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i kun Koronan, tämä pahuk-
sen virus on tainnut pilata 
meiltä kaikilta koko kevään. 
Tässä on saanut istua neljän 
seinän sisällä viikkotolkul-
la ”karanteenin omaisissa” 
oloissa perussairauden ja iän 

ansiosta kuulumalla ns. riskiryhmään jopa 
tuplasti. Ei tämä tosin mitään kauhean jä-
risyttävää ole ollut, ihan normaalisti on 
tarvittaessa käyty kaupassa ja päivittäin 
kävelylenkillä, kun sää vain on sallinut ja 
tietysti Atoksen ”Micron nappula” kurkus-
sa aina kodin ulkopuolella.

Toivottavasti olette muutkin kurkkuavan-
teen haltijat huomanneet tämän todella 
tehokkaan, 99+ % hengitysilmaa suodatta-
van vempaimen käytön. Kotona ollessa on 
ollut oiva tilaisuus, niin kuin moni muukin 
on maininnut, tehdä niitä kauan tekemät-
töminä ja suunnitelmissa olleita töitä jos 
aika kävisi pitkäksi. Lenkeillä ja marketissa 
on tullut huomattua, että kyllä niillä valtio-
vallan ohjeistuksilla on ollut jonkinlainen 
vaikutus muittenkin elämään, marketissa 
on ollut merkittävästi väljempää kuin nor-
maalisti ja ihmiset tuntuvan välttelevän 
jonkun verran toisiaan, hyvä niin, äkkiä 
ostokset kärryihin ja kassalle. Lenkillä, ai-
nakin näillä meidän vakioreiteillä, on myös 
ollut normaalia rauhallisempaa, sekin sopii 
minulle hyvin, sillä nautin luonnon omas-
ta rauhasta ilman ympäristön aiheuttamia 
häiriötekijöitä.

E

Puheenjohtajalta

Tämä pandemia on iskenyt myös yhdistyk-
semme kimppuun, toiminta on vaikeutunut 
harmittavalla tavalla, olemme joutuneet 
perumaan esim. yhdistyksemme tärkeim-
män päättävän elimen kokoontumisen 
eli vuosikokouksen. Yhdistyslain muutos 
mahdollisti kokouksen siirron syksylle tä-
mänkaltaisen poikkeustilan tapahtuessa. 
Peruuntuminen oli myös valtiovallan oh-
jeistuksen mukainen, kokoontumisien ra-
joittaminen meidän kaikkien oman turval-
lisuuden vuoksi. Suuri osa jäsenistöstämme 
on ikänsä ja perussairautensa vuoksi riski-
ryhmäläisiä. Vuosikokous pyritään järjes-
tämään heti kun tilanne on turvallinen ja 
yleiset rajoitukset antavat siihen mahdol-
lisuuden, kuitenkin kaikkia turvallisuus-
sääntöjä ja suosituksia noudattaen, sillä en 
toivo, enkä halua kenenkään ottavan riskiä 
omasta terveydestään. Omalta kohdalta-
ni on myös peruuntunut samaisista syistä 
tukihenkilökäynnit sairaalan omasta toivo-
muksesta johtuen.

Kyyrönkaidasta on peruttu monia jo varat-
tuja tapahtumia, tulevan kesän vierastilan-
ne näyttää perin synkältä, joka aiheuttaa 
meille valtavan taloudellisen menetyksen. 
Peruttuna on myös yhdistyksen oma vir-
kistysviikko myös olla kesän ”sopparit” 
ovat liipasimella tämän kurimuksen vuok-
si. Sopimusvalmennuskurssit pyritään kui-
tenkin järjestämään vielä tämän vuoden 
aikana, katsotaan kuitenkin ensin, miten 
pandemia pysyy hallinnassa, vai kiihtyy-

kö sen leviäminen uudelleen tai iskeekö se 
paljon puhuttu toinen aalto meillekin. Pai-
kallisosastot ovat tietääkseni myös peru-
neet kevään aikana tapaamisiaan, ainakin 
meillä Päijät-Hämeessä on peruttu kaikki 
kevään kuukausipalaverit, kauden päätök-
sen saunailta ja jopa perinteinen kesäretki, 
harmillista.

Hallituskaan ei ole kokoontunut, vaan 
yhteyttä on pidetty puhelimitse ja sähkö-
posteilla, suunnitteilla on ollut sähköinen 
kokous internetiä hyödyntäen taikka ra-
joitusten väljentyessä kokous Kyyrönkai-
dassa. Saisimme lain edellyttämän tilin-
päätöksen hyväksytyksi tilintarkastusta 
varten sekä pohtisimme yhdistyksen lä-
hitulevaisuutta, kuinka tästä selvitään ta-
loudellisesti, ainakin tämä edellyttää rajun 
säästökuurin aloittamista. Yhdistyksemme 
toiminnan jatkuvuus on tärkeä asia niin 
vanhojen kuin mahdollisten uusien poti-
laiden ja jo olemassa olevan jäsenistömme 
kannalta, joten luottakaamme tulevaisuu-
teen ja koitetaan kantaa jokainen kortem-
me kekoon paremman huomisen vuoksi.
Toivon, että kaikki lukijat ovat pysyneet ja 
pysyvät terveinä tästä poikkeustilanteesta 
huolimatta.

HYVÄÄ KESÄÄ JA JAKSAMISTA, EIKÖHÄN 
TÄSTÄKIN SELVITÄ.

Lahdessa 15. päivänä toukokuuta 2020
Tuomo Mikkonen 
puheenjohtaja
         

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

Johan myrkyn lykkäsi...
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Toiminnanjohtajan ja 
toimiston terveiset

esäkuun alussa voimaan-
tulevien rajoitusten purun 
seurauksena palaamme pik-
kuhiljaa kohti normaalia 
elämää. Elämme edelleen 
poikkeusoloissa vaikka osa 
rajoituksista on poistettu tai 

niitä on höllennetty. Yhdistyksen toimin-
taan vallitseva tilanne vaikuttaa edelleen 
monessa mielessä ja tapauksessa.

Noudatamme jatkossakin viranomaisten 
ohjeistuksia sekä syöpäjärjestöjen yhtei-
sesti sovittuja rajoituksia. Tiedotusvä-
lineitä seuraamalla pysyy perillä missä 
Koronavirusepidemian kanssa mennään. 
Syöpäjärjestöjen yhteisiä ohjeita päivite-
tään tarvittaessa ja niitä voi seurata verk-
kosivuilta https://www.syopajarjestot.fi/
ajankohtaista/

KORONAVIRUSEPIDEMIAN 
VAIKUTUS YHDISTYKSEN KO-
KOUKSELLE

Koronavirusepidemian aiheuttaman poik-
keustilan aikana yhdistyksen kokousten 
järjestäminen on herättänyt paljon kysy-
myksiä. Yhdistyslaki lähtee siitä oletta-
masta, että yhdistyksen, valtuuskunnan 
tai vastaavan kokoukseen osallistutaan 
fyysisesti. Etäosallistuminen on sallittua 
vain siinä tapauksessa, että asiasta on sään-
nöissä erikseen määrätty. Säännöissä on 
usein myös maininta siitä, että kokous on 
järjestettävä tiettynä aikana, kuten meillä 
toukokuun loppuun mennessä. Säännöis-
sämme ei myöskään mainita mahdollisuu-
desta yhdistyksen kokouksen järjestämi-
sestä etäkokouksena.

Poikkeuslain puitteissa yhdistyksen hal-
litus voi sallia etäosallistumisen 30.9.2020 
mennessä pidettävässä yhdistyksen ko-
kouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole 
sallittu säännöissä eikä yhdistys ole hyväk-
synyt tätä varten laissa tarkoitettua äänes-

tys- ja vaalijärjestystä. Fyysinen kokous tu-
lee kuitenkin pitää, johon on mahdollisuus 
osallistua.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 19.5.2020 
tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla 
kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ul-
kotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja 
yleiset kokoukset 30.6.2020 asti. Tämä pää-
tös mahdollistaa kokouksien pidon lähes 
kaikissa yhdistyksissä.

Yhdistyksellämme on ollut tapana ko-
koontua vuosikokousta edeltävänä päivä-
nä järjestöpäiville, osallistujia osastoista 
järjestöpäivään on viime vuosina ollut 30 
– 40 henkilöä, jotka osallistuvat seuraavan 
päivän vuosikokoukseen. Vuosikokouk-
seen osallistuvan järjestöpäiväväen lisäksi 
kokoukseen on saapunut muutamia henki-
löitä.

Vuosikokouspäiväksi oli sovittu 26.4., 
ajankohta osui pahimpaan Koronaviruse-
pidemian kohtaan kun karanteenit, mat-
kustus- ja kokoontumisrajoitukset olivat 
voimassa. Uusi kokousajankohta on suun-
nitelmissa elo- syyskuulle. Päätös järjes-
töpäivän ja vuosikokouksen ajankohdasta 
tullaan tekemään seuraavassa hallituksen 
kokouksessa kesäkuussa. Kutsu julkaistaan 
verkkosivulla www.le-invalidit.fi, jäsenis-
töä pyydetään seuraamaan verkkosivujen 
tiedotteita, myös osastoja tullaan informoi-
maan päätöksestä.

SUOMEN KURKKU- JA 
SUUSYÖPÄYHDISTYKSEN SO-
PEUTUMISVALMENNUSKURS-
SIT ja MUUT TAPAHTUMAT

Kaikki tapahtumat ja varaukset maalis-
kuulta toukokuun loppuun jouduttiin 
perumaan. Osa kesäkuulle tehdyistä va-
rauksista asiakkaat peruivat välttyäkseen 
järjestelykustannuksilta.

SOPEUTUMISVALMENNUS-
KURSSIT

Koronan aiheuttama poikkeustilanne ko-
koontumisrajoituksineen, kurssien ra-
hoittajan STEA:n linjaukset sekä Syöpä-
järjestöjen yhteiset linjaukset kurssien 
järjestelyistä johtivat siihen että, kesä- ja 
heinäkuun sopeutumisvalmennuskurssit 
on siirretty syyskuun kahdelle ensimmäi-
selle viikolle.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut 
haitallisesti kursseille hakeutumiseen, 
hakemuksia on tullut vain pieni osa nor-
maalitilanteeseen nähden. Kasvokkain 
tapahtuvien kurssien pitäminen syöpäjär-
jestöjen yhteispäätöksellä sallitaan 1.7. al-
kaen.

Kurkunalueenkurssia ei voitda toteuttaa 
voimassa olevien rajoitusten vuoksi ja suu-
nalueenkurssin ajankohta tulee liian pian 
jotta kurssiviikolle ehdittäisiin saamaan 
riittävästi osallistujia. Kurssien yhdistämi-
sellä ei ratkaista osallistujapulaa.
Kurkku- ja suunalueen kurssiviikoille ha-
kemuksensa lähettäneiden ei tarvitse lä-
hettää uutta hakemusta. Hakijoihin ollaan 
yhteydessä sähköpostilla, mikäli hakemuk-
sessa ei ole sähköpostiosoitetta heihin yh-
teydenotto tapahtuu puhelimella tai kir-
jeellä.

Kurssiajankohdat löytyvät tästä lehdestä 
toisaalta ja verkkosivuilta www.le-invali-
dit.fi

LOMA- JA VIRKISTYSVIIKKO

Elokuun loma- ja virkistysviikon loppu-
kesän ajankohta on vaihtunut viikkoa ai-
kaisemmaksi 24. – 29.8.2020. Toukokuun 
loma- ja virkistysviikko Kyyrönkaidassa 
jouduttiin peruuttamaan, viikolle tulleet 
hakemukset siirretään loppukesän viikolle, 
hakijoihin ollaan yhteydessä.
TUKIHENKILÖTOIMINTA

Koronan aikana tukihenkilöiden kasvok-
kain tapahtuvat henkilötapaamiset ovat 
olleet kiellettyjä. Rajoitusten purkaminen 
sallisi tapaamiset mutta kasvokkain tapah-
tuvia kontakteja tulisi edelleen välttää sillä 
useimmissa kohtaamisissa sekä tuettava 
että tukija kuuluvat riskiryhmään. Mikäli 
sovitaan kasvokkain tapahtuva tapaami-
nen, niin päätös kohtaamisesta tulee tehdä 
yhteisymmärryksessä ja riskit huomioon 
ottaen sekä huolehdittava suojautumises-
ta. Tapaamisten suositellaan tapahtuvan 
edelleen puhelimitse ja sähköpostilla sekä 
kasvokkain ulkotiloissa.

Tukihenkilöt löytyvät yhdistyksen verkko-
sivuilta, olemalla yhteydessä toiminnan-

johtajaan tai oman alueen osaston yhteys-
henkilöihin.

OSASTOJEN TOIMINTA

Osastojen kalenterit osiosta löytyy kaikkien 
osastojen kokoontumisajat ja yhteystiedot. 
Osastot jatkavat toimintaansa kesäkauden 
jälkeen entiseen malliin mikäli Koronati-
lanne sallii. Mahdollisista muutoksista tie-
dotetaan verkkosivuilla.

ASIOINTI TOIMISTOLLA

Yhdistyksen toiminta on toistaiseksi 
kokonaan Kyyrönkaidan kurssikes-
kuksella, toiminnanjohtaja työskente-
lee osin kotonaan Naantalissa. Kaikki 
puhelut kääntyvät toiminnanjohtajan 
matkapuhelimeen.

Henkilökohtaisia kontaktit Koronan vuok-
si tulee edelleen pitää mahdollisimman 
vähissä, kesä suo rajoitukseen helpotusta 
ja mahdollisuuden tapaamiseen ulkoti-
loissa. Henkilökunnan tulee sopia mah-
dollisimman hyvissä ajoin puhelimitse tai 
sähköpostilla, välimatka Kyyrönkaidan 
kurssikeskukselta Helsinkiin on 240 km ja 
Naantalista matkaa kertyy lähes 200 km.

KYYRÖNKAIDAN 
KURSSIKESKUS

Kyyrönkaitaan tulevat puhelut kääntyvät 
matkapuhelimeen kun kurssikeskuksella ei 
olla paikalla.

Jäsenhintaiset majoitukset tulee hoitaa 
toiminnanjohtajan kautta puhelimitse tai 
sähköpostilla asiakaspalvelu@kyyronkaita.
fi

Majoitusvarauksen voi tehdä myös Boo-
king.com kautta jolloin majoittumiset hoi-

K taa yhteistyökumppanimme.

JÄSENLEHTI

Jäsenlehden ilmoitusmyynnillä katamme 
lehden toimittamisesta aiheutuneet kulut, 
lisäksi se on yksi osa varainhankintaamme, 
jolla rahoitetaan toimintaamme. Lehti il-
mestyy vuoden aikana kolmasti.

Osallistu lehden sisältöön lähettämällä ta-
rinoita; oman potilaanpolkukertomuksen 
tai muuta ajankohtaista ja/tai kiinnostavaa 
juttua. Kuvia maisemista, luonnosta, ta-
pahtumista jne. Kuvissa esiintyviltä henki-
löiltä tulee olla lupa julkaisemiseen.

TALKOOAPUA KAIVATAAN 
KYYRÖNKAITAAN

Jäsenistössämme on monenlaista taitajaa, 
joiden joukosta on valikoitunut erilaisia 
vapaaehtoistyönryhmiä. Näihin porukoi-
hin kaivataan uusia jäseniä. Tunnetko kiin-
nostusta liittyä joukkoon? Olet sydämelli-
sesti tervetullut!

Kyyrönkaidan kurssikeskuksella löytyy 
monenlaista tehtävää, päivystystä kesä-
sesonkina kun matkailijoita on liikkeellä, 
erilaisia korjauskohteita rakentamisen 
osa-alueita hallitseville, siivous ja kiinteis-
tön hoitoa, ns. talonmiehentehtäviä, keit-
tiölle omiin tapahtumiimme ym. jokaiselle 
löytyy tekemistä.

Talkooavulle ja vapaaehtoisille korvataan 
aiheutuneet matkakulut ja ylläpito.

Ota yhteyttä toiminnanjohtajaan 
puh. 040 514 6045 tai sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kyyronkaita.fi

Merja Lindqvist
toiminnanjohtaja



Kokouskutsut ja tiedotteet

Vuoden 2020 aikana ilmestyy kolme lehteä, maalis-, kesä-  ja marraskuussa.
Joulukuussa ilmestyvään lehteen aineisto tulee toimittaa toimistolle sähköpostilla  toimisto@le-invalidit.fi tai
 tiedostona 15.10.2020 mennessä. 
Aineistojen saapuminen ajoissa on tärkeää jotta lehti saadaan painoon suunnitellussa aikataulussa!

YSTÄVÄN TUKI- LEHTI ILMESTYMINEN 2020
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Tervetuloa Ruissalon Kesäteatteriin 
29.7.2020 kello 14:00 
BADDING – MUSIKAALI PARATIISI

Ruissalon Kansanpuisto, Tanssipaviljonki, Turku

Teatterilipun hinta 25,00 € jäsenille, 
muille 32,00 €

Sitovat ilmoittautumiset 25.6.2020 mennessä Merjalle
merjakr.lindqvist@gmail.com tai tekstiviesti / puhelu 
040 531 6424

Kokoonnumme ennen teatterille menoa Ruissalon 
Honkapirtille lounaalle kello 12:00

Lounasmenu: 
Hernekeitto ja pannari 10,50 €
Lihapullat ja muusi 11,00 €, sisältää kahvin tai mehun
pannari jälkiruoaksi 1,50 €

Lue esityksestä lisää Suomen 
Musiikkiteatterin verkkosivuilta 
www.musiikkiteatteri.fi
kuva kopioitu Suomen Musiikkiteatterin 
ohjelmistosivulta

Badding -musikaali PARATIISI

Rauli Badding Somerjoki on suomalaisen rockin kiistaton kuningas, to-
dellinen legenda. Hänet tunnetaan miehenä, joka pohjusti suomirockin. 
Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Fiilaten ja höyläten, Ja rokki soi, 
Paratiisi, Ikkunaprinsessa, Tähdet tähdet, Pilvet karkaa, niin minäkin ja 
Laivat. Rauli Somerjoki syntyi 1947 Somerolla ja kuoli 1987 Helsingissä, 
vain 39-vuotiaana. Musikaali kertoo Baddingin elämäntarinan.

Ruissalon Kesäteatteri sijaitsee Ruissalon luonnonkauniissa Kansanpuis-
tossa meren rannalla. Saapuminen esitykseen on helppoa niin autolla, 
bussilla, pyörällä, kuin vesibussillakin. Esitykset annetaan 1920-luvun 
huvilamaisessa paviljongissa, joka aikoinaan juurikin valmistui kesäteat-
teriksi ja tanssisaliksi. Nyt kaunis ja valoisa paviljonki pääsee jälleen alku-
peräiseen käyttöönsä; – Ruissalon Kesäteatteri herää henkiin! Paikka on 
kuin luotu juuri Badding -musikaalin esityspaikaksi. 

Ruissalon kesäteatterissa pääset aina tunnelmalliseen, lämpöiseen ja ke-
säiseen tunnelmaan, oli sää sitten mikä tahansa.
Kesäteatterissa on myös kahvila herkullisine tarjoiluineen.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Turun osasto  
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KYMENLAAKSO
  Kokoontumiset

Kevätkauden tapahtumista tiedotetaan tarkemmin 
sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Yhteydenottojen helpottamiseksi toivomme, että 
mahdollisimman moni ilmoittaa sähköpostiosoitteen 
josta hänet tavoittaa.

Osaston yhteyshenkilönä toimii Raija Maja, 
yhteystiedot alla

  Osaston yhteyshenkilöt

Raija Maja
Kouvola
puh. 050 573 7513
maja.raija1@gmail.com

Yhdistyksen toimisto
Merja Lindqvist
toiminnanjohtaja
puh. 040 514 6045 

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan 
ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

POHJOIS-KARJALAETELÄ-POHJANMAA
 Kokoontumispaikka

Seinäjoen järjestötalo
Kauppakatu 1 (toinen kerros), Seinäjoki

  Kokoontumiset

Kuukauden viimeinen perjantai kello 12:00

HUOM! Koronavirusepidemian vuoksi varmista 
Raunilta tai Raililta että toteutuu

Toimintavuoden 2019 aikana osaston väki on kokoon-
tunut neljä kertaa Seinäjoen järjestötalolla. Pikkujou-
lua vietettiin jouluaterian merkeissä Ilmajoen Kestikie-
varissa.

Kesän ja syksyn 2020 kokoontumisista ja tapahtumis-
ta tiedotetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Tiedonkulun helpottamiseksi lähetä yhteystietosi 
Raunille niin saat tekstiviestillä tai sähköpostilla tietoja 
paikallisista tapahtumista. Raunin yhteystiedot löyty-
vät alta.

TERVETULOA kaikki osastonjäsenet sekä 
muut toiminnastamme kiinnostuneet
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Osastolle kaivataan aktiivisia toimijoita.

Toiminnasta kiinnostuneita pyydetään 
ottamaan yhteyttä.

Yhteystiedot:
Sähköposti toimisto@le-invalidit.fi  
Toiminnanjohtaja 040 514 6045

KESKI-SUOMI
Osastolle kaivataan aktiivisia toimijoita.

Toiminnasta kiinnostuneita pyydetään 
ottamaan yhteyttä.

Yhteystiedot:
Sähköposti toimisto@le-invalidit.fi
Toiminnanjohtaja 040 514 6045

 Osaston yhteyshenkilöt

Rauni Käpynen
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Seinäjoki
0400 363 976
rauni.kapynen@netikka.fi

Olli Iso-Tuisku
varapuheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Ilmajoki
0500 268 105
olliisotuisku@gmail.com

Raili Iso-Tuisku
sihteeri, rahastonhoitaja
Ilmajoki
050 530 8547
rituisku@gmail.com

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoimin-
taan liittyvissä asioissa.

Osastojen kalenterit 



Osastojen kalenterit 
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PÄIJÄT-HÄME
Kokoontumiset alla mainittuina torstaipäivinä 
kello 17:30

  Kokoontumispaikka

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hämeenkatu 7, Lahti

  Kokoontumisia

Kesä lomaillaan

Syyskauden päätös kokoontuminen syyskuussa, aika 
ja paikka avoin Lisätiedot Tuomolta

29.10. ja 26.11. pikkujoulukahvitus

Tiedon saamiseksi ja tiedonkulun helpottamiseksi 
lähetä yhteystietosi Tuomolle niin saat tekstiviestillä 
tai sähköpostilla tietoja paikallisista tapahtumista. 
Tuomon yhteystiedot löytyvät alta.

Jokaisessa palaverissa käsitellään ja vahvistetaan seu-
raava tapahtuma, joten läsnäolosi on tärkeä.

  Osaston yhteyshenkilöt

Leo Koivisto
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Lahti
050 911 7742

Jukka Purho
varapuheenjohtaja
Kärkölä
040 514 2635 tai jukka.purho43@gmail.com

Tuomo Mikkonen
sihteeri, rahastonhoitaja, tukihenkilö kurkunalue
Lahti 040 5188 960 tai tuomo.mikkonen@nic.fi

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoimin-
taan liittyvissä asioissa.

SAIMAA
Osasto järjestää tukihenkilötoimintaa ja virkistystä 
kurkku- ja suusyöpäpotilaille. Virkistystoimintaan 
kuuluvat mm. kesäretket, teatterimatkat ja perinteinen 
pikkujoulu Kyyrönkaidassa ensimmäisen adventtisun-
nuntain aattona.

Kuulut Saimaan osastoon kun asut Mikkelin, Savonlin-
nan tai Etelä-Karjalan keskussairaaloiden vaikutusalu-
eella.

Muista mahdollisista kokoontumisista ja tapahtumista 
tiedotetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Tiedon saamiseksi ja tiedon kulun helpottamiseksi 
lähetä yhteystietosi Vesalle, Jaanalle tai Merjalle niin 
saat tekstiviestillä tai sähköpostilla tietoja paikallisista 
tapahtumista. Yhteystiedot löytyvät alta.

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAMME!

Osaston kokoontumisia ja tapahtumia voit tiedustella 
osaston yhteyshenkilöiltä.

  Osaston yhteyshenkilöt

Vesa Hujala
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Savitaipale
040 510 1326 tai vesa.hujala@suomi24.fi

Jaana Wilska
varapuheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Simpele
050 573 2591 tai jaanawilska@hotmail.com 

Merja Lindqvist
sihteeri, rahastonhoitaja 
yhdistyksen toimisto
040 514 6045 tai merja.lindqvist@le-invalidit.fi

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

POHJOIS-SAVO
Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen tiistai 
kello 15:00 HUOM! muuttunut kelloaika

 Kokoontumispaikka 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Kuninkaankatu 23b, Kuopio

  Kokoontumisia

 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.

Muista mahdollisista kokoontumisista ja tapahtumista 
tiedotetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Tiedonkulun helpottamiseksi lähetä yhteystietosi 
Lotalle niin saat tekstiviestillä tai sähköpostilla tietoja 
paikallisista tapahtumista. Lotan yhteystiedot löytyvät 
alta.

TERVETULOA! 

  Osaston yhteyshenkilöt

Antti Kantelinen
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Kuopio
040 716 5955

Juhani Antikainen
varapuheenjohtaja
Kuopio
050 364 9258 tai sampy.antikainen@gmail.com 

Lotta Saari
sihteeri
Kuopio
040 751 25345 tai pauliina.saari@outlook.com
 
Marlis Patja
taloudenhoitaja
Kuopio
050 545 3415 tai marlis.patja@gmail.com

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

POHJOIS-SUOMI
Kokoontumiset joka kuukauden toinen maanantai 
kello 13:00

  Kokoontumispaikka

Aleksinkulma, Aino-tila 2. krs.
Aleksanterinkatu 9, Oulu

  Kokoontumisia

14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.

Muista mahdollisista kokoontumisista ja tapahtumista 
tiedotetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Tiedonkulun helpottamiseksi lähetä yhteystietosi 
Eijalle niin saat tekstiviestillä tai sähköpostilla tietoja 
paikallisista tapahtumista. Eijan yhteystiedot löytyvät 
alta.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoitathan tulostasi 
sihteerille.

TERVETULOA JOUKKOOMME! 

  Osaston yhteyshenkilöt

Sakari Pelkonen 
puheenjohtaja
Haapavesi
044 567 2452 tai sakari.pelkonen@gmail.com

Antti Lamminpää
varapuheenjohtaja
Oulu
040 574 0694 tai antti.lammipaa@dnainternet.net 

Eija Matero 
sihteeri, rahastonhoitaja
syöpätautien sairaanhoitaja OYS, KNKT PLK
050 545 2693  tai eija.matero@gmail.com 

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
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TAMPERE
Tampereen kokoontumiset alla mainittuina lauantai-
päivinä kello 12:00

  Kokoontumispaikka

Voimisteluopiston kerhohuone. Väinölänkatu 2, TRE 
(käynti pihalta, oven vieressä teksti Säätiö sali)

   Kokoontumisia

12.9., 10.10., 7.11.

12.12. joulujuhla, paikka ja aika ilmoitetaan 
myöhemmin

Puheterapiaryhmät kokoontuvat TAYS:n silmäkeskuk-
sessa krs. 3 seuraavina keskiviikkopäivinä 
kello 10:15 – 11:15
23.9., 21.10., 18.11. ja 16.12.

Silmäkeskus sijaitsee samassa rakennuksessa kuin po-
tilashotelli Norlandia Care. Silmäkeskukseen kuljetaan 
Teiskontieltä Kuntokadun ja Biokadun kautta, seuraa 
hotelliopasteita. Maksullisia pysäköintipaikkoja on sil-
mäkeskuksen edessä sekä rakennuksen sivulla olevalla 
pysäköintialueella.

Paikalla puheterapeutti ja/tai syöpäsairaanhoitaja, 
mahdollisuus kysymyksille ja kokemusten jakamiselle. 
Kokoontumisissa on mukana myös vierailevia asian-
tuntijoita. Läheiset ovat myös tervetulleita!
Ryhmään voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista.

Tiedustelut syöpähoitaja Anne Ollgren 
puh. 03 3116 5395 (8:00 - 15:00) 
tai anne.ollgren@pshp.fi

TURKU
Kokoontumiset mainittuina maanantaipäivinä 
kello 12:00

  Kokoontumispaikka

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA 
Seiskarinkatu 35, Turku, Hirvensalo
Bussit 50, 51, 53 ja 54 Moikoisiin keskustasta pysäkki 
T41 Eerikinkatu Hansakorttelin edestä, Meri-Karinan 
pysäkki parkkialueella

  Kokoontumisia

29.7. Ruissalon Kesäteatteri, ilmoittuminen 25.6. men-
nessä, katso ilmoitus toisaalla tässä lehdessä

14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.

Tiedon saamiseksi ja tiedon kulun helpottamiseksi 
lähetä yhteystietosi Keijolle tai Merjalle niin saat teks-
tiviestillä tai sähköpostilla tietoja paikallisista tapahtu-
mista. Yhteystiedot löytyvät alta.

Tervetuloa kaikki jäsenet ja 
muut toiminnastamme kiinnostuneet!

   Osaston yhteyshenkilöt

Keijo Kulmala
puheenjohtaja
Turku
050 524 9592 tai keijo.kulmala@hotmail.com 

Jouko Kaatrakoski
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Turku
040 482 3290

Merja Lindqvist
sihteeri, taloudenhoitaja
Naantali
040 514 6045 tai merjakr.lindqvist@gmail.com 

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoimin-
taan liittyvissä asioissa.
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UUSIMAA
Kokoontumiset mainittuina päivinä kello 13:00

  Kokoontumispaikka

Paavalin kirkon seurakuntasali (yläsali) Sammatintie 5 
(käynti sisäpihalta, 2 krs), Helsinki, Vallila

  Kokoontumisia

20.8., 17.9., 15.10., 19.11.

17.12. Pikkujoulu Tarun luona 

Tiedon saamiseksi ja tiedonkulun helpottamiseksi 
lähetä yhteystietosi Tarulle tai Merjalle niin saat teksti-
viestillä tai sähköpostilla tietoja paikallisista tapahtu-
mista. Yhteystiedot löytyvät alta.

Tervetuloa kaikki jäsenet sekä muut 
toiminnastamme kiinnostuneet!

  Osaston yhteyshenkilöt

Yrjö Särkinen
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Espoo
040 774 3732 tai yrjo.sarkinen@gmail.com
 
Ossi Haajanen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Sysmä
0400 258 757 tai ossi.haajanen@gmail.com

Taru Först
sihteeri, tukihenkilö omainen
Espoo
040 725 7076 tai taru.forst@saunalahti.fi 

Merja Lindqvist
taloudenhoitaja
yhdistyksen toimisto
040 514 6045 tai 
merja.lindqvist@le-invalidit.fi 

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

  Osaston yhteyshenkilöt

Unto Sirkka
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Hämeenkyrö
0400 646 354 tai unto.sirkka@elisanet.fi 

Saima Sampakoski
varapuheenjohtaja
Tampere
0400 831 236 tai saima.sampakoski@gmail.com 

Irmeli Tervas
sihteeri
Kangasala
0400 699 795 tai irmeli.tervas@gmail.com 

Marja-Liisa Pekkanen
rahastonhoitaja
Orivesi
050 351 2983 tai mliisapekkanen@gmail.com

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

  Hämeenlinnan kokoontumisia

Hämeenlinnan ryhmällä ei säännöllisiä 
kokoontumisia.

Heikki Roiha
yhteyshenkilö, tukihenkilö kurkunalue
Hämeenlinna
044 510 2912 tai roihaheikki@gmail.com 

Tarja Suominen
yhteyshenkilö, tukihenkilö suunalue
Hämeenlinna
040 584 4232 tai tarja_suominen@netti.fi  

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja tuki-
henkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
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Hyvät lukijat

O len Erkka Tapio 1972 Hol-
lolassa syntynyt ja vuon-
na 2000 tamperelaistunut 
hämäläismies. Olemme 
olleet vaimoni Erjan kans-
sa yhdessä vuodesta 1996 

ja suurinpana saavutuksenamme on kaksi 
ihanaa nyt jo aikuista tyttöä, Iida ja Noora. 
Meillä on myös valkoinen länsiylämaanter-
rieri Mirri 9v.
Koulutukseltani olen sisätauti- kirurginen 
sairaanhoitaja.

Viimeiset 20 vuotta olen toiminut tuotes-
pesialistina yrityksissä: GSK, Sanofi, Roche, 
Medtronic ja nyt jo viimeiset 2,5 vuotta 
Atos Medical Ab:n edustajana Suomessa.

Erilaiset liikuntaharrastukset ovat aina 
kuuluneet elämääni enemmän tai vähem-
män. Olen harrastanut vuosien saatossa 
mm. jalkapalloa, yleisurheilua, jääkiek-
koa, golfia, frisbeegolfia sekä kuntosalilla 
rimpuilua. Osa lajeista on edelleen lähellä 
sydäntäni ja harrastan niitä vuoden ajasta 
riippuen. Iän myötä laiskuus liikumisen 
suhteen on kylläkin lisääntynyt...

Kuljen siis Tampereelta käsin pääsääntöi-
sesti autollani Atoksen tuotteita takakon-
tissa ympäri Suomea. Tapaan tuotteita 
käyttäviä asiakkaita ja heidän läheisiään 
niin kodeissa, kahviloissa, paikallisosasto-
jen tiloissa, Kyyrönkaidassa kuin sairaa-
loissakin. Sairaaloissa ja erilaisissa hoito-
laitoksissa tapaan tietenkin myös hoitajia, 
puheterapeutteja ja lääkäreitä. Vuodessa 
olen yleensä tien päällä n. 60 000 km. Suo-
men maantiet ja hotellit ovatkin tulleet 
kahdessakymmenessä vuodessa aika tu-
tuiksi. Mutta nautin liikkuvasta työstäni 
edelleen. Ollaan siis jatkossakin yhteydessä 
ympäri kaunista Suomea.

Vuosi 2020 perjantai ja 13. maaliskuuta 
muutti kuitenkin kaiken tutun ja turval-
lisen. Työnantajani ilmoitti, että eri Eu-

roopan maiden viranomaisten ohjeiden 
mukaisesti siirrymme Korona- viruksen 
aiheuttamaan poikkeustila- järjestelyihin 
päivittäisessä työssämme suojataksemme 
itseämme ja läheisiämme.

Minun tapauksessa se tarkoitti kotitoimis-
toa ja sieltä käsin työskentelyä toistaisek-
si. Nyt tätä on jatkunut jo kaksi kuukaut-
ta. Normaalisti työssäni tapaan päivittäin 
useita ihmisiä ja aina liikkumaan tottunee-
na tämä toi tullessaan suuren muutoksen. 
Miten koti voikaan tuntua yllättäen ahtaal-
ta työleiriltä.

Olen onneksi pystynyt hoitanut töitäni pu-
helimitse, sähköpostilla, postitse sekä olen 
tehnyt muutamia tuotetoimituksia posti-
laatikoille tai sairaaloihin, autoillen ristiin 
rastiin Suomen tyhjillä teillä.

Atos Medicalin tehtaat ruotsissa ovat kui-
tenkin toimineet koko poikkeuksellisen 
ajan normaalisti ja tuotteidemme toimi-
tukset ovat myös toimineet erinomaises-
ti. Suurimpana muutoksena muutaman 
erinomaisen tuotteemme (esim. Micron, 
ProTrach Xtra Care) valmistus on joudut-
tu moninkertaistamaan suuren kysynnän/
tarpeen vuoksi.

Suomessa ja maailmalla olemme joutuneet 
totuttelemaan poikkeuksellisiin olosuh-
teisiin ja monet rajoitukset ja suositukset 
ovat varmasti vaikuttaneet meihin kaik-
kiin tavalla tai toisella. Uskon ja toivon, 
että tästäkin selvitään kunhan muistamme 
huolehtia läheisistämme, itsestämme ja 
toisistamme sekä tietenkin käsi- yms. hy-
gieniasta tilanteen vaatimilla tavoilla. Au-
rinkoiset päivät ovat onneksi tuoneet elä-
määmme lisää valoa ja toivoa paremmasta. 
Yhdessä tästäkin selvitään!

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta ovat men-
neet erittäin nopeasti tutustuessa uusiin 
ihaniin ja mahtaviin ihmisiin samalla kuul-
len mm. mielenkiintoisia elämän vaiheita 
ja tarinoita. Olen saanut teiltä paljon oppia 
monissa asioissa ja olen mielestäni oppinut 
myös arvostamaan elämää entistä enem-
män positiivisin mielin. Kiitos teille kaikille 
siitä.

Toivottavasti olen pystynyt ja pystyn an-
tamaan edes jotain teillekin päin niin nyt 
kuin jatkossakin.

Tutuksi ovat tulleet myös Kyyrönkaidan 
talkoot, tilat ja maisemat. Olen saanut 
nauttia Kyyrönkaidan tunnelmasta kurs-
seilla ja eri kokouksien aikana sekä olem-
me lomailleet siellä myös vaimoni kanssa-
viettäen leppoisia kesäpäiviä. Toivottavasti 
tänäkin kesänä!

Toivon lämmintä ja aurinkoista kesää kai-
kille. Toivottavasti nähdään pian ja hy-
myillään kun tavataan.

Tampereella 11.5.2020
-Erkka

Jos teillä on kysyttävää Atoksen tuotteista, 
haluatte testata jotain tuotetta, haluatte 
antaa palautetta tai teillä on jotain yhteis-
työtoiveita niin olen tavoitettavissa:

Erkka Tapio
045 104 2447
erkka.tapio@atosmedical.com
www.atosmedical.fi

Ruotsissa, Malmön konttorillamme 
Suomesta tuleviin puheluihin ja 
tilauksiin vastaa:

Minna Ruishalme
030 622 7518
asikaspalvelu@atosmedical.com
www.atosmedical.fi

Talkoot 2019            Kesäloma 2019

Atos Medical haluaa antaa äänen stooman läpi hengittä-
ville ihmisille tarjoamalla ratkaisuja ja tekniikoita, jotka pe-
rustuvat vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja 
käyttäjien tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen. 

Haluatko tietää enemmän Provox FreeHands Flexivoice –tuotteesta,                     
ota yhteyttä tuotespesialistiimme puhelimitse:
Erkka Tapio puh.           +358-(0)45 104 2447
Soita asiakaspalveluun  +358-(0)30 622 7518  
Lähetä sähköpostia  asiakaspalvelu@atosmedical.com

Ole aktiivisempi
Ilmaise itseäsi
Nauti elämästä ja lähde liikkeelle

Puhuminen handsfreellä on se, mitä jokainen kurkunpään leikkauksen 
läpikäynyt toivoo. Se vapauttaa kädet elehtimään, mikä tuntuu 
luonnolliselta. Ja kun teet päivittäisiä askareita, tai olet seurassa, on 
mukava puhua kädet vapaana. Monen mielestä se on lähinnä sitä 
mitä puhuminen oli ennen leikkausta. 

Provox FreeHands FlexiVoice mahdollistaa puhumisen ilman käsien 
apua ja tarvittaessa sormella tukkien. Fyysiset aktiviteetit, kuten 
pyöräily tai kuntosalilla käyminen on vaivattomampaa. Vaihdat 
puhumistilasta hengitystilaan helposti.  

”Minulle vapautta
on se, että voin 
puhua vapaasti 
ja voida hyvin.”

Vapauta äänesi
Tunne vapaus puhua ilman käsiä

www.atosmedical .com 



Toivotamme kaikille 
hyvää kesää!
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Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Hallituksen päätös 29.8.2012

PERIAATTEET HOITOPÄIVÄKORVAUKSEN SUORITTAMISESTA
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 varsinaisis-
ta 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 saa-
jan 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, poliklinikka- ja hammaslääkärikäyntikerralta on kaksi euroa.
Korvauksen suuruus tarkistetaan vuosittain.

4 Hoitopäiväkorvausta ei makseta pysyvässä laitoshoidossa tai kotisairaalahoidossa olevalle jäsenelle.

5 Hoitopäiväkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että yhdistyksen jäsenmaksu on suoritettu.
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Kurssitoiminta vuonna 2020

SOPEUTUISVALMENNUSKURSSI KURKUN- ja NIELUNALUEENSYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE JA LÄHEISILLE
Kurssilla saat voimavaroja ja selviytymiskeinoja arkeen sekä tietoa sairaudesta ja hoidosta.
ajankohta 31.8. – 5.9.2020
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kurkun- ja nielunalueen syöpäpotilaille ja omaisille. Yhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssil-
le osallistuvalle potilaalle ja omaiselle kurssi on maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.  Hakuaika päättyy kun kurssi on 
täynnä.

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI SUUNALUEENSYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE JA LÄHEISILLE
Kurssilla saat voimavaroja ja selviytymiskeinoja arkeen sekä tietoa sairaudesta ja hoidosta.
ajankohta 7.9. – 12.9.2020
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti suusyöpäpotilaille ja omaisille. Yhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvalle potilaal-
le ja omaiselle kurssi on maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Hakuaika päättyy kun kurssi on täynnä.

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIN YHTEINEN SEURANTAJAKSO
ajankohta 12.10 – 15.10.2020
Seurantajakso on yhteinen kesän sopeutumisvalmennuskurssille osallistuneille.

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

KURSSIEN RAHOITUS
Sopeutumisvalmennuskurssien rahoituksesta vastaa STEA sekä Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry. STEAn päätös avustuk-
sesta saadaan tammikuussa.

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

MATKAKORVAUKSET
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja.
Kela korvaa matkakustannuksia kun kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kuntoutuspäätös tulee 
hankkia ennen kurssille osallistumista tai kurssin hakuajan päättymistä.
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 korvaushakemuk-
sessasi. Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva matka voidaan korvata omalla autolla tai taksilla tehtynä.
Pyydä Kelalta ennakkopäätös ennen kurssille osallistumista jos käytät muita kuin julkisia kulkuvälineitä.
Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta kela.fi/kuntoutus/matkat
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SUOMEN KURKKU-JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY

HAKUMENETTELY ERI KURSSI- JA KUNTOUTUSTAPAHTUMIIN JOISSA 

VASTAAVANA JÄRJESTAJANÄ TOIMII OMA YHDISTYS

1. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi kurkku- ja nielunalueen syöpää sairastaneille ja läheisille

• kurssi tarkoitettu kurkku- tai nielusyöpäpotilaille
• etusijalla ensikertalaiset läheisineen
• jos kurssilla on tilaa, täydennetään aiemmin osallistuneista sekä suusyöpäpotilaista

2. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi suunalueen syöpää sairastaneille ja läheisille

• kurssi tarkoitettu suun- ja kaulanalueen syöpäpotilaille
• etusijalla ensikertalaiset läheisineen
• jos kurssilla on tilaa, täydennetään aiemmin osallistuneista sekä kurkun- ja nielunalueen syöpäpotilaista

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. Järjestöpäivä 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 potilasjäsenillä, kannatusjäsenillä vain puheoikeus.

6. Tukihenkilö- ja soppakurssit

päätetään vuosittain erikseen ja niille hakemisesta ilmoitetaan osastojen kautta.

HAKUMENETTELY KURSSEILLE
Kursseille hakeminen tapahtuu täyttämällä hakemuslomake, joka toimitetaan yhdistykseen määräaikaan mennessä.
Osoite:
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry.
Järvenpäätie 129
52420 Ristiina

• Hakemukset käsitellään yhdistyksen toimistohenkilökunnan toimesta
• Hakuaika kursseille ja viikoille päättyy kun kurssi on täynnä tai kurssikeskuksen kapasiteetti täyttyy. 
• Kyyrönkaidan kurssikeskus ei ota kurssille ilmoituksia vastaan
• Kurssille tullaan vain silloin kun on saatu yhdistyksen toimistolta kutsukirje
• Osallistumismaksu (virkistysviikot) maksetaan ilmoitetulle tilille määräaikaan mennessä
• Osallistumista pyritään säätelemään niin, että kaikilla olisi mahdollisuus päästä ainakin kerran tai kaksi osallistumaan jollekin kurssille tai lomaviikolle

Kurssien kokoon ja sinne pääsyyn vaikuttavat tekijät:

• Kyyrönkaidan kapasiteetti
• kurssien rahoitustilanne
• jo käytyjen kurssien/lomaviikkojen määrä
• 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. Kuntoutuspäätös tulee hankkia ennen 
sopeutumisvalmennuskurssille hakeutumista hoitavalta lääkäriltä (B-lausunto).
Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. Jos 
käytetään muuta kuin halvinta matkustustapaa, esimerkiksi taksia, tulee olla terveydenhuollon antamana todistus sen tarpeellisuudesta. 
Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva matka voidaan korvata omalla autolla tai taksilla tehtynä. Oman auton ja taksin käyttö tulee perustella 
korvaushakemuksessa. 
Pyydä Kelalta ennakkopäätös ennen kurssille osallistumista jos käytät muita kuin julkisia kulkuvälineitä.
Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta kela.fi/kuntoutus/matkakorvaus
Lisätietoja tarvittaessa saa puh. 040 514 6045 Merja Lindqvist tai email. merja.lindqvist@le-invalidit.fi



Lomatoiminta vuonna 2020

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää Mikke-
lissä (Ristiinassa), Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa kaksi 
erillistä virkistyslomaviikkoa. Viikoilla kunnostetaan 
ulkoilualueita, pelataan pihapelejä ja vietetään virkistä-
vää lomaa. 

1. Talkoo-, virkistys- ja ulkoiluviikko 11.5. – 16.5.2020
Hakuaika päättyy 15.4.2020 (viikko peruuntui Koronavi-
rusepidemian vuoksi)

2. Talkoo-, virkistys- ja ulkoiluviikko 31.7. - 5.9.2020
Hakuaika päättyy 20.8.2020

Lomaviikolla pelataan pihapelejä ja vietetään lomaa sekä tavataan 
vertaisia. Lomaviikolla kunnostetaan ulkoilualueita. Viikolle osallis-
tuminen ei velvoita osallistumista talkootyöhön.

  125 euroa / henkilö / 2 hh
  160  euroa / henkilö / 1 hh

Lomaviikon osallistumismaksu muilta kuin Suomen Kurkku- ja 
Suusyöpäyhdistys ry:n jäseniltä

  250 euroa / henkilö / 2 hh
  290 euroa / henkilö / 1 hh

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

RAHOITUS

Lomaviikkojen rahoituksesta vastaa Suomen Kurkku- ja Suusyöpä-
yhdistys ry. Lomaviikkojen rahoitukseen ei saada ulkopuolista 
avustusta. Lomaviikkojen toteutuminen edellyttää riittävää 
osanottaja määrää. Molemmat viikot on voitu toteuttaa viimeisten 
viiden vuoden aikana.

HAKUMENETTELY

Hakemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja SuusyöpäyhHa-
kemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys 
ry:n toimistosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta www.le-invalit.
fi tai Ystävän Tuki – lehdestä. 

Tervetuloa virkistäytymään ja nauttimaan 
Kyyrönkaidan rauhasta ja kauniista luonnosta.
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Leppoisaa lomailua Kyyrönkaidassa Ristiinassa.

HALUATKO VIETTÄÄ 
OMATOIMISEN LOMAN 

KYYRÖNKAIDASSA?
Kyyrönkaidan kurssikeskus sijaitsee kauniilla paikalla kirkasve-
tisen Kaitajärven rannalla Ristiinassa. Ympärillä on eteläsavo-

lainen, runsas luonto, kirkkaat vedet ja jylhät maisemat. Kohde 
sijaitsee aivan valtatie 13 varrella, Mikkelistä 35 km hyvien 

bussiyhteyksien varrella, pysäkiltä matkaa noin 200 m.

Vuokraamme mökkimajoitusta 5 hengen huoneistoissa
• myös lisävuodemahdollisuus

• huoneistoissa kaksi huonetta (3 + 2), joista 
pienemmässä on minikeittiö

•  arustus: liesi, jääkaappi, mikro, kahvin- ja vedenkeittimet sekä 
varustus ruoan valmistamiseen ja tarjoiluun

Vuorokausihinta jäsenille on 45 euroa, 
muille 70 euroa (omat lakanat ja pyyhkeet)

Viikko hinta jäsenille on 200 euroa 
ja muille 400 euroa (omat lakanat ja pyyhkeet)
Hintaan sisältyy mahdollisuus saunomiseen.

Lakanoista ja pyyhkeistä veloitamme 10 € / vuode / henkilö
Perhesaunavuoroja varattavissa tuntiveloituksella.

Info
Kyyrönkaidan kurssikeskus 

sijaitsee kauniilla paikalla kir-
kasvetisen 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.

Kyyrönkaidan loma- ja kurssikeskus
Postiosoite: Järvenpääntie 129, 52420 Pellosniemi (Mikkeli, Ristiina)
www.kyyronkaita.fi
Puh. (015) 667 145
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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 kun-
niajäseneksi. 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) varajä-
sentä. 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 myö-
hemmin 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.

KUTSUMME
sinut, puolisosi, ystäväsi tai tuttavasi Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistykseen jäseneksi ja tukemaan 

työtämme kurkun- ja suunalueen syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä parissa.

JÄRJESTÄMME tukihenkilötoimintaa, sopeutumisvalmennusta, loma- ja virkistystoimintaa 
sekä paikallista toimintaa paikallisosastoissa

JULKAISUT Ystävän Tuki jäsenlehti, kolme numeroa vuodessa maksutta
valtakunnallinen Syöpä – lehti neljä numeroa vuodessa maksutta

ALENNUKSET Kyyrönkaidan kurssikeskuksen majoituspalveluista
Loma- ja virkistysviikot Kyyrönkaidassa, osallistumismaksuista

Korvataan kaksi euroa kurkun- ja suunalueen syöpäsairaudesta johtuvalta 
hoitopäivältä ja poliklinikkakäynniltä sekä hammashoidosta käyntikerralta.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN
• osoitteessa www.le-invalidit.fi > jäsenyys > liity jäseneksi (tutustu tietosuojaan)

• puhelimitse 040 514 6045
• paikallisosastojen yhteyshenkilölle

• postittamalla alla oleva liittymislomake

JÄSENMAKSU 25 € - Täytä lomake selkeällä käsialalla

Nimi    ____________________________________________________________ Päiväys_____________________

Lähiosoite  ___________________________________________________________________________________________

Postitoimipaikka ___________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero  ______________________________________Sähköpostiosoite_____________________________________

Jäsenyyttä ja sairautta koskevat tiedot:

Syntymäaika  ___________________________________________________________________________________________

 kurkunpäänsyöpä, sairastumisvuosi ___________________
 suunalueen syöpä, sairastumisvuosi ___________________
 nielunalueensyöpä, sairastumisvuosi ___________________
 kannatusjäsen
 En halua, että tietojani luovutetaan yhdistyksen osastojen käyttöön (osaston jäsenposti)
 En halua, että tietojani luovutetaan Syöpäjärjestöjen toimintaan tai palveluihin liittyviin kyselyihin.

Lähetä liittymislomake osoitteella: (vastaanottaja maksaa postimaksun)
SUOMEN KURKKU- JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY
Tunnus 5005140
00003 VASTAUSLÄHETYS

JÄSENREKISTERI
Jäsentiedot rekisteröidään jäsenrekisteriin, jossa käsitellään jäsenten henkilötietoja. Rekisteriä ylläpitää Suomen Kurkku- ja 
Suusyöpäyhdistys ry. Rekisteröidyllä (jäsenellä) on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot ja saada jäljennös 
häntä koskevista tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee esittää yhdistykselle kirjallisesti.



Atos Medical AB, Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö, Sweden.  
Tel.+358 30 622 7518, Email: asiakaspalvelu@atosmedical.com

Atos Medical haluaa antaa äänen trakeostooman 
läpi hengittäville ihmisille tarjoamalla ratkaisuja 
ja tekniikoita, jotka perustuvat vuosikymmenien
aikana saatuun kokemukseen ja käyttäjien  
tarpeiden syvälliseen ymmärtämisieen. 

www.atosmedical.fi

Puhu lääkärisi kanssa ennenkuin käytät uutta tuotetta

Provox® Swab - vanupuikko
Korkealaatuinen vanupuikko putken helppoon ja hygieeniseen puhdistamiseen

Provox® TubeBrush - harja
Provox TubeBrush - harjaa käytetään Provox LaryTuben - putken ja Provox 
LaryButtonin puhdistamiseen 

© Atos Medical AB, Sweden.
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Provox®LaryTuben ja Provox®LaryButtonin puhdistukseen  
suosittelemme:

Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää
Erkka Tapio
puh 0451042447, erkka.tapio@atosmedical.com
Asiakaspalvelu
puh  0306227518, asiakaspalvelu@atosmedical.com

Provox TubeBrush Määrä Koko Viitenro

Provox TubeBrush 6 kpl 8 mm 7660

Provox TubeBrush 6 kpl 12 mm 7661

Ei steriili. Uudelleenkäytettävä. 

Provox® Swab Määrä Koko Viitenro

Provox® Swab Small (pi-
eni)

50 kpl 5 mm 8250

Provox® Swwab Medium 
(keskikokoinen)

50 kpl 8 mm 8251

Provox® Swab Large 
(suuri)

50 kpl 11 mm 8252

Provox Swab XtraLarge 
(erittäin suuri)

50 kpl 13 mm 8258

Ei steriili, kertakäyttöön.
(Kertakäyttöiset vanupuikot, 10 kpl/pakkaus, 5 pakkausta)  


