi
Antti Junnonen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Kaaramakatu 5 as 1, 53810 Lappeenranta
0400 982 256
anttijunnonen@suomi24.fi
Jaana Wilska
sihteeri, rahastonhoitaja, tukihenkilö suunalue
Rantalankatu 4 A 16, 56800 Simpele
050 573 2591
jaanawilska@hotmail.com
Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina
26.2.2015 kello 13:00
Saimaan Syöpäyhdistyksen tiloissa osoitteessa
Kauppakatu 40, Lappeenranta
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Osastojen kalenterit

Osaston yhteyshenkilöt
Jukka Pekkanen
Kooninnotko 10, 35320 Hirsilä
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
040 563 5732
jude.pekkanen@gmail.com
Matti Nieminen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Nyyrikintie 9 D 31, 33540 Tampere
040 772 0248
Ilpo Jylhä
sihteeri, tukihenkilö suunalue
Haimajärventie 1, 36100 Kangasala
040 558 5563
ilpo.jylha@luukku.com
Marja-Liisa Pekkanen
rahastonhoitaja
Lehdistöntie 6, 35300 Orivesi
050 351 2983
liisa.pekkanen@kotiposti.net
Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina
21.2.2015 kello 12:00 Voimisteluopisto säätiön
kerhohuoneessa osoitteessa Väinölänkatu 2, Tampere

TURKU
Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 12:00
Kokoontumispaikka
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA
Seiskarinkatu 35
Turku, Hirvensalo
Bussi nro 54 Turun kauppatorin laidalta, pysäkki Meri-Karinan parkkialueella
Vuoden 2015 kevään kokoontumisia
12.1. maanantai, keskusteluryhmä
15.2. sunnuntai, vuosikokous
9.3. maanantai, keskusteluryhmä
13.4. maanantai, keskusteluryhmä
11.5. maanantai, keskusteluryhmä
8.6. maanantai, iltapäivä grillaten ja keskustellen
Muista mahdollisista tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja erillisellä jäsentiedotteella.
Tervetuloa kaikki jäsenet ja muut toiminnastamme
kiinnostuneet!
Osaston yhteyshenkilöt
Aino Koivunen
sihteeri, tukihenkilö omainen
Kuovinkatu 12 as 9, 20760 Piispanristi (Kaarina)
0400 700 386
Jouko Kaatrakoski
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Kanslerintie 6 D 92, 20200 Turku
040 482 3290
Merja Lindqvist
sihteeri, rahastonhoitaja
Koulutie 5, 21140 Rymättylä (Naantali)
040 514 6045
merja.lindqvist@le-invalidit.fi
Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

UUSIMAA
Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 13:00
Kokoontumispaikka
Paavalin kirkon seurakuntasali (yläsali)
Sammatintie 5 (käynti sisäpihalta, 2 krs)
Helsinki, Vallila
Vuoden 2015 kokoontumisia
8.1. (johtokunta kello 12:00)
12.2. (vuosikokous), 12.3., 16.4. ja 21.5.
4.6. lounasristeily
Tervetuloa kaikki jäsenet sekä muut toiminnastamme
kiinnostuneet!
Osaston yhteyshenkilöt
Ossi Haajanen
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Keskustie 3 A 8, 19700 Sysmä
0400 258 757
ossi.haajanen@gmail.com
Mikko Kumpu
varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja,
tukihenkilö suunalue
Tolarintie 11 S 111, 00400 Helsinki
050 583 4673
mkumpu@gmail.com
Taru Först
sihteeri
040 725 7076
taru.forst@saunalahti.fi
Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina
12.2.2015 kello 13:00 Paavalin kirkon seurakuntasalissa osoitteessa Sammatintie 5, Helsinki

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 15.2.2015 kello 12:00
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Toiminta- ja
palvelukeskus Meri-Karinan tiloissa osoitteessa Seiskarinkatu 35, Turku (Hirvensalo)
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Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Kolmas linja 29
00530 Helsinki
09 7318 0630
le-invalidit@kolumbus.fi

HOITOPÄIVÄKORVAUSHAKEMUS

PERIAATTEET HOITOPÄIVÄKORVAUKSEN SUORITTAMISESTA

Periaatteet hoitopäiväkorvauksen suorittamisesta ovat seuraavalla sivulla.
Jäsenen nimi ____________________________________________ Jäsen nro_____________________
Osoite ______________________________________________________________________________
Postitoimipaikka __________________________________ Puhelin nro _________________________
Sähköpostiosoite ______________________________________________________________________
Tilinumero __________________________________________________________________________
Diagnoosi ___________________________________________________________________________
Hoitopäiväkorvausta haetaan ajalta
____/____-____/____ 2014

____/____-____/____ 2014

____/____-____/____ 2014

____/____-____/____ 2014

____/____-____/____ 2014

____/____-____/____ 2014

____/____-____/____ 2014

____/____-____/____ 2014

____/____-____/____ 2014

____/____-____/____ 2014

Sairaudesta ja hoitoajasta sekä hoitopaikasta on esitettävä joko sosiaalityöntekijän todistus,
lääkärinlausunto tai muu vastaava selvitys.

Suostumus arkaluontoisten tietojen käsittelyyn
Annan luvan Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen hoitopäiväkorvauksia hoitaville työntekijöille
käsitellä tässä hakemuksessa antamiani terveys- ja muita henkilötietojani.
Kaikki toimittamani tiedot käsitellään luottamuksellisina. Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Kirjallisessa muodossa olevia tietoja säilytetään lukitussa kaapissa,
johon on pääsy vain hoitopäiväkorvauksia hoitavilla työntekijöillä.
Hoitopäiväkorvaushakemus ja siinä antamani tiedot hävitetään hakemustani seuraavan kalenterivuoden
loppuun mennessä.

___________________________
Päiväys

___________________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Hakemus lähetetään Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n toimistoon sivun yläreunassa olevaan
osoitteeseen.
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Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Hallituksen päätös 29.8.2012

1 Hoitopäiväkorvausta maksetaan Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n jäsenelle, joka on
kurkku- tai suun alueen syövän hoidossa sairaalan- tai terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä em.
sairauksista johtuvista varsinaisista poliklinikkakäynneistä, ei kuitenkaan sarjahoidoista. Korvausta
maksetaan myös hammashoidosta yksityisellä tai kunnallisella hammaslääkärillä.
• hoitopäiväkorvausta voi saada jäseneksi liittymispäivästä alkaen
• takautuvasti maksetaan puolen vuoden ajalta, ei kuitenkaan jäsenyyttä edeltävältä ajalta
• kalenterivuoden aikana maksetaan enintään sadalta hoitopäivältä, tai hoitokerralta
• korvausta ei makseta jäsenen oikeudenomistajalle, ellei jäsenelle ole hänen eläessään
maksettu korvausta
2 Hakemus tulee täyttää huolellisesti. Kohdat diagnoosi, hoitoaika tai hoidossa käyntikerrat, sekä
korvauksen saajan pankkitilin numero ovat edellytyksenä korvauksen saamiselle.
Hoitopäiväkorvausta on haettava Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistykseltä kuuden (6) kuukauden
kuluessa siitä päivästä alkaen, josta sitä halutaan saada. Muutoin hoitopäiväkorvaus on menetetty.
Korvausta haettaessa on esitettävä sairaalan tai sosiaalityöntekijän antama tai muu luotettava selvitys
siitä, että jäsen on ollut hoidettavana kohdassa 1 mainittujen syöpäsairauksien vuoksi.
3 Korvaus hoitopäivältä ja poliklinikkakäyntikerralta on kaksi euroa. Korvaus hammashoidosta on
kaksi euroa käyntikerralta 1.10.2012 alkaen.
Korvauksen suuruus tarkistetaan vuosittain.
4 Hoitopäiväkorvausta ei makseta pysyvässä laitoshoidossa tai kotisairaalahoidossa olevalle jäsenelle.
5 Hoitopäiväkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että yhdistyksen jäsenmaksu on
suoritettu.

Toimiston tiedoituksia:
JÄSENMAKSUT
Vuoden 2015 jäsenmaksut postitetaan helmikuun
aikana. Jäsenmaksu on 25 euroa, joka päätettiin
vuosikokouksessa. Säilyttääksesi jäsenyyden ja
sen tuomat edut kannattaa jäsenmaksu suorittaa.
Vuoden 2012 lopulla suoritettiin jäsenrekisterin
siirto uuteen järjestelmään. Nyt käytössä oleva
jäsenrekisteri sisältää jäsenmaksujen laskutuksen
ja maksuseurannan.
Jäsenyys tullaan päättämään niiden osalta joiden
jäsenmaksu on vuosilta 2013 ja 2014 suorittamatta, poisto tullaan tekemään ennen 2015 jäsenmaksujen postitusta. Samalla päättyy jäsenlehtien
Uusi Ääni (ensi vuonna Ystävän Tuki) ja syöpäjärjestöjen Syöpä –lehden postitus.

minen ja edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa
aiheuttavat toimiston jäämisen tyhjilleen. Puhelut
kääntyvät matkapuhelimeen mutta vastaaminen
ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista. Vastaamattomiin puheluihin otetaan yhteyttä heti kun
tilanne sallii, aina se ei mahdollista saman päivän
aikana.
Turhat käynnit toimiston oven takana vältetään
puhelinsoitolla. Toiminnanjohtajan työaika on
liukuva ja joustava. Tarvittaessa asiointi toimistolla onnistuu muutoinkin kuin toimistoaikana kun
siitä sopii ennalta.

ASIOINTI TOIMISTOLLA JA KYYRÖNKAIDAN
KURSSIKESKUKSESSA

Kyyrönkaidan kurssikeskuksella ei ole pysyvää
päivystystä. Toistaiseksi majoittuminen on mahdollista vain ennakkovarauksella. Kyyrönkaidan
uusilla verkkosivuilla varauksen voi tehdä sähköisesti parin päivän ennakoinnilla.

Toimiston miehitys on toiminnanjohtajan varassa.
Asioiden hoito ja työtehtäviin liittyvä osallistu-

Kyyrönkaidan saapuvat puhelut siirtyvät automaattisesti toiminnanjohtajalle.

In Memoriam
Marja-Liisa Luomansivu
Etelä-Pohjanmaan osaston aktiivinen jäsen
Maija-Liisa Luomansivu on jättänyt maallisen
vaelluksensa Seinäjoella 19.7.2015. Marja-Liisaa
jäi kaipaamaan puoliso ja lapset perheineen sekä
sukulaiset ja ystävät.
Maija-Liisan muistoa kunnioittaen Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n Etelä-Pohjanmaan
osaston puolesta Rauni Käpynen
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SUOMEN KURKKU- JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY
Maan vanhin syöpäpotilaiden järjestö, perustettu 1962
- Toimii kurkkusyöpäpotilaiden ja muiden puhe-elimistön syöpäpotilaiden ja heidän
omaistensa yhteydenpitäjänä.

Järjestää:
- sopeutumisvalmennusta
- tukihenkilötoimintaa
- puhekuntoutusta

Ylläpitää Kyyrönkaidan kurssikeskusta Ristiinassa
- 10 paikallisosastoa
- Jäsenmaksu on 25 € /vuosi
Jäsenille postitetaan Uusi Ääni ja Syöpä-Cancer –lehdet maksutta ja korvataan kaksi
euroa syöpäsairaudesta johtuvalta hoitopäivältä sekä hammashoidosta käyntikerralta.
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
JÄSENILMOITUS
Kolmas linja 29
00530 HELSINKI
www.le-invalidit.fi
puh. 09 7318 0630
email. le-invalidit@kolumbus.fi

SÄÄNNÖT
1. §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.
Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen.
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
2. §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kurkku- ja suusyöpään sairastuneiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja työskentelee puhe- ja muun kuntoutuksen antamiseksi jäsenilleen, pyrkii ylläpitämään
maan kattavaa tukihenkilötoimintaa, sekä harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa.
Yhdistys voi ylläpitää voittoa tavoittelematonta kuntoloma- ja kurssikeskusta ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä erilaisia varainkeräyskampanjoita, saatuaan siihen
asianomaisen luvan.
3. §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kurkku- tai suusyöpää sairastanut henkilö.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.
4. §
Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous varsinaisille ja kannatusjäsenille toimintavuodeksi kerrallaan.
Jos jäsen jättää jäsenmaksun suorittamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa hänet
yhdistyksestä.
Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei oikeutta osallistua päätöksen-tekoon.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön kutsumisesta kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.
5. §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kuusi (6) kolmeksi (3) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, ensin arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on paikalla.
Äänestyksissä päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja henkilövaaleissa arpa.
6. §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
7. §
Hallituksen tehtävänä on:
1.
hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
2.
kiinnittää huomiota kaikkeen, mikä koskee yhdistystä ja sen toimintaa ja toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
3.
vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,
4.
laatia toiminta- ja taloussuunnitelma,
5.
vuosittain ennen maaliskuun 15 pv. antaa tilintarkastajille tarvittavat tili- ja asiakirjat hdistyksen talouden- ja hallinnon tarkastamista varten,
6.
antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna,
7.
panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
8.
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja järjestää muut yhdistyksen tilaisuudet ja
9.
hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.
Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia huolehtimaan erikoistehtävistä.
8. §
Yhdistyksen kirjanpito laaditaan kalenterivuosittain ja tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 15. päivää tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto sekä
antaa kirjallinen lausunto tilintarkastuksestaan.
9. §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa hallituksen määräämässä paikassa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Hallituksen kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus,
2.
tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen,
3.
käsitellään hallituksen esitys vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi,
4.
päätetään hallituksen ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
5.
valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi tilintarkastaja ja heille varamiehet. Toisen varsinaisen ja 		
varatilintarkastajan tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen,
6.
määrätään jäsenmaksujen suuruus,
7.
muut asiat, jotka yhdistyksen hallitus tai joku muu yhdistyksen jäsenistä haluaa käsiteltäväksi; jäsenen tekemä ehdotus esitettäköön 		
kuitenkin hallitukselle kirjallisesti 15 päivää ennen kokousta.
10. §
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta. Kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityistä asiaa varten vaatii.
11. §
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille näiden ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaistaan vuosikokouksen päättämissä lehdissä viimeistään
10 päivää ennen kokousta.
12. §
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan panna vireille joko yhdistyksen vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa ja ottaa ratkaistavaksi vähintään
kaksi kuukautta myöhemmin tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Tätä koskeva päätös on pätevä,
jos sitä kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan panna vireille ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja ottaa ratkaistavaksi vähintään kaksi kuukautta myöhemmin pidettävässä tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Purkamista koskeva päätös
on pätevä, jos sitä kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava purkamiskokouksen päätöksen mukaan 2.
§:ssä mainittuihin tarkoituksiin, ottaen huomioon lahjoittajien mahdollisesti antamat erikoismääräykset.
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Kurssitoiminta vuonna 2015
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää kurkkuja suusyöpää sairastaneille ja läheisille seuraavat kurssit
Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa, Mikkelissä (Ristiina):

8. – 13.6.2015 SOPEUTUISVALMENNUSKURSSI KURKKU- ja
NIELUNALUEENSYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE JA LÄHEISILLE
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille kurkkusyöpäpotilaille ja omaisille. Yhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvalle potilaalle ja omaiselle kurssi
on maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Hakuaika päättyy 15.4.2015

29.6. – 4.7.2015 SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI SUUNALUEENSYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE JA LÄHEISILLE
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille suusyöpäpotilaille ja omaisille. Yhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvalle potilaalle ja omaiselle kurssi on
maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Hakuaika päättyy 30.4.2015

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIN YHTEINEN SEURANTAJAKSO 8. – 13.6. ja 29.6 – 4.7. KURSSEILLE OSALLISTUJILLE
Kesän sopeutumisvalmennuskurssille osallistuneille järjestetään syksyn 2015 aikana yhteinen seurantajakso. Jakson tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
kutsukirjeellä.

TAVOITE
Sopeutumisvalmennuskursseilla tuetaan kuntoutujaa konkreettisten tavoitteiden
saavuttamisessa kuntoutujan toimintakyvyn saavuttamiseksi. Tavoitteena on saada voimavaroja arkeen, lisätä tietoa syöpäsairaudesta, hoidoista ja itsehoidosta,
löytää selviytymiskeinoja arkeen ja toimiva vertaistukiverkosto.

KURSSIEN RAHOITUS
Sopeutumisvalmennuskurssien rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyhdistys
sekä Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry

HAKUMENETTELY
Hakemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n toimistosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta www.le-invalidit.fi tai Uusi Ääni – lehdestä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä
lääketieteellinen selvitys.

MATKAKORVAUKSET
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja.
Kela korvaa matkakustannuksia kun kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.
Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan.
Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. Jos käytät
muuta kuin halvinta matkustustapaa, esimerkiksi taksia, sinulla tulee olla terveydenhuollon antamana todistus sen tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu
liikenneolosuhteista, sinun tulee perustella taksin käyttö korvaushakemuksessasi.
Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva matka voidaan korvata omalla autolla
tai taksilla tehtynä.
Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta kela.fi/kuntoutus/matkakorvaus
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SUOMEN KURKKU-JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY
HAKUMENETTELY ERI KURSSI- JA KUNTOUTUSTAPAHTUMIIN JOISSA
VASTAAVANA JÄRJESTAJANÄ TOIMII OMA YHDISTYS
1.

Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi kurkkusyöpää sairastaneille ja läheisille
• kurssi tarkoitettu kurkkusyöpäpotilaille
• etusijalla ensikertalaiset läheisineen
• jos kurssilla on tilaa, täydennetään aiemmin osallistuneista sekä suusyöpäpotilaista
• potilasjäsenet ovat täydennettäessä myös etusijalla

2.

Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi suusyöpää sairastaneille ja läheisille

•
•
•
•

kurssi tarkoitettu suusyöpäpotilaille
etusijalla ensikertalaiset läheisineen
jos kurssilla on tilaa täydennetään aiemmin osallistuneista sekä kurkkusyöpäpotilaista
potilasjäsenet ovat täydennettäessä myös etusijalla

3.

Virkistys- ja ulkoiluviikko
• viikko tarkoitettu kaikille jäsenille sekä uusille, että aiemmin viikolla olleille.
• etusijalla potilasjäsenet

4.

Lomaviikko
• lomaviikko tarkoitettu kaikille potilas- ja kannatusjäsenille sekä uusille, että aiemmin viikolla olleille.

5.

Neuvottelupäivä vuosikokouksen yhteydessä
• yhdistys korvaa osastoa kohti 3 osallistujan matkat, majoituksen sekä ylläpidon neuvottelupäivälle sekä vuosikokoukseen
• muilta osallistujilta peritään pakettihinta, joka maksetaan itse tai osaston toimesta
• vuosikokous on kaikille vapaa ja yhdistys tarjoaa lounaan
äänioikeus vuosikokouksessa on vain potilasjäsenillä

6.

Tukihenkilö- ja soppakurssit
• päätetään vuosittain erikseen ja niille hakemisesta ilmoitetaan osastokirjeellä.

HAKUMENETTELY KURSSEILLE
Kursseille hakeminen tapahtuu täyttämällä hakemuslomake ja se toimitetaan yhdistyksen toimistoon määräaikaan mennessä.
Osoite:
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry.
Kolmas linja 29
00530 Helsinki
•
Hakemukset käsitellään yhdistyksen toimistohenkilökunnan toimesta
•
Myöhästyneitä anomuksia ei pääsääntöisesti käsitellä
•
Kyyrönkaidan kurssikeskus ei ota kurssille ilmoituksia vastaan
•
Kurssille tullaan vain silloin kun on saatu yhdistyksen toimistolta kutsukirje
•
Kurssimaksu maksetaan ilmoitetulle tilille määräaikaan mennessä
•
Osallistumista pyritään säätelemään niin, että kaikilla olisi mahdollisuus päästä ainakin kerran tai kaksi osallistumaan jollekin
kurs		
sille tai lomaviikolle
Kurssien kokoon ja sinne pääsyyn vaikuttavat tekijät:
o
Kyyrönkaidan kapasiteetti
o
kurssien rahoitustilanne
o
jo käytyjen kurssien/lomaviikkojen määrä
o
muut mahdollisesti esiin tulevat tai yllättävät asiat (pelivaraa toimistolle)
KURSSILAISEN MATKA-AVUSTUS
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja
Kela korvaa matkakustannuksia kun kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.
Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna
tai linja-auto. Jos käytät muuta kuin halvinta matkustustapaa, esimerkiksi taksia, sinulla tulee olla terveydenhuollon antamana todistus
sen tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, sinun tulee perustella taksin käyttö korvaushakemuksessasi.
Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva matka voidaan korvata omalla autolla tai taksilla tehtynä.
Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta kela.fi/kuntoutus/matkakorvaus
Lisätietoja tarvittaessa saa toimistolta puh. 09 7318 0630 tai 040 514 6045 Merja Lindqvist.
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Lomatoiminta vuonna 2015
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
järjestää Mikkelissä (Ristiinassa), Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa kaksi erillistä virkistyslomaviikkoa
1. Virkistyslomaviikko 18.5. – 23.5.2015 (ajankohta saattaa
muuttua)
Hakuaika päättyy 1.4.2015
2. Virkistyslomaviikko 24.8. – 29.8.2015 (ajankohta saattaa
muuttua)
Hakuaika päättyy 15.7.2015

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry

Hakemus syöpäpotilaiden virkistyslomaviikolle
Kurssin tiedot
Kurssin nimi
Kurssin aika ja paikka

Hakijan tiedot
Sukunimi

Etunimet

Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Lähiosoite

Ajankohta vahvistetaan alkuvuodesta 2014, ilmoitetaan verkkosivuillamme, jäsenlehdessä sekä Syöpäjärjestöjen tapahtumakalenterissa.
Lomaviikolla kuntoudutaan, saadaan tietoa, ohjausta ja virikkeitä
vapaa-aikaan sekä tavataan vertaisia.

Postinumero ja -toimipaikka

Lomaviikon hinta on Suomen Kurkku- ja
Suusyöpäyhdistys ry:n jäseniltä

Puhelinnumero

		150 e / henkilö / 2 hh
		190 e / henkilö / 1 hh

Sairautta koskevat tiedot
Mitä syöpää sairastatte ja milloin syöpäsairautenne on todettu?

Lomaviikon hinta muilta kuin Suomen Kurkku- ja
Suusyöpäyhdistys ry:n jäseniltä
		250 e / henkilö / 2 hh
		290 e / henkilö / 1 hh

Onko teillä muita perussairauksia?

Hintaan sisältyy mm.
- täysihoito (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen)
- majoitus kahden hengen huoneissa
- uinti- ja saunomismahdollisuus

Henkilötunnus

Lähiomaisen tai avustajan tiedot
Sukunimi ja etunimet

Mitä lääkkeitä teillä on käytössä?
Onko teillä apuvälineitä käytössänne?
Ruokavaliossa huomioitavat asiat ja allergiat

Kuvatkaa millaiseksi koette terveydentilanne nyt

RAHOITUS
Lomaviikkojen rahoituksesta vastaa Suomen Kurkku- ja
Suusyöpäyhdistys ry. Lomaviikkojen rahoitukseen ei saada
ulkopuolista avustusta. Lomaviikkojen toteutuminen edellyttää
riittävää osanottaja määrää.
HAKUMENETTELY
Hakemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n toimistosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta www.
le-invalit.fi tai Uusi Ääni – lehdestä.
Tervetuloa virkistäytymään ja nauttimaan Kyyrönkaidan rauhasta
ja kauniista luonnosta.
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Toivomus majoituksesta
Kahden hengen huone 230 € / viikko
Mökkimajoitus

Hotellihuone

Yhden hengen huone 270 € / viikko
Allekirjoituksella annan luvan tietojeni käsittelyyn lomaviikosta vastaavalle henkilölle sekä muille viikolla työskenteleville.
Henkilökohtaisia tietojanne käsitellään luottamuksellisesti.

____________________________________
Päiväys

___________________________________
Allekirjoitus
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Tarjolla monta tapaa hoitaa Kela-asiat

MUUTOKSIA TAKSIMATKOJEN KORVAUKSIIN
Kela siirtyy taksimatkojen keskitettyyn tilausmenettelyyn koko maassa vuoden 2015 alusta
Taksimatkoihin kaksi omavastuuta vuoden 2015 alusta
Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan vuoden 2015 alusta kaikkien Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousee 16 euroon.
Samassa yhteydessä vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousee 272 euroon.

Kun on asiaa Kelaan, ei ole pakko lähteä toimistoon. Asian voi hoitaa voi
myös puhelimessa, verkossa tai ajanvarauksella. Erityistä tukea tarvitseville
Kela tarjoaa yksilöllistä neuvontaa.
Käynti toimistossa on monille tutuin tapa
hoitaa Kela-asioita. Eri puolilla maata on
186 toimistoa, joissa voi piipahtaa entiseen tapaan. Silti toimisto ei välttämättä
ole helpoin ja nopein tapa hoitaa Kela-asioitaan.
– Toimistoon voi olla pitkä matka tai siellä
voi olla ruuhkaa tai aukioloajat eivät sovi
työssä käyvälle. Siksi olemme laajentaneet
palveluvalikoimaa, jotta asiakas voi valita
omaan tilanteeseensa sopivimman tavan
asioida, kertoo suunnittelupäällikkö Soili
Orre Kelasta.
Tottuneelle verkkopalveluiden käyttäjälle
kela.fi-sivuilla on paljon tietoa etuuksista
ja niiden hakemisesta. Laskureilla voi arvioida, onko itsellä oikeus johonkin tukeen. Myös hakemuksen ja sen liitteet voi
lähettää verkossa.
Jätä Kelaan soittopyyntö
Ketään ei kuitenkaan pakoteta verkkoon,
vaan rinnalla kehitetään myös muita palvelutapoja. Jos liikkuminen on hankalaa
ja toimistoon on pitkä matka, asioinnin
voi hoitaa vaikka kotoa soittamalla Kelan
palvelunumeroon.
– Puhelinpalvelussa saa saman palvelun
kuin toimistossakin, ja virkailija näkee
tietokoneelta samat tiedot. Puhelinpalvelu sopii erinomaisesti myös työpäivän
jälkeen asioitaan hoitavalle, sillä palvelussa neuvotaan iltakuuteen saakka, Orre
toteaa.
Palvelunumeroista asiakas tavoittaa kyseiseen tukeen perehtyneen neuvojan. Esimerkiksi sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea,
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eläkettä saavan hoitotukea ja asumistukia
voi jopa hakea suullisesti.
Kelaan voi myös jättää soittopyynnön.
Silloin ei tarvitse jonottaa puhelimessa,
vaan asiakasneuvoja soittaa takaisin mahdollisimman pian.
Jonotuksen voi välttää myös varaamalla
etukäteen ajan toimistoon tai puhelinpalveluun. Ajanvaraus kannattaa, jos hoidettavana on monimutkainen tilanne tai
useita asioita kerralla. Silloin asiakasneuvoja voi valmiiksi perehtyä tilanteeseen.
Ajanvarauksen voi tehdä puhelimessa tai
verkossa osoitteessa www.kela.fi/ajanvaraus.
Yksilöllistä tukea
Työhön paluu pitkän sairausloman jälkeen voi mietityttää. Sen tueksi Kela tarjoaa yksilöllistä työkykyneuvontaa.
– Neuvonta on suunnattu sairauspäivärahaa saaville asiakkaille. Sillä on tarkoitus
nopeuttaa töihin paluuta tai auttaa henkilöä turvaamaan toimentulonsa työkyvyttömyyden pitkittyessä, Orre kertoo.
Koulutettu työkykyneuvoja ottaa yhteyttä
asiakkaaseen, jolla on toistuvia tai pitkiä
sairauspoissaoloja. Hän haastattelee asiakkaan ja tekee tämän kanssa suunnitelman
työhön paluun tukemiseksi. Neuvoja esimerkiksi kertoo osasairauspäivärahasta ja
ohjaa sopivaan kuntoutukseen. Hän myös
seuraa toimenpiteiden etenemistä ja ehdottaa jatkotoimia. Työkykyneuvontaan
otetaan usein mukaan työterveyshuolto.
Neuvoja auttaa tukiviidakossa
Yksilöllistä neuvontaa voi saada muulloinkin, jos elämäntilanne on vaikea. Eri
puolille maata Kelan toimistoihin on
koulutettu asiakasneuvojia, jotka ottavat kokonaisvaltaisesti vastuun asiakkaan
ohjaamisesta ja varmistavat, että tämä saa
tarvitsemansa tuet ja palvelut oikeaan aikaan. Lisätietoja on osoitteessa www.kela.
fi/erityispalvelut.
Asiakasneuvoja voi haastatella asiakkaan
joko toimistossa tai puhelimessa. Sen

jälkeen laaditaan yhdessä palvelusuunnitelma. Myöhemmin asiakas voi soittaa
suoraan omalle neuvojalleen. Hän myös
huolehtii yhteydenpidosta asiakkaan, Kelan ja esimerkiksi terveydenhuollon välillä.
– Kela-neuvojan asiakkaat tulevat usein
hoitavan tahon, kuten erityisneuvolan ja
keskussairaalan sosiaalityöntekijöiden ja
kuntoutusohjaajien lähettäminä. Palveluun voi hakeutua myös itse esimerkiksi
ajanvarauksen kautta, toteaa Soili Orre.
Lue lisää Kelan palveluista: www.kela.fi/
palvelut

Taksimatkoihin tulee lisäksi toinen omavastuu vuoden 2015 alusta lukien. Jos matkaa ei tilata Kelan osoittamasta keskitetystä tilausvälityskeskuksesta, taksimatkan omavastuuosuus on 32 euroa. Tätä omavastuuosuutta ei myöskään lasketa mukaan asiakkaan matkakattokertymään. 32 euron
omavastuun joutuu maksamaan aina, vaikka asiakkaan matkakatto olisikin jo täyttynyt keskitetystä tilausnumerosta tilattujen taksimatkojen tai
joukkoliikenteellä tai omalla autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.

Asioi helposti www.kela.fi/asiointi
Ajanvaraus netissä www.kela.fi/ajanvaraus

Yhdistely säästää kustannuksia
Taksimatkojen keskitetty tilausvälitys mahdollistaa sähköisen tiedonsiirron lisäksi Kelan korvaamien taksimatkojen yhdistelyn. Matkojen yhdistely
hillitsee tehokkaasti kasvavia kustannuksia varsinkin alueilla, joilla välimatkat ovat pitkiä. Asiakkaan matkaa ei kuitenkaan yhdistellä, jos terveydenhuollon edustaja on katsonut, ettei se ole asiakkaan terveydentilan vuoksi mahdollista.
Vuonna 2013 matkojen yhdistelyllä säästettiin noin 10 miljoonaa euroa, vaikka järjestelmä oli käytössä vasta osassa maata.
Lisätietoja asiakkaille
Kelan palvelunumero sairausasioissa 020 692 204 arkisin klo 8–18

Palvelunumerot arkisin klo 8–18
Asevelvollisen tuet 020 692 200
Asumisen tuet 020 692 201
Eläkeasiat 020 692 202
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
020 692 203
Kuntoutus 020 692 205
Lapsiperheiden tuet 020 692 206
Maasta- ja maahanmuutto 020 634 0200
Omaisen kuoltua 020 692 208
Opiskelijan tuet 020 692 209
Sairastaminen 020 692 204
Työttömyysajan tuet 020 692 210
Vammaistuet 020 692 211

Myös oikeus tuttuun taksiin muuttuu
Koska asiakkaan matkatilaus välitetään asiakasta lähinnä olevalle, ajovuorossa olevalla taksille, asiakas ei voi valita suorakorvausmenettelyssä
tiettyä kuljettajaa. Asiakas voi kuitenkin halutessaan esittää pyynnön kotikunnan autosta kotiutuessaan terveydenhuollosta.
Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta saavilla asiakkailla ja aiemmin sitä saaneilla 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä on edelleen
oikeus käyttää tuttua taksinkuljettajaa, ns. vakiotaksia. Vakiotaksia voivat käyttää myös yksin matkustustavat alle 16-vuotiaat lapset ja vaikeasti
sairaat lapset. Vakiotaksia ei siis tilata sairaanhoitopiirin alueen keskitetystä tilausnumerosta, vaan asiakas sopii matkan ajankohdan suoraan
haluamansa autoilijan kanssa. Vakiotaksioikeuden saamiseksi asiakkaan on otettava yhteyttä Kelaan.
Taksimatkaa varten tarvitaan todistus
Kela korvaa sairauden tai raskauden vuoksi tehdyt matkat terveydenhuoltoon sekä matkat Kelan järjestämään kuntoutukseen. Matkat korvataan
ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksin käyttö korvataan silloin, kun terveydenhuolto määrittää asiakkaalle oikeuden taksimatkaan todistuksella SV 67,Todistus matkakorvausta varten. Asiakas säilyttää todistuksen itsellään, koska Kela voi tarvittaessa pyytää
sitä jälkikäteen asiakkaalta. Matka korvataan taksilla tehtynä myös silloin, jos julkisia kulkuyhteyksiä ei ole kohtuudella käytettävissä ja matkustusaika tulee asiakkaalle kohtuuttoman pitkäksi. Tällöin korvataan taksilla tehtynä se osa matkasta, jossa ei ole joukkoliikennettä käytettävissä.

JOULUKUUN TERVEHDYS
POTILASTUKIPISTE OLKASTA!
OLKAn vertaistukipiste on avattu syksyllä HUS:n Syöpätautien klinikan aulaan. Vertaistukipiste on
kohtaamispaikka, jossa kuunnellaan ja keskustellaan sekä kerrotaan järjestöjen toiminnasta. Vertaistukipiste toimii vapaaehtoisten ja järjestöjen voimin ja sitä koordinoi Potilastukipiste OLKA.
Potilastukipiste OLKAlla on ollut menneen vuoden aikana yli 4 000 asiakasta. Asiakkaista miehiä ja
naisia on lähes yhtä paljon, suurin osa heistä on sairaalan potilaita ja noin 15 % heidän läheisiään.
Vapaaehtoistoiminnassa mukana on ollut jo 130 henkilöä, HUS on haluttu vapaaehtoistoiminnan paikka -kiitos kaikille aikaansa antaneille! Aikaa todella tarvitaan – joka kymmenennen asiakkaan kanssa
käydään yli 15 minuuttia kestävä keskustelu – pisimmät keskustelut ovat olleet jopa kolme tuntia!
Myös opastoiminta on saanut kiitosta sekä sairaalassa kävijöiden että henkilökunnan taholta:
”Helsinkiin hiljattain muuttanut henkilö tuli Meilahden tornisairaalaan. Hän oli jännittynyt isosta
sairaalasta. Astuessaan sairaalaan henkilö ilahtui suuresti, kun vapaaehtoinen tervehti ystävällisesti
ja kysyi, voinko auttaa? Ystävällinen kohtaaminen poisti epävarmuuden ja lämmin tunnelma valtasi
mielen.”
Vertaistukipisteeseen tarvitaan lisää syöpää sairastaneita tai heidän omaisiaan vertaistukihenkilöiksi.
Olisitko sopiva henkilö tehtävään? Tervetuloa mukaan! Ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin ext-johanna.pikkarainen@hus.fi. Vapaaehtoistehtävässä toimiminen edellyttää vertaistukihenkilökoulutusta.
Seuraava Toivo-vertaistukihenkilökoulutus järjestetään kahtena lauantaina 28.2. ja 7.3.2015. Koulutus
on maksuton ja siihen otetaan 20 ensiksi ilmoittautunutta. Koulutukseen otetaan enintään kaksi henkilöä samasta yhdistyksestä. Ilmoittautumiset sähköpostitse: elisabet.hallikainen@ejy.fi. Ilmoittautumisen
yhteydessä on mainittava: nimi, taustayhdistys, yhteystiedot ja ruoka-ainerajoitukset.
Tarpeen vaatiessa uusille vapaaehtoisille tarkoitettu koulutus ”Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa” järjestetään keväällä 2015. Mahdollisen koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Potilastukipiste OLKA on suljettu joulun aikaan 22.–26.12.2014.
Potilastukipiste OLKA ja Vertaisresepti-hankkeen työntekijät toivottavat
Hyvää Joulun Odotusta!
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