3
2012

NUMERO 3/2012

ISSN 0786-3268

Sisältö

KURKKU- JA SUUSYÖPÄÄN
SAIRASTUNEIDEN
TIEDOTUSLEHTI
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden
yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi
liittyä www-sivuillamme tai tilaamalla
toimistostamme liittymiskaavakkeen
ja maksamalla jäsenmaksun 20 €
YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT
Suomen Kurkku- ja
Suusyöpäyhdistys ry
Kolmas linja 29, 00530 Helsinki
Puhelin 09 7318 0630 ja
040 514 6045
Internet: www.le-invalidit.fi
Sähköpostiosoite:
le-invalidit@kolumbus.fi
Lahjoitukset:
Nordea FI19 1745 3000 0827 45
LEHDEN TOIMITUS
Merja Lindqvist
TAITTO
Scanetto Oy, Sari Vainio

6

Aarnen ja Hiljan muistoja
menneiltä ajoilta

10

Osastojen kuulumiset

Puheenjohtajalta….. ...................................................................................3
Historiikkiosuus
Kyyrönkaidan kurssikeskuksen alkutaival ....................................4
Aarnen ja Hiljan muistoja menneiltä ajoilta ..................................6
Etelä-Pohjanmaan osasto ............................................................6
Turun osaston tapahtumia vuosien varrelta .................................7
Historiikkia Tampereelta ...............................................................8
Kyyrönkaita
Sopetumisvalmennuskurssin seurantajakso lokakuussa .............9
Osastojen kuulumiset ...............................................................................10
Osastojen kalenterit ..................................................................................13
Osastojen vuosikokoukset ........................................................................18
Sotatoimia Kyyrön maastossa ..................................................................20

PAINO
Savion Kirjapaino Oy
ILMOITUSHANKINTA
Scanetto Oy
puh. (09) 782 097
faksi (09) 782 092
KANSIKUVA
Risto Vainio

Kurssitoiminta vuonna 2013 .....................................................................26
Lomatoiminta vuonna 2013 ......................................................................................30

Aineisto seuraavaan lehteen
tulee olla toimistossa 1.3.2013 mennessä.

Puheenjohtajalta

Joulupukki
matkaan jo käy…..

T

Joulupukki matkaan jo käy………..

aasTaas
ovat ovat
ensimmäiset
joulumainokset
pyöri- pyörineet
yleistyvistä
pään ja kaulan
alueen
syövistä
hännän- sitä,
ensimmäiset
joulumainokset
telkkarissa
jo viikon
päivät,
sehänjatarkoittaa
neetettä
telkkarissa
viikon päivät,kuin
sehän
tarkoithuippuna
allekirjoittanutkin
sai se
lausua
muutaman
joulu onjolähempänä
uskoisikaan.
Joka kerta
tuntuu siltä kuin
pääsisi
jotenkinsanayllättätaa mään,
sitä, että
joulu
on
lähempänä
kuin
uskoisen,
jotka
käytin
siihen
sopivalla
lyhyellä
tarinalla
vertämä aika tästä hetkestä jouluun varmaan kuluu vilauksessa, joten kaikki kiire ja sählääminen
sikaan.
Joka
kerta
tuntuu
siltä
kuin
se
pääsisi
taistukitoiminnastamme.
Kaiken
kaikkiaan
tilaisuus
oli
pakkautuu viime hetkiin. Paikallisosastoissa varmaan suunnitellaan jo kuumeisesti pikkujoulujen
jotenkin yllättämään, tämä aika tästä hetkestä jouluun
mielestäni erittäin onnistunut.
viettoa. Toivottavasti saamme jouluksi talven, jota ei ainakaan Lahden leveysasteilla ole saanut
varmaan kuluu vilauksessa, joten kaikki kiire ja sählääKyyrönkaita odottelee jokavuotisia venäläisvieraitaan
harjoitella
kuin parina
aamuna, tämä
kosteus
ja hämäryystienoilla
tuntuu ja
jo todennäköisesti
riittävän.
minen pakkautuu
viime hetkiin.
Paikallisosastoissa
varvuodenvaihteen
sen jälkeen
maan suunnitellaan jo kuumeisesti pikkujoulujen viettoa.
vaipuu hetkeksi ruususen uneen, kunnes palaamme arvuosi
on kulunut
vanhaa kaavaa
pieniä poikkeuksia
lukuun ottamatta,
Toivottavasti Yhdistyksen
saamme jouluksi
talven,
jota ei ainakaan
keennoudattaen
kevään neuvottelupäivien
ja vuosikokouksen
merkevään tapahtumat,
kesän sopeutumisvalmennuskurssit
”sopparit”
ja syksyn
Lahden leveysasteilla
ole saanut harjoitella
kuin parina
keissä. Tämä voi
tuntua toistolta,
muttaseurantasoppari
katson kuitenkin tulivat
aamuna, tämäpidettyä.
kosteus ja
hämäryys
tuntuu jo riittävän.
niin tärkeäksi,järjestämä
että jälleenja
kerran
lausun
Niistä
poikkeuksista
viimeisin oliasian
yhdistyksemme
Merck
Oy:nkiitokseni
sponsoroima
Yhdistyksen
vuosi
on
kulunut
vanhaa
kaavaa
noudatomasta
ja
yhdistyksen
puolesta
niille
vapaaehtoisille,
jotinfo-tilaisuus Tampereella 7. päivänä marraskuuta. Tilaisuus yllätti ainakin minut kiinnostuksellaan,
taen pieniä poikkeuksia
lukuun
ottamatta,
kevään
tapahka
ovat
uhranneet
aikaansa
ja
voimiaan
Kyyrönkaidassillä ilmoittautuneita oli jopa 67 henkeä, jotka nähdäkseni myös olivat paikalla. Aluksi
tumat, kesän sopeutumisvalmennuskurssit ”sopparit” ja
sa, sekä toivon, että jaksatte tulevaisuudessakin antaa
toiminnanjohtaja Merja Lindqvist esitteli yhdistyksemme
toimintaa, liiketoimintajohtaja Merja
syksyn seurantasoppari tulivat pidettyä. Niistä poikkeuktärkeän panoksenne yhteiseen pottiin.
Auvinen
Merck
Oy:stä
kertoi
heidän
yhtiöstä
ja
toiminnasta,
seuraavana ll Lassi Raittinen TAYS:n
sista viimeisin oli yhdistyksemme järjestämä ja Merck
KIITOS TÄSTÄ VUODESTA, HYVÄÄ JOULUA JA
Korva-,
nenä ja kurkkutautien
yleistyvistä pään jaUUTTA
kaulan VUOTTA
alueen syövistä
ja
Oy:n sponsoroima
info-tilaisuus
Tampereella 7.klinikalta
päivänä kertoi
MENESTYKSELLISTÄ
KAIKILLE
hännänhuippuna
allekirjoittanutkin
sai
lausua
muutaman
sanasen,
jotka
käytin
siihen
sopivalla
marraskuuta. Tilaisuus yllätti ainakin minut kiinnostukJÄSENILLE, TYÖNTEKIJÖILLE SEKÄ YHTEISTYÖtarinalla
Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli mielestäni erittäin
sellaan, sillä lyhyellä
ilmoittautuneita
oli vertaistukitoiminnastamme.
jopa 67 henkeä, jotka
KUMPPANEILLE.
onnistunut.
nähdäkseni myös
olivat paikalla. Aluksi toiminnanjohtaja
Merja Lindqvist esitteli yhdistyksemme toimintaa, liiketoiLahdessa 13. marraskuuta 2012
mintajohtaja Merja
Auvinen
Merck
Oy:stä
kertoi
heidän
Kyyrönkaita odottelee jokavuotisia venäläisvieraitaan vuodenvaihteen tienoilla ja todennäköisesti
yhtiöstä ja toiminnasta,
ll Lassi
Raittinenuneen,
Tuomo
Mikkonen
sen jälkeenseuraavana
vaipuu hetkeksi
ruususen
kunnes
palaamme arkeen kevään neuvottelupäivien ja
TAYS:n Korva-, nenä ja kurkkutautien klinikalta kertoi
puheenjohtaja

vuosikokouksen merkeissä. Tämä voi tuntua toistolta, mutta katson kuitenkin asian niin tärkeäksi,
että jälleen kerran lausun kiitokseni omasta ja yhdistyksen puolesta niille vapaaehtoisille, jotka ovat
uhranneet aikaansa ja voimiaan Kyyrönkaidassa, sekä toivon, että jaksatte tulevaisuudessakin antaa
tärkeän panoksenne yhteiseen pottiin.

Vuosikokousilmoitus

KIITOS TÄSTÄ VUODESTA, HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA
KAIKILLE JÄSENILLE, TYÖNTEKIJÖILLE SEKÄ YHTEISTYÖKUMPPANEILLE.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous
sunnuntaina
14.4.2013 alkaen kello 10:00
Lahdessapidetään
13. marraskuuta
2012
Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa Ristiinassa.
Tuomo Mikkonen
puheenjohtaja

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
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Historiikkiosuus

Kyyrönkaidan kurssikeskuksen

S

uomeen perustettiin 15.12 1962 kurkkusyöpäpotilaiden yhdistys, joka sai nimen LE-kerho.
Yhdistys rekisteröitiin 14.9.1965 ja sai rekisteröitynä nimen LE-kerho ry. LE on lyhenne
latinan sanasta laryngektomia, joka tarkoittaa kurkunpään poistoleikkaus. Suomen yhdistys oli ensimmäinen
pohjoismaihin perustettu kurkkusyöpäpotilaiden yhdistys, vastaavat yhdistykset perustettiin myöhemmin kaikkiin pohjoismaihin viimeisenä Islantiin, joka vuonna 1984
osallistuin ensimmäisen kerran yhteiseen Pohjoismaiden kongressiin Suomessa.
Yhdistyksen täyttäessä 10 vuotta kattoi järjestö koko
maan, osastoja oli 13 ja Helsingissä yhdistystä avusti
ansiokkaasti naistoimikunta. Ensimmäisen 10-vuotiskauden yhdistyksen puheenjohtaja toimi Paavo Hyppönen
ja sihteerinä Aarne Hirvonen.
Toisen vuosikymmenen päättyessä pantiin vireille yhdistyksen nimen muutos. Uusi nimi LE-invalidit ry vastasi
paremmin saavutettua tärkeää edunvalvontaan liittyvää
tavoitetta. Sosiaalilainsäädäntöön oli saatu muutos kurkkusyöpäpotilaiden osalta, kurkkusyöpään sairastunut oli
tunnettu vain potilaana. Muutoksen jälkeen saavutettiin
samat edut kuin muillakin invalideilla, sillä kurkkusyövän
ensisijainen hoito 60-luvulla oli täydellinen kurkunpään
poistoleikkaus. Leikkauksessa menetettiin äänihuulet ja
samalla puhekyky, potilas säilyi hengissä tosin pahasti
invalidisoituneena. Sosiaaliset parannukset ja kuntoutus
ovat apuvälineiden ohella olleet yhdistyksen keskeisiä
tavoitteita koko pitkän toiminta ajan.
Normaalin puhekykynsä menettäneelle on kaikki aineellinen ja henkinen tuki ollut ensiarvoisen tärkeää. Kun
puheopetus ei kuulunut yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin joutuivat kurkkusyöpäpotilaat auttamaan itse itseään.
Yhdistyksen toimesta koulutettiin leikkaushoidon läpikäyneitä potilaita puheopettajiksi. Vuosien kuluessa apuvälineet ovat kehittyneet ja nykyisin ruokatorvipuhetta harjoitellaan enää vain harvoissa tapauksissa. Puheopetus on
muuttunut lähes kokonaan vertaistukitoiminnaksi. 70-luvun alun kurkkusyöpäpotilaiden puheopetuksen katsotaan olleen alku nykyiseen tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnalle, jolla autetaan kriisin kohdannutta ja/tai hoidon
jälkeistä sopeutumista normaaliin arkeen.
Tultaessa uudelle vuosikymmenelle Suomea koetteli
lama ja yhdistyksellä oli vaikeat ajat, toiminnan pyörittä-

4

miseen tarvittiin lainarahaa ja pessimistisimmät ennusteet enteilivät jo koko toiminnan loppumista. Toiminnanjohtajan laatimat säästötoimet purivat ja tulosta alkoi
näkyä. Kurkkusyöpään sairastuneiden määrän laskiessa
yhdistyksen jäsenmäärä alkoi huolestuttavasti pienetä,
toiminnan jatkumisen edellytys oli jäsenmäärän kasvattaminen ja ratkaisu löytyi vuonna 1995 kun yhdistyksen
potilasjäseniksi otettiin mukaan suunalueensyöpään sairastaneet.
Viides vuosikymmen käytiin keskustelua yhdistyksen
nimen muuttamisesta, nimen haluttiin antavan paremman kuvan yhdistyksen jäsenistöstä ja toiminta-kentästä. Alkuvuodesta 2005 yhdistyksen nimi on ollut Suomen
Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry.
Yhdistyksen merkittävin oman varainhankinta yli 30
vuoden ajan oli vähäinen jäsenmaksu ja ovelta ovelle
tapahtuva kynttilöiden myynti, joilla rahoitettiin puheopetus ja koko yhdistyksen toimintaa. Kuntoutustoiminnalle
saatiin ratkaiseva apu kun Sosiaalihallitus alkoi myöntää
kuntoutusvaroja sopeutumisvalmennustoiminnan järjestämiseen.

Kurssitoiminta alkaa
Ensimmäinen kuntoutuskurssi (Kuntoutus- ja koulutusseminaari) oli kesällä 1971 Punkaharjun Kristillisellä
kansanopistolla, vuonna 1972 vastaava tilaisuus oli Suolahden Kansanopistolla. Osallistujia oli 180 potilasta ja
saattajaa, kuntoutuskurssin päätteeksi pidetyssä neuvotteluseminaarissa todettiin, että oli löytymässä hyvä omatoiminen linja ja että toimintaa tulee kehittää. Seminaarissa päätettiin, että tilapäisten vuokratilojen sijalle tulee
saada oma kurssikeskus ja johtokunta valtuutettiin hakemaan sopivaa paikkaa. 60-luvun maaltapako alkoi ja
Suomen kunnat -lehteen tuli ilmoituksia eri puolilta maata myytävänä olevista kansakoulukiinteistöistä. Kymmeniä kouluja käytiin tarkastamassa ja edullisimmaksi
katsottiin Ristiinan kunnan Järvenpään kylässä oleva
1920-luvulla rakennettu hyväkuntoinen kirvesmiestaidon
tyylinäyte. Sijainti Kaitajärven rannalla Mikkeli – Lappeenranta tien läheisyydessä maisemissa, joissa lähes
200 vuotta sitten oli käyty Kyyrön taistelu (taisteluista artikkeli toisaalla lehdessä). Suomen Syöpäyhdistykseltä
saatiin apua sen hyväksyessä suunnitelman, paikan ja

sen alkutaival
hinnan. Koulukiinteistön siirtyi 27.12.1972 tehdyllä kaupalla LE-kerho ry:lle.
Kurssikeskus sai nimen Kyyrönkaita sijaintikylän ja
lähijärven mukaan. Kyyrönkaita sijaitsee Etelä-Savossa
Ristiinan kunnassa, ensi vuonna Mikkelin kaupungissa,
matkaa Ristiinan kirkonkylään on noin 13 km. Ristiina
on historiallisesti merkittävä kunta, nimensä se on saanut perustajansa kreivi Pietari Brahen puolison Kristiina Brahen mukaan. Savolaisittain Kristiinasta muotoutui
Ristiina. Ristiinassa ovat vaikuttaneet sellaiset Suomen
sodan sankarit kuten Sven Tuuva, Duncker ja Fieandt.
Pitäjän alueella on 1700-luvulla käyty valtakunnallisestikin merkittäviä taisteluja Ruotsin ja Venäjän kesken.

Kyyrönkaidan
kurssikeskuksen rakentaminen
Vuoden 1973 alku meni suunniteluun kun oli määriteltävä tarpeet jotka toimivan kuntoutuskeskuksen tulisi
täyttää. Toiminnan laajuus, olemassa olevin rakennusten hyväksikäyttö ja muutostyöt, uudisrakennusten tarve, rahoitus, materiaalit ja urakkatarjouspyynnöt sekä
niiden käsittely pitivät yhdistyksen voimahahmot Aarne
Hivosen, Risto Vuorion ja Toivo Tenhon kiireisinä.
Taloudelliset mahdollisuudet oli rajalliset ja usein
tehtävä tuntui ylivoimaiselta. Kysymyksessä oli miljoonayritys ja toteuttajina ei ammattilaiset. Keväällä 1973
oli ensimmäinen mökkirivi harjakorkeudessa Honkasillanmäellä. Puutavan hinnat nousivat heinäkuussa 1973
kaksinkertaisiksi. Puutavaran toimittaja joutui keskeyttämään toimintansa, toimitukset Kyyrönkaitaan ehdittiin
onneksi hoitamaan. Onneksi yhdistys sai ymmärrystä ja
apua, oman potilaskunnan työpanos apumiehinä oli kiitettävä. Saunan jatko-osa, kokoustilat mm. tehtiin kokonaan vapaaehtoistyönä. Suurimman taakan hankkeesta kantoivat Aarne Hirvonen, Risto Vuori ja Onni Kokko
jotka ruokapalkalla vuorottelivat rakennustyön vetäjinä
ja valvojina. Silloinen taloudenhoitaja ja myöhemmin yhdistyksen ensimmäinen toiminnanjohtaja Arto Aaltonen
joutui hoitamaan koko projektin rahoituksen. Ratkaisevaksi avuksi tuli maakunnallisten jäsenjärjestöjen tekemät majoitustilojen tukiostot. Suomen Syöpäyhdistys
ry:n myötävaikutuksella voitiin käyttää Lions-järjestön
Punainen Sulka -keräyksen maakunnallisille syöpäyh-

distyksille luovuttamia varoja, Suomen Syöpäyhdistys
ry luovutti myös samoja varoja hankintoihin. Tukijoihin
kuuluivat RAY, Ristiinan kunta, liikelaitoksia ja yleinen
kuntokotikeräys. Naisjärjestön osuus oli myös ansiokas,
myyjäiset Haagassa ja Helsingin Kauppakorkeakoululla ym. kahdesti vuodessa, talkoot, keräykset jne. mahdollistivat lakanoiden, vuodevaatteiden ym. tekstiilien ja
huonekalujen ja tarve-esineiden saannin. Kaikesta em.
huolimatta yhdistys joutui hakemaan lainaa useista rahalaitoksista, lainojen hoito takasi vastuuhenkilöille mielenkiintoisia aikoja.
Kaikesta huolimatta oli syksyllä 1973 majoitus, ruokailuja luentotiloiltaan 80-paikkainen kurssikeskus valmis ottamaan vastaan ensimmäiset kurssilaiset. Vihkiäistilaisuus
pidettiin 14.1.1974 vierasjoukko oli arvovaltainen mm.
yhdistyksen perustamisajatuksen tehnyt professori Urpo
Siirala, SSY:n pääsihteeri Niilo Voipio, Mikkelin läänin
maaherra ja lääninhallintoa, Ristiinan kunnan ja srk:n
edustajia, kandanedustajia ja sosiaalihallituksen väkeä.
Juhlapuheen piti Kelan lääkintäneuvos Henrik Rinne.
Paikalla oli myös tammikuisen LE-kuntoutuskurssin väki.
Viimeiset investoinnit ovat olleet uusi hallintorakennus, majoitustilat 20 henkilölle, kunto- ja luentotila, saunat ja uimahalli sekä porakaivo ja lämpökeskus.
Kyyrönkaidan majoituskapasiteetti on noin 100 henkilöä. Majoitustilat käsittävät 11 loma-asuntoa ns. mökkiä, joissa kussakin kaksi huonetta sekä WC ja suihku,
toinen huoneista on varustettu mökkikeittiöllä. Hallintorakennuksessa on 10 kahden hengen huonetta ja ruokalarakennuksen yläkerrasta löytyy retkeilymajatasoista
yhteismajoitusta. Kurssikeskuksen rakentamisessa on
huomioitu liikuntavammaisten tarpeet.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Kyyrönkaidan perustamisvaiheen aikana aina vuosikymmenen loppuun
asti Kalervo Autio (1973 – 1979), sihteeri-toiminnanjohtajana Aarne Hirvonen ja taloudenhoitajana Arto Aaltonen (1970 –1978). Artosta tuli toiminnanjohtaja Hirvosen
jäätyä eläkkeellä vuonna 1978 pesti kesti vuoteen 2006,
jolloin oli hänen vuoronsa siirtyä viettämään ansaittuja
eläkepäiviä.
Lähteinä on käytetty yhdistyksen pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia sekä vanhoja lehtiartikkeleita.
Teksti Merja Lindqvist
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Aarnen ja Hiljan muistoja menneiltä ajoilta

A

llekirjoittanut leikattiin
vuonna 1994. Silloin
oli syyskuun 22.päivä. Häikiön Kalevi tuli
tervehtimään minua ja pyysi liittymään LE -osastoon. Hän antoi
liittymislomakkeen, jonka allekirjoitin. En vielä silloin pystynyt puhumaan, puhumattomuutta kesti
3 viikkoa.
Osaston toiminta oli aika vilkasta. Kokoonnuttiin OYS:n tiloihin, jopa kaksikin kertaa kuukaudessa. Jäsenistöä oli
silloin 115 henkilöä, joista potilasjäseniä 63 ja loput kannatusjäseniä.
Kynttilöiden myynti oli pääasiallinen varainhankinta.
Myynti tapahtui suurelta osin OYS:n kahvion aulassa varsinkin ennen joulua. Myyntimiehenä toimi Kalevi Häkiö,
jonka myhäilevä olemus oli tuttu näky kahvion aulassa. Toinen tehokas myyjä oli Roivaisen Matti. Saimme
myynneistä kolmena vuotena palkinnon, joka maksettiin
rahana Suomen Kurkku-ja Suusyöpäyhdistykseltä.
Teimme useita matkoja linja-autolla, joka yleensä olivat
täynnä matkailijoita. Kohteita olivat esimerkiksi Kurikka,
Etelä- Pohjanmaalla ja Vaasasta laivalla Uumajaan ja
sieltä Ruotsinpuolelta Kittilään. Kävimme Kittilässä, Säreistössa, kuvataiteilijan Reidar Säreistöniemen kotitalossa. Antti, taiteilijan veli vuoleskeli kuivalihaa suuhunsa
ja potkaisi välillä pystykorva koiraansa kauemmas. Antti

u Vieralulla "vertaisen" luona.
Veimme hänelle tuliaisiksi
puun, jota hän kuvassa istuttaa.

u Ruotsinpuolella museon pihalla.

oli kerännyt pirtin seinälle 452
taskukelloa. Kallan saaressa kävimme päivänmatkalla.
Olimme Rokualla 2 kertaa sopeutumisvalmennuskurssilla. Toinen reissu oli talvinen virkistysreissu.
Osaston toiminta alkoi vuosi vuodelta hiipua, kun uusia
jäseniä ei tullut. Teimme retken vielä v. 2004 Yli-Iin Kierikkiin, jossa teimme päätöksen lakkauttaa osaston toiminta. Mukana oli kahdeksan henkilöä. Mirja Luotonen,
foniatrian osaston ylilääkäri, Oulun osaston pitkäaikainen puheenjohtaja, ilmoitti päätöksestä yhdistyksen toiminnanjohtajalle, Arto Aaltoselle.
Teksti Aarne Paavola

Etelä-Pohjanmaan osasto

O

sastomme on iältään suhteellisen nuori. Vuonna 2005 silloinen yhdistyksen toiminnanjohtaja
Arto Aaltonen ehdotti, että toimintansa lopettaneen Pohjanmaan osaston tilalle perustettaisiin
uusi osasto.
Niinpä 87.12.2005 pidettiin Pohjanmaan osaston ns. elvytyskokous ja nimeksi tuli
Etelä-Pohjanmaan osasto ja kokoontumispaikaksi Seinäjoki.
Perustamiskokouksessa toiminnanjohtaja Arto Aaltonen kävi läpi osaston toiminnan tavoitteet ja kertoi
yhdistyksen tämän hetken tilanteesta. Osasto sai yhdistykseltä ns. starttirahaa, jolla päästiin alkuun.
Kokoontumistila saatiin Seinäjoen Järjestötalosta Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry:n tiloista.
Kokoontumisista on pidetty kiinni, porukka on ollut innolla mukana kukin voimiensa mukaan.
On saatu vaihtaa kuulumiset, hyvät ja surullisetkin, sillä elämä on arvaamatonta.
Tukihenkilötoiminta on ollut vireillä koko ajan, koulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua samoin
yhdistyksen neuvottelupäiville ja vuosikokouksiin. Virkistystoimintaa on järjestetty mahdollisuuksien mukaan.
Teatterissa ja oopperassa käynnit ovat olleet mieluisia, on käyty Kristiinan maalaismarkkinoilla ym.
Jouluruokailu/pikkujoulu on tietenkin aina ollut vuoden kokokohta.
Varainhankitatempaukset ovat hiukan hankalia järjestää pitkien välimatkojen vuoksi. Pari kertaa on
osallistuttu Seinäjoen Adventtimyyjäisiin omalla myyntipisteellä. Yhdistyksen avaimenperiä ja adresseja
on jokainen kaupitellut.
Tietenkin Kyyrönkaita on ollut kuvioissa mukana koko ajan, on oltu erilaisilla kursseilla sekä loma- ja
talkooviikoilla. Siellä on tehty talkootöitä uskomaton määrä, ei voi olla mainitsematta Lehtosen Antin työn
panosta, monta paikkaa on saatu kuntoon,
Terveiset Etelä-Pohjanmaalta Eeva Vasu

6

Turun osaston
tapahtumia vuosien varrelta

T

urun osasto on perustettu keväällä 1968 ensimmäisten maakuntiin perustettujen osastojen joukossa. Perustamisen johtohenkilöinä
toimi Aarne Hirvonen, TYKS:n professori Otto
Meurman, ylilääkäri Jyrki Kyttä ja Radiumkodin ylihoitaja
Kaino Virtanen sekä muutama kurkkusyöpään sairastunut henkilö.
Alkuvuosilta ei ole saatavilla asiakirjoja, joten on täytynyt turvautua pitkään mukana olleiden muistikuviin ja
perimätietoihin. Osaston ensimmäinen puheenjohtaja on
ollut Uuno Lehto, hänen jälkeensä puheenjohtaja vaihtui lähes vuosittain. Pöytäkirjojen mukaan Arvi Wilen on
hoitanut pestiä ainakin vuosina 1971–1975 jolloin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Lehtinen. Seuraava vaihdos tapahtui 1985, jolloin tehtävään valittiin Väinö Wasana, 1987 oli vuorossa Urho Aitio. Aition jälkeen
puheenjohtajina ovat olleet ainakin Jouni Kiviluoto ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtajanakin toiminut Jussi
Talonen. Talosen jälkeen 1994 vuorossa oli Oiva Välilä
ja 1996 Leila Woick, vuodet 1999 – 2011 tehtävää hoiti
Merja Lindqvist ja viimeisen toimintavuoden puheenjohtaja on ollut Aino Koivunen.
Puheenjohtajat ovat historian aikana vaihtuneet tiuhaan tahtiin, sihteeri ja rahastonhoitaja ovat viihtyneet
pidempään tehtävissään. Rahastonhoitajana on toiminut
Aulikki Alanko aina vuodesta 1971 lähtien viime vuoteen
asti, sihteerinä toimi pitkään Tuomo Heino ja 1995 lähtien Markku Nurmela, vuoden 2006 sihteeri oli Keijo Kulmala ja 2007 lähtien tehtävää on hoitanut Aino Koivunen
ja Ainon tultua valituksi puheenjohtajaksi sihteerin pesti
siirtyi Merjalle.
Turun osaston jäsenistö asustaa varsin laajalla alueella, Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta eli koko lounainen Suomi. Aikaisemmin on Porissa toiminut
alaosasto, jota olemme yrittäneet herätellä henkiin huonolla menestyksellä, ensi vuodelle on suunnitteilla uusi
yritys yhdessä Satakunnan Syöpäyhdistyksen kanssa.
Aika näyttää miten tässä onnistutaan ja saadaanko jälleen Poriin oma aktiivisesti toimiva ryhmä.
Osaston väki on kokoontunut kerran kuukaudessa
kahvikupin ääreen vaihtamaan kuulumisia, paikkana on
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksen tilat Turun Hirvensalossa.
Toimintamme on sosiaalista kanssakäymistä ja vertaistuen antamista, kokoontumiset ovat varsin leppoisia ja
vapaamuotoisia. Tukihenkilöitä on sekä kurkku- että

suunalueen syöpään sairastuneille myös omaistukea on
saatavilla usealla paikkakunnalla.
Osaston muutama ruuanlaitosta kiinnostunut ja innostunut henkilö perusti 2000-luvun vaihteessa ns. ruokaryhmän, ryhmässä kokeiltiin erilaisia ruokia ja reseptejä,
joilla saataisiin vaihtelua ja helpotusta syömisongelmiin.
Tästä toiminnasta sai alkunsa soppakurssien järjestäminen, ensimmäinen kurssi pidettiin Kyyrönkaidassa v
2004 ja 2005 kurssin tuotoksena syntyi Maista Ite keittokirja joka syntyi tarpeesta keitellä erilaisia ja maistuvia
ruokaohjeita henkilöille joilla on vaikeuksia nielemisen
suhteen. Kirjassa on myös yleisiä ohjeita ruoanlaitossa
nielemisvaikeuksista kärsiville. Kirjan työstivät oppilastyönään Matleena Autio ja Nina Cederqvist.
Muuta toimintaa kahvinjuonnin lisäksi on tarjolla vaihtelevasti varojen puitteissa. Olemme järjestäneet ulkoilupäiviä, grilli-iltoja, kesäretkiä ja pikkujouluja. Grilli-ilta tai
kotoisammin makkarapaisto on perinteinen kesätauon
aloitus tapahtuma. Kesäretkiä on vuosien varrella tehty Helsinkiin ja Tampereelle useampia kertoja on käyty
Raumalla, Tuusulassa, Valkeakoskella, Fiskarsin ruukin alueella, Hiidenlinnassan ja Hyrsylän mutkassa sekä
harrastettu lähimatkailua Naantalissa ja viimeisin retki
tehtiin Turkuun joitakin mainitakseni. Kesäretki on ollut
yleensä päivän kestävä bussireissu, pikkujouluja on vietetty maissa juhlien tai merellä keinuen.
Historian aikana on osastossa toiminut varsin tarmokasta väkeä, 1980-luvulla varoja kerättiin järjestämällä
iltamia ja latotansseja sekä kesäjuhlia, kirpputoria unohtamatta. Varoja kerättiin myös kynttilänmyynnillä, jolla
osasto kunnostautui kiitettävästi.
Toiminta rahoitetaan pääasiassa myyjäistuloilla ja
saaduilla avustuksilla, näissä puitteissa tehdään retkiä
ja muuta toimintaa. Viimeisinä vuosina aktiivisten osallistujien joukon huvetessa osallistuminen myyjäisiin ja muihin tempauksiin on hiljalleen hiipunut. Uutta innokasta
väkeä toivotaan mukaan osaston toimintaan.
Haluan kiittää kaikkia yhdistyksen aktiivisia jäseniä,
jotka ovat osallistuneet toiminnan pyörittämiseen ja varojen keräämiseen. Ilman Teitä ei olisi Turun osastoa.
Kiitän myös koko osaston puolesta kaikkia yhteistyökumppaneitamme, erityiset kiitokset Lounais-Suomen
Syöpäyhdistykselle, joka tarjoaa kokoontumistilat ja
-tarjoilun.
Teksti Merja Lindqvist
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Historiikkia Tampereelta

L

E-invalidit ry Tampereen osasto sai alkunsa
huhtikuussa 1964, kun ylilääkäri Leo Ojala lähetti sosiaalihoitaja Marjatta Tolvasen puheille
joukon miehiä, joilta oli syövän vuoksi poistettu
kurkunpää ja tämän vuoksi menettäneet puhekykynsä.
Ojala oli saanut mallin Helsingissä, jossa oli pari vuotta
aikaisemmin perustettu vastaava ryhmä.
Tämän pienen erityisryhmän toiminta tavoitteena oli
saada päättäjät ymmärtämään LE-invalidien kuuluvan
vaikeavammaisten ryhmään ja että he ovat oikeutettuja
saamaan invalidilakien sisältämiä etuja. Sosiaalilainsäädäntö 1960- luvulla oli vasta kehitysvaiheessa ja kuntoutus, apuväline ym. tarpeiden saaminen vaati potilasjärjestöjen ja avustaneiden ponnisteluja paikallisesti ja
valtakunnallisesti. Uudenlaisen toiminnan aloitus vaati muun muassa yhteisen valtakunnallisen yhdistyksen
luomisen, rahoituksen, paikallisen toimitilan kokoontumisiin, sekä yhteydenpidon sairaalaan ja syöpäjärjestöön.
Tampereen osaston toiminnasta lääket.lis., osastolääkäri Eero Estola on tehnyt vuonna 1989 kattavan
25-vuotisjulkaisun. Osastomme 25-vuotis merkkipäiväjuhlassa ravintola Ruusthollissa muistettiin osaston
toimintaan merkittävästi vaikuttaneita, kuten vieläkin
mukana olevaa Marjatta Tolvasta. Historia on julkaistu
aikanaan Uusi Ääni lehdessä. Myös tässä jutussa on lainauksia hänen tekemästään historiikista. Siitä selviää
myös että alkuaikoina kokoonnuttiin foniatrian poliklinikalla, myöhemmin toiminnan laajentuessa tiloja haettiin
eri puolilta. Ryhmä joutui käyttämään kokoontumisiinsa
ravintoloiden kabinetteja ja jopa yksityisasuntoja. Ratkaiseva parannus kokouspaikka-asiassa tapahtui 1975,
jolloin Pirkanmaan syöpäyhdistyksen toiminnanjohtajaksi tuli Pekka Jokinen. Hänen myötävaikutuksellaan Tampereen LE-invalidit saivat käyttää Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kokoustilaa, joten jatkuva kokouspaikan haku
jäi pois.
Kokouksissa kävi ensimmäisinä vuosikymmeninä
10 – 20 potilasjäsentä. Välillä kävijämäärä oli 30 vaiheilla, pudoten nykyiseen noin 15 henkeen. Potilasjäsenten omaisten mukana olo kokouksissa on tärkeää, koska
myös he tarvitsevat kohtalotovereita ja toiminnasta saa
jopa ystäviä, joiden kanssa voi jakaa myös huolia ja saada käytännön neuvoja.
Osastomme ensimmäinen puheenjohtaja oli perustajajäseniin kuuluva Uuno Järvinen. Pitkäaikaisempia puheenjohtajia ovat olleet 70-luvulla Aarne Sainio, 80-luvulla Pertti Saarela, 80-luvun lopulta 90-luvulle vetäjänä
toimi Tarmo Ojanen. Ojasen jälkeen remmiin astuivat
kuuluisa Erkki -pari Lukander ja Verälä.
2000-luvulla on osastoamme pitkäaikaisesti johtanut Matti Nieminen, nykyinen varapuheenjohtajamme,
joka toimii myös yhdistyksen hallituksessa. Hän hoitaa
yhdessä nykyisen puheenjohtajamme Jukka Pekkasen
kanssa yhteydenpidon keskussairaalaan, TAYS:iin. Hän
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on huolehtinut myös yhteydenpidosta meille tärkeisiin sidosryhmien, kuten Pirkanmaan syöpäyhdistykseen, jonka toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kotisaari on ollut paljossa avuksi osastollemme.
Perinteikkäät, hyvät yhteydet TAYS:iin ovat osastolemme “elintärkeät”. Nykyinen, toistakymmentä vuotta tehtävässä toiminut, meidän kovasti arvostamamme
SKSO:n ylilääkäri Jussi Laranne ryhmineen on tukenut
toimintaamme monin tavoin, kuten ennen häntä ylilääkärit Ojalasta – Pukanderiin. Meitä on Laranteen lisäksi
leikannut Lassi Raittinen sekä Jorma Rahnasto ja Markku Sipilä, heidän toimintaa kiitollisuudella muistelemme.
Sairaalan toimesta kerran kuussa kesäaikaa lukuun ottamatta kokoonnumme Foniatrian osastolla puheterapiaryhminä, kurkku- ja suu-potilaat eri viikkoina. Näitä
ryhmiä vetävät puheterapeutti Marika Muttilainen ja syöpähoitaja Anne Ollgren. Näissä tilaisuuksissa olemme
saaneet laaja-alaista tietoutta vammojemme hoitoon
liittyvistä asioista ja niistä on voinut vapaamuotoisesti
heidän kanssaan keskustella. Usein on myös eri alojen
spesialistit käyneet meitä informoimassa. Suuhygienisti, ravitsemusneuvoja, fysioterapeutti, muutamia mainitakseni. Anne on toiminut LE-potilaiden parissa pitkään.
Hän on aloittanut työnsä korvaosastolla jo 1996. Kyseisen, meidänkin 6 B:n apulaisosastonhoitajana -05 ja
vuodesta 2010 uudessa syöpähoitajan virassa. Oman
syöpähoitajan, Annen, saaminen oli meille iso asia.
Tampereen osasto on satsannut myös vertaistoimintaan. Toiminnanjohtaja Merja Lindqvistin ja yhdistyksen
varapuheenjohtaja Ossi Haajasen vetämät kurssit ovat
opastaneet monta uutta mukaan vertaistukitoimintaan.
Tampereella puheenjohtajat ja sihteeri ovat perinteisesti hoitaneet osaston yhteydenpidon yhdistykseen ja
informoivat ajankohtaisista asioista kuukausikokouksissa, joista tavallisesti helmikuussa pidettävä vuosikokous
tärkein.
Siinä valitaan osaston toimihenkilöt ja kevätkauden
kokouksissa katsotaan kuntoutus ja virkistystoiminta-asiat. Syyskauden kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista asioista, tärkeänä talous ja tietysti Joulujuhla.
Osastomme sihteerinä pitkään toiminut Sirkka Verälä on kantanut laajan vastuualueen jo 90-luvulta lähtien.
Muiden tehtäviensä lisäksi hän on hoitanut osaston virkistystoimintoja. Niihin kuuluu jokavuotiset, teatteri- ja kesäretket. Tämänvuotinen kesäretki suuntautui Kyyrönkaitaan, jonka käytön lisääminen on meidän kaikkien toive.
Kesäretket ovat olleet meille aina odotettu mieluinen
tapahtuma. Retkemme ovat olleet kotiseutupainotteisia.
Viime vuonna saimme osastomme hämeenlinnalaisten
opastuksella tutustua Vanajanlinnan kartanoon ja Metsänvartijan majaan. Edellisvuosien retkiä ovat olleet
teatteriretket Raumalle 2010 ja 2009 Heinolaan. Reissulistalle mahtuu muun muassa laivaristeilyjä Näsi- ja
Pyhä-järvillä ja tutustumisia lähiseudun nähtävyyksiin.

Kyyrönkaita

Sopetumisvalmennuskurssin
seurantajakso lokakuussa

S

ain postista kutsun Kyyrönkaidan kurssikeskuksen jatkokurssille. Aluksi ajattelin, että harmikseni minun olisi vaikea päästä lähtemään,
koska minulla ei ollut mitään keinoa päästä
perille. Sitten mieleeni juolahti yksi keino ja soitin siskon
tytölle Niinalle. Kysyin olisiko mahdollista, että hänen
miehensä Vesa voisi viedä minut paikan päälle. Niin asia
sovittiin ja ajankohdan saapuessa Vesa lähti viemään
minua. Pysähdyimme matkalla Kuortissa kahville ja paikalle sattui eräs mukava pariskunta. Kysyin voisivatko
he ottaa meistä kuvan, kun olen saanut nuoren komean
miehen kuljettajaksi. Sitten jatkoimme matkaa ja olimme
sopivan aikaan perillä.
Kello 12 oli majoitus ja lounas. Kurssin avajaiset oli
kello 14.00. Ensimmäisenä iltana, keskiviikkona kaaduin
ja sain kuhmun päähäni. Kurssilaisiin tutustuminen tapahtui lasten pelikorteilla, joissa etsittiin perheitä. Illalla

kävimme saunassa. Seuraavana aamuna kävimme Lean kanssa aamusaunassa. Meillä oli myös niska-hartiajumppa. Luentoa ihmisarvoista piti pastori Leevi Piispa.
Ohjelmassa oli pienryhmäkeskustelua, rentousharjoitusta, päivällinen ja kuutamouintia. Mielen kiintoisin luento minulle oli seksuaalisuudesta, jossa jaettiin miehet ja
naiset eri ryhmiin. Lopuksi teimme luentoon liittyen listan
risuista ja toiveista.
Eräänä päivänä hieroja Tommi Arkio oli meitä hieromassa ja hänellä
olikin kiireinen päivä, kun
hierottavia riitti. Siellä oli
arpoja myynnissä ja 20
sentin lantin heittoa. Niillä saatiin kerättyä varoja vähän alle 400 €. Perjantaina oli juhlaillallinen.
Sitten olivat arvonnat,
joista voitin talouspaperitelineen, sekä pääpalkinnon, upean viinitelineen.
Annoin viinitelineen lahjaksi siskolleni, sillä hän
haki minut lauantaina
Kyyrönkaidasta ja hän
aina auttaa minua mo- u Arpajaisvoitto, viiniteline.
nenlaisissa asioissa. Kiitoksia Kyyrönkaidassa olleille naisille, kun sain kulkea
pihan poikki puolisoidenne kainalossa. Siinä oli tarpeeksi
lämpöä 70-vuotiaalle muorille. Viimeisenä päivänä, lauantaina saimme vielä rentoutus- ja terapiapallohierontaa, sekä päätös lounaan. Reissu oli ikimuistoinen ja minulle erittäin tärkeä. Toivotan kaikille paljon voimia.
Teksti Hilkka Ahola

u Vesa ja minä.

Syksyisestä teatteri-illastakin on tullut jo perinne. Katsottava näytös valitaan Tampereen teattereiden syysajan
ohjelmistosta.
Erittäin paljon osastomme eteen ovat tehneet potilasjäsenten omaiset eri tehtävissä. Ilman heidän panostaan toiminta ei tässä laajuudessa olisi mahdollistakaan. Heidän pyyteetön työskentelynsä tekee

tapaamisistamme liki kodinomaisen lämpimiä, josta
suuri kiitos heille.
Lopuksi esitämme toiveemme, ettei uusia potilaita tulisi, mutta jos tulee, niin päätyisivät meidän, siis vertaistensa pariin ja yhdistystoimintaan.
Teksti Ilpo Jylhä
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Osastojen kuulumisia

SYYSTERVEISET
ETELÄ-POHJANMAALTA

V

u Lappajärven
Kivitipussa
ruokailtiin.

etisen kesän jälkeen toiminta pyörähti käyntiin jo heinäkuussa. Vierailimme 21.7 Lappajärvellä, jossa katsoimme kesäteatterissa Lekaa ja Leivoksia näytelmän, hyvä esitys.
Allekirjoittaneen hirvijahdin ja siian pyynnin jälkeen
21.10. vierailimme Tampereen osaston vieraana. Saimme hyvän kahvin, jossa oli paljon lisukkeita ja seurustelimme vapaasti. Torilla saimme ilmaisen "lounaan"
hernekeiton kunnallisvaaliteltalla. Samalla otimme ryhmäkuvan Mustamakkara myymälän alla. Sen jälkeen
menimme Tampereen teatteriin katsomaan Veriveljet
musikaalia. Esitys parani loppua kohti. Junalla alennuslipuilla matka kului rattoisasti.
Marraskuun kokouksen kahvit käytiin
juomassa Seinäjoen
vasta avatutussa kirjastossa, jonka palveluun ja uutuuksiin tutustuimme samalla.
Nyt valmistaudumme seurakunnan myyjäisiin 1.12.
Hyvää joulun odotusaikaa jäsenille!
Kauko Hintsala
Selkätie 276
61300 Kurikka

u Tampereen osasto
toivottaa meidät
tervetulleiksi.
u Pohjanmaan
väkeä Tampereella.
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TÄSSÄ ja NYT
Tähän hetkeen asti olen luullut eläneeni,
vai olenko vain luullut.
Olenkohan kasvanut ihmisenä?
Ennen sairauksia olin ollut vain minä itse,
minä, minä, minä.
Nykyisin pyrin olemaan mallina toisille,
luoda toivoa,
kuinka sairauden kanssa tulee toimeen,
oppii elämään, tukemaan toisia
Olen ollut ammateissa, joihin tauti ei voi
eikä saa iskeä.
Sairaudet laittoivat ajatukseni uuteen
arvojärjestykseen.
Nykyisin olen iloinen jokaisesta uudesta aamusta
toisin kuin ennen,
olen oppinut rauhoittumaan, nauttimaan elämästä.
Kun pääsee vaikeimman yli ja ohi, on jo voitolla.
On muistettava että aina on vielä heikompiosaisia
ja heikommassa jamassa olevia.
Juhani Antikainen Kuopio

SYYSTERVEISET TAMPEREELTA

T

ampereen osaston lokakuun kokous alkoi
apeissa tunnelmissa, olimme saaneet tiedon
kahden jäsenemme kuolemasta, Olli Laine ja
Mauno Sampsakoski. Kaikin tavoin aktiivisesti
toiminnassamme ollut Olli poistui tapaturmaisesti aivan
yllättäen. Urheat lesket Saima ja Mirja ovat lupautuneet
olemaan toiminnassa mukana, kuten saman aikaisemmin kokeneet Sirkka ja Raija.
Ryhmässä pohdittiin Joulujuhlan järjestelyasioita, kuten pitopaikkaa ja ohjelmaa. Perinteinen ravintola Olivia
oli luonnollisesti vakavammin otettava vaihtoehto, tosin
muitakin tarjouksia saatiin.
Myös Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kokoontumistilojen remontin valmistuminen ensivuoden vuosikokoukseen mennessä ja sen saaminen kokouskäyttöömme
jatkossakin oli osallistujien toiveissa.
Kuukausikokoontumiseemme olimme saaneet vieraaksi myös Pohjanmaan osaston väkeä heidän teatterimatkan osuessa sopivasti samaan aikaan. Syksy on
ollut kovasti sateinen ja Pohjanmaakin kärsinyt tulvista,
teatterivieraat eivät kuitenkaan olleet joutuneet turvautumaan venematkaan, vaan tulivat junalla.
Toivomme jäseniltä runsasta osaottoa marraskuun
kokoontumiseen sekä toivotan hyvää syksyä kaikille lukijoille. Toisaalla hieman historiikkia osastomme pitkästä
taipaleesta.
Syysterveisin Ilpo Jylhä

u Kuvassa kahvitarjoilua aloittamassa aina sydämelliset
emäntämme, Saima, Sirkka, Mirja ja Raija sekä
puheenjohtajat Jukka ja Matti.

u Tampereen ja Etelä-Pohjanmaan osastojen väkeä.
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Osastojen kuulumisia

Pohjois-Savon kurkku- ja suusyöpäyhdistys ry
KUOPION-osaston 08.05.2012 tekemä

RETKI SEINÄVUOREN
ROTKOLAAKSOON
TUUSNIEMELLE

O

limme kevät-talvella keskustelleet ja suunnitelleet retkeä keväälle Tuusniemen Seinävuoren Rotkolaaksoon ja sopineet päiväksi
08.05.2012.
Viimein koitti sovittu päivä kirkkaana ja aurinkoisena,
oli yksi kevään lämpimimmistä päivistä, kuinkas sattuikaan. Lähdimme aamupäivällä noin klo:10.00 kahdella
autolla Kuopiosta. Puolet naisia ja puolet miehiä, kaikkiaan 6 henkilöä, sama tuttu porukka, joka on ollut ja pitänyt yhtä useita vuosia. Muutama ei päässyt lähtemään
mukaan esteiden takia. Joukkoomme liittyi perillä vielä
yksi ystävämme, luonnonystävä eränkävijä Kaavilta.
Saavuimme Seinävuoren kauniille ja siistille leiripaikalle noin klo 11.00. Paikka on vielä suhteellisen tuntematon
kauniine maisemineen Suomessa. Tuskin menee kauankaan, kun ihmiset huomaavat netistä tietoa paikasta. Leiripaikalla on kaunis osittain avonainen hirsirakennus, jossa
on keskellä petoninen ympyrän muotoinen nuotiota varten
rakennettu paikka, kahvinkeittoa ja kaikkien muiden herkkujen valmistamista varten. Majassa penkit kiertävät ympyrän muotoisen majan seinustoja ja majan edessä on
paksuista hirsi-lankuista rakennettu pöytä penkkeineen.
Nuotion rakensi metsissä viihtyvä Heikki suurella ammattitaidollaan, huomasi että mies on samoillut Lappia kesäisin
ja talvisin, viipynyt ja yöpynyt rakovalkeilla usein.
Naiset olivat laittaneet mahtavat eväät mukaan, niin
kuin kokouksissa kuukausittain on aina ollut läpi talven.
Aloimme kahvin keittelyn mustakylkisillä pannuilla, joista
huomasi että pannut olivat mustuneet nuotioilla ja rakovalkeilla kahvin keitossa. Odotellessamme kahvin kiehumista, aloimme samalla räiskäleiden paiston, joka on
aina oma ohjelma numeronsa ja jossa on myös omat
rituaalit. Naiset laittoivat pöydän koreaksi, pöydästä löytyi kaikenlaista hyvää, savukalaa, tuulihatuja, lakkahilloa
räiskäleille, vain jotakin mainitakseni.
Nautimme pöydän antimista ja joimme pannukahvia,
emme olleet enää muistaneetkaan kuinka hyvälle maistuu pannukahvi pitkästä aikaa, pienine savun tuoksuineen, aromineen, makuineen.
Seuraavaksi lähdimme pitkospuita pitkin lampea ym-
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päri kiertämään Rotkolaakson Seinävuorelle, matka oli
noin 3 km pitkä, sopivan pitkä ainakin minulle ja varmaan
lähes kaikille muillekkin. Lampi on kaunis tummine vesineen ja kaislikko rantoineen, joitakin pieniä jäälauttoja
odotti vielä sulamistaan lammessa. Lampi ei ole suuren
suuri, mutta siinä on kuulemma paljokin hyvänkokoisia
kaloja, etupäässä tummia ahvenia, enimmäkseen siellä
käy talvella pilkkijöitä, olisi varmaan kiva kokeilla joskus
mato-onkea ja paistaa kalat nuotion loimussa halstarissa.
Polku jatkui pitkospuiden jälkeen todella mielenkiintoisena, kallioisena. Reitin varrella oli erilaisia erikoisen näköisiä puita ja sammaleita, kaikkea mitä retkeilijä retkeltään
haluaa ja kaipaa. Olipa reitin varrella kelokin, johon tikka
oli hakannut päänsä kipeäksi. Itse Rotkolaakson huipulle kiipeäminen oli todella vaivan ja näkemisen arvoinen
tapahtuma. Jääkauden aikaiset pystysuorat kallioseinät
rotkoineen ja vesi joka vuolaana syöksyy rotkoa pitkin
lampeen, laittaa ihmisen miettimään omaa pienuuttaan,
täällä vielä pilaamattoman luonnon keskellä.
Paikkaa voi hyvällä syyllä suositella kaikille jotka haluavat nähdä Pohjois-Savossa näkemisen arvoisen luonnon tilassa olevan paikan. Rotkolaakso Seinävuori Tuusniemi, laittakaapa osoite ja nimi mieleen. Paikalla on
käynyt jo noin 5000 ihmistä vuosien varrella. Suurin osa
meistäkään ei ollut kuullut paikasta, vaikka olemme lähes paikkakuntalaisia. Reitin kierrettyämme saavuimme
lähtöpaikkaamme makkaran paistoon. Mikä voisikaan
maistua paremmalle kuin itse paistettu makkara nuotiolla avotulen loimussa ja koivunmahlasta ja viinimarjoista valmistettu mehu. Seurustelimme syödessämme kaikesta maailman menosta väseneinä mutta tyytyväisinä,
nauttien samalla iltapäivän auringosta.
Retkellä kukaan ei muistanut sairauttaan, joka olikin
yksi retken virkistävä tarkoitus, se toimi. Sovimme syksyisestä tapaamisestamme kokouksessa ja lähdimme
iloisin mielin ajelemaan kohti kotia. Päivä, retki oli kaikkiaan erittäin onnistunut. Laitamme tähän joitakin kuvia
mukaan näytöksi Rotkovuoresta käviöineen.
Porukan puolesta Juhani Antikainen

Osastojen kalenterit

ETELÄ-POHJANMAAN OSASTO

KESKI-SUOMEN OSASTO

Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 12:00

Toimintaa osaston alueella kehitellään.

Kokoontumispaikka
Seinäjoen järjestötalo
Kauppakatu 1 (toinen kerros)
60100 Seinäjoki

Osastolle kaivataan aktiivisia henkilöitä
vetämään toimintaa.

pikkujoulu 14.12.2012 aika ja paikka avoin, ilmoitetaan myöhemmin
Vuoden 2013 kevään kokoontumisia
1.3. ja 25.1. (vuosikokous), jatkosta tiedotetaan
myöhemmin
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
Olli Iso-Tuisku
varapuheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Kiikerinkyläntie 219, 60800 Ilmajoki
0500 268 105
olliisotuisku@gmail.com
Raili Iso-Tuisku
sihteeri, rahastonhoitaja
050 530 8547
raili.iso-tuisku@netikka.fi

Yhteydenotot toimistoon puh. 09 7318 0630

KYMENLAAKSON OSASTO
Kokoukset joka kuukauden viimeinen maanantai
klo 16:00
Vuosikokous 28.1.2013 kello 16:00
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry tiloissa
Kotkankatu 16 B
Kotka
25.2. kokoontumisessa sovitaan jatkosta.
Kokoontumispaikka avoin, Anita laittaa viestiä
kun tiedossa
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

Antti Lehtonen
tukihenkilö, suunalue
Kartanotie 2, 62900 Alajärvi
044 557 5440

Anita Niemi
sihteeri, tukihenkilö omainen
Riekonpolku 6, 45740 Kuusankoski
puh. 040 573 1483
anita.niemi@pp4.inet.fi

Kauko Hintsala
kirjeenvaihtaja, tukihenkilö, kurkunalue
Selkätie 276, 61300 Kurikka
040 744 1585
khintsala4@gmail.com

Anja Mauno
rahastonhoitaja, tukihenkilö omainen
Hakakuja 3 C 30, 54700 Kuusankoski
0400 158 574
anja.maunokumppari81@suomi24.fi
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Osastojen kalenterit

PÄIJÄT-HÄMEEN OSASTO

POHJOIS-KARJALAN OSASTO

Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 18:00

Osaston kokoontumisia ja tapahtumia voi
tiedustella osaston yhteyshenkilöiltä.

Kokoontumispaikka
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hämeenkatu 7 A
Lahti
Marras- joulukuu yhdistetty palaveri / pikkujoulu,
aika ja paikka avoin ilmoitetaan myöhemmin
Vuoden 2013 kevään kokoontumiset
31.1., 28.2. (vuosikokous), 28.3., 25.4.
Jokaisessa palaverissa käsitellään ja vahvistetaan
seuraava tapahtuma, joten läsnäolosi on tärkeä.
Osaston yhteyshenkilöt
Leo Koivisto
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
03 733 4442
Jukka Purho
varapuheenjohtaja
040 514 2635
jukka.purho@suomi24.fi
Tuomo Mikkonen
sihteeri, rahastonhoitaja, tukihenkilö kurkunalue
040 5188 960
tuomo.mikkonen@nic.fi
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Kokoontumisien ajankohdat ilmoitetaan
Karjalan Heili järjestöilmoituksissa
(www.karjalanheili.fi)
Osaston yhteyshenkilöt
Toivo Voutilainen
puheenjohtaja, tukihenkilö omainen
044 500 8917
Tomi Karhu
varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja
040 567 2473
tkarhu@suomi24.fi
Kaija Voutilainen
tukihenkilö suunalue
040 543 4613

Osastojen kalenterit

POHJOIS-SAVON OSASTO

POHJOIS-SUOMEN OSASTO

Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen
tiistai kello 16:30

Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 17:00

Kokoontumispaikka
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Kuninkaankatu 23b
Kuopio
4.12.2012 pikkujoulun merkeissä
8.1.2013 jatkosta tiedotetaan myöhemmin
TERVETULOA!
Osaston yhteyshenkilöt
Antti Kantelinen
puheenjohtaja, tukihenkilö, suunalue
Sompatie 7, 70200 Kuopio
040 716 5955
Eskelinen Heikki
varapuheenjohtaja
Taivaanpankontie 1 A 35, 70200 Kuopio
0400 688 973
Marlis Patja
sihteeri
Myhkyrinkatu 4 B 16, 70100 Kuopio
050 545 3415
marlis.patja@dnainternet.net
Tellervo Väänänen
rahastonhoitaja
Kauppakatu 15 D 17, 70100 Kuopio
040 540 4226

Kokoontumispaikka
Aleksinkulma
Aleksanterinkatu 9 (käynti sisäpihalta)
Oulu
13.12.2012 pikkujoulu, tonttulakki päässä ja
pikkupaketti kainalossa
Vuoden 2013 kevään kokoontumiset
10.1. jos löytyy mieluinen teatteriesitys,
menemme porukalla teatteriin, silloin tapaaminen
Aleksinkulmassa peruuntuu
14.2. Vuosikokous, Aleksinkulman juhlasali
14.3. ja 11.4.
25.5. kello 13:00 alkaen talvikauden päätös
Villa Toivossa, Kaljaasintie 6, Hietasaari
Lisätietoja toiminnasta ja kokoontumisiin
ilmoittuminen tarjoilun varaamiseksi mielellään
pari päivää ennen tapaamista puheenjohtajalle tai
sihteerille, soittamalla tai sähköpostilla.
TERVETULOA JOUKKOOMME!
Osaston yhteyshenkilöt
Eeva Helama
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
08 556 9221, 040 952 4934
eeva.helama@gmail.com
Eija Matero
sihteeri, rahastonhoitaja
syöpätautien sairaanhoitaja OYS, KNKT PLK
08 315 3786
epe.matero@suomi24.fi
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Osastojen kalenterit

SAIMAAN OSASTO

TAMPEREEN OSASTO

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

Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 12:00
Johtokunta kokoontuu kello 11:00

Osasto rahoittaa toimintaansa myyjäisillä ja
arpajaisilla. Myyjäistuotteet ovat omaa tuotantoa.

kokoontumispaikka
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry, kerhohuone
Pellavatehtaankatu 12
Tampere

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAMME!

Vuoden 2013 kevään kokoontumiset

Osaston kokoontumisia ja tapahtumia voi
tiedustella osaston yhteyshenkilöiltä.

23.2. (vuosikokous), 16.3., 13.4. ja 18.5.

Osaston yhteyshenkilöt

Puheterapiaryhmät kokoontuvat TAYS:n
Foniatrian klinikalla Z5:ssä parillisen viikon
keskiviikkoisin kello 10:30

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

Suusyöpä: 28.11.2012, 9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.
(vapun vuoksi siirretty)
Kurkkusyöpä: 12.12.2012, 23.1., 20.2., 20.3.,
17.4. ja 15.5.

Antti Junnonen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
0400 982 256
anttijunnonen@suomi24.fi

Lisätietoja antaa syöpähoitaja Anne Ollgren
puh. 03 3116 5395 (kello 8:00 – 15:00)

Marja-Liisa Markkanen
sihteeri, rahastonhoitaja, tukihenkilö suunalue
050 590 1149
marja.markka,@suomi24.fi

Puheterapiaryhmä kokoontuu Kanta-Hämeen
keskussairaalassa Hämeenlinnassa alla
mainittuina päivinä kello 13:00
11.12.2012, 26.2., 19.3., 16.4., ja 21.5.
TERVETULOA!
Osaston yhteyshenkilöt
Jukka Pekkanen
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
040 563 5732
jude.pekkanen@gmail.com
Matti Nieminen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
040 772 0248
Sirkka Verälä
sihteeri
0400 739 727
sirkka_m.verala@luukku.com
Marja-Liisa Pekkanen
rahastonhoitaja
050 351 2983
liisa.pekkanen@kotiposti.net
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Osastojen kalenterit

TURUN OSASTO

UUDENMAAN OSASTO

Kokoontumiset joka kuukauden toinen maanantai
kello 15:00

Kokoontumiset seuraavina torstaipäivinä
alkaen kello 15:00

Kokoontumispaikka
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA
Seiskarinkatu 35
Turku, Hirvensalo

Kokoontumispaikka
Yhdistyksen toimisto
Kolmas linja 29 (katutaso)
Helsinki (Kallio)

Bussi nro 54 Turun kauppatorin laidalta,
päätepysäkki Meri-Karinan parkkialueella
Vuoden 2013 kevään kokoontumiset
9.12.2012 (pikkujoulu),
14.1., 3.2. (vuosikokous kello 12:00), 11.3., 8.4. ja
13.5.
10.6. kevätkauden päätäiset, kokoonnutaan grillin
ääreen
TERVETULOA KAIKKI OSASTON JÄSENET JA
MUUT TOIMINNASTAMME KIINNOSTUNEET
Osaston yhteyshenkilöt
Aino Koivunen
puheenjohtaja, 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
Koulutie 5, 21140 Rymättylä (Naantali)
040 514 6045
merja.lindqvist@le-invalidit.fi

13.12.2012 kello 13:00 pikkujoulu Hotelli Arhur,
Vuorikatu 9, Helsinki
ilmoittautumiset Tainalle 30.11. mennessä
puh. 045 306 1166
Vuoden 2013 kevään kokoontumiset
17.1., 7.2., 7.3. (vuosikokous), 21.3. ja 11.4.
TERVETULOA KAIKKI OSASTON JÄSENET JA
MUUT TOIMINNASTAMME KIINNOSTUNEET
Osaston yhteyshenkilöt
Teuvo Ylikoski
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
040 511 0163
teuvo.ylikoski@maastohiihto.fi
Taina Rapanen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
044 306 1166
trapan@luukku.com
Taru Först
sihteeri
040 725 7076
taru.forst@saunalahti.fi

Keijo Kulmala
rahastonhoitaja
Häränajajanpolku 3 G 80, 20210 Turku
050 524 9592
keijo.kulmala@dsturku.net
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OSASTOJEN
VUOSIKOKOUKSET
ETELÄ-POHJANMAAN OSASTON
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 25.1.2013
kello 12:00 Seinäjoen järjestötalolla osoitteessa
Kauppakatu 1, Seinäjoki
KYMENLAAKSON OSASTON sääntömääräinen
vuosikokous pidetään 28.1.2013 kello 16:00
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry:n tiloissa
osoitteessa Kotkankatu 16 B, Kotka
POHJOIS-KARJALAN OSASTON
sääntömääräinen vuosikokouksen aika ja
paikka on avoin, siitä ilmoitetaan Karjalan Heili
järjestöilmoituksissa (www.karjalanheili.f)

Hyv

POHJOIS-SAVON OSASTON sääntömääräinen
vuosikokouksen aika ja paikka on avoin, siitä
tiedotetaan osaston jäsenille myöhemmin.

On

SAIMAAN OSASTON sääntömääräisen
vuosikokouksen paikka ja aika ilmoitetaan
jäsenkirjeellä.

T

POHJOIS-SUOMEN OSASTON sääntömääräinen
vuosikokous pidetään 14.2.2013 kello 17:00
Aleksinkulman Juhlasalissa osoitteessa
Aleksanterinkatu 9, Oulu.
PÄIJÄT-HÄMEEN OSASTON sääntömääräinen
vuosikokous pidetään 28.2.2013 kello 18:00 EteläSuomen Syöpäyhdistys ry:n tiloissa osoitteessa
Hämeenkatu 7 A, Lahti
TAMPEREEN OSASTON sääntömääräinen
vuosikokous pidetään lauantaina 23.2.2013
kello 12:00 Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n
kerhohuoneessa osoitteessa Pellavatehtaankatu 12,
Tampere
TURUN OSASTON sääntömääräinen vuosikokous
pidetään sunnuntaina 3.2.2013 kello 12:00
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Toiminta- ja
palvelukeskus Meri-Karinan tiloissa osoitteessa
Seiskarinkatu 35, Turku (Hirvensalo)
UUDENMAAN OSASTON sääntömääräinen
vuosikokous pidetään 7.3.2013 kello 15:00
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n
toimistolla osoitteessa Kolmas linja 29, Helsinki
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Kyyrönkaidan henkilökunta
toivottaa kaikille asiakkaille
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Sotatoimia Kyyrön maas
Taustaa: Kyyrön maastossa on paljon
sotilaalliseen toimintaan viittaavia
merkkejä. Juoksuhautoja, koljaaseja ym.
Kyyrö on ollut useiden eri maiden
armeijoiden ”ylikävelemä” paikkakunta.
Tässä on yksi tarina.Tämän sodan jäljet
näkyvät Kyyrönkaidasta noin 500 m
Mikkelin suuntaan mäen päällä. Tie 13
puolella on ampumahautoja ja kivinen aita.

mentaja, eversti Kurt von Stedingk. Paitsi prikaatiaan
hänen käytössään oli osia Porin rykmentistä. Joukkoja
Savossa keväällä oli:

Sodan alku

Venäläisten suunnitelma oli hyökätä yhtä aikaa Kyyrön,
Puumalan ja Savonlinan suunnista - päähyökkäyksen
suuntautuessa Savitaipale-Suomenniemi-Mikkeli tietä
myöten. Suunnitelmana oli myös saartaa ja tuhota suomalaiset Mikkelissä tai Juvan seuduilla.

Ruotsin Kuningas Kustaa III halusi sotaa 1700 luvulla.
Kuninkaan sotahankkeella oli este: Kustaa III:n vallankaappauksella voimaan saattama hallitusmuoto vuodelta 1772 kielsi kuningasta aloittamasta hyökkäyssotaa
ilman valtiopäivien lupaa. Siksi valtioneuvostolle oli esitettävä vääriä tietoja Venäjän sotavalmisteluista Ruotsin rajan tuntumassa. Kustaa III onnistui vakuuttamaan
maan mahtimiehet Venäjän uhkasta. Liikekannallepano
annettiin 22. toukokuuta 1788, ja kesäkuussa Ruotsista siirrettiin sotaväkeä Suomeen. Sodan aloittamisessa
oli silti omat vaikeudet. Kuningas oli varautunut lavastamaan välikohtauksen tilaamalla räätäliltä kasakka uniformuja, jotka lähetettiin Savon Prikaatiin. Puumalan Vuolteensalmella käytiin kuitenkin 28. kesäkuuta 1788 aito
rajakahakka, ja sitä tekosyytä käyttäen Savon Prikaati
ylitti valtion rajan, valtasi Savonlinnan ja ryhtyi piirittämään Olavinlinnaa. Tuloksena oli, että Venäjän keisarinna, Katariina II, julisti Ruotsille sodan 11. heinäkuuta
1788.

Vuoden 1788 sotatoimet
Ruotsin pääarmeija oli ylittänyt Kymijoen, päämääränään Pietari, juuri ennen Venäjän sodanjulistusta. Maaarmeijan kannalta oli kuitenkin ratkaisevaa, mitä merellä
tapahtui. Molempien valtakuntien avomerilaivastot ottivat yhteen Suursaaren edustalla 17 heinäkuuta1788.
Kumpikin laivasto menetti yhden linjalaivan, mutta Ruotsin avomerilaivaston oli vetäydyttävä Viaporiin korjauksia ja ammus täydennyksiä varten. Suunniteltu maihinnousu Inkerinmaalle kuivui kokoon, ja sen sijasta tehtiin
elokuun alkupäivinä maihinnousu Haminaan.
1789 Venäläiset aloitteen sodan ja hyökkäsivät Savoon, jonka puolustuksesta vastasi Savon Prikaatin ko-

20

• Ristiinan Kyyrössä 600 miestä
majuri von Knorringin johdossa
• Varaväkeä Ristiinassa 150 miestä ja
Mikkelissä 150 miestä
• Puumalassa 700 miestä majuri Gahnin johdossa
• Sulkavalla 200 miestä majuri Morianin johdossa
• Rantasalmella 600 miestä
everstiluutnantti Ehrenrothin johdossa

Taktiikka ja aseistus
1700-luvun lopulla käytettiin vielä preussilaista linjataktiikkaa. Taistelukentällä edettiin jäykissä riveissä, vain
jääkärit varmistivat taisteluryhmitykseen järjestymisen ja
sivustat.

Tykistö aloitti taistelun tulivalmistelulla ja sitten hyökkäsi
tiheä jalkaväen kaksoisrivistö, jonka rivit ampuivat yhteislaukauksen ja pyrkivät lähitaisteluun pistimin. Ratsuväkeä käytettiin tiedusteluun, varmistukseen ja takaaajoon.
Savon Prikaatissa oli annettu kaikille jääkärikoulutus, joten sen joukot käyttivät maastoon soveltuvia ketjumuotoja.
Aseistuksena Savon Prikaatissa oli lyhyt ns. Sprengtportenin tussari. Siihen kuului pitkä pistin ja sen kantomatka oli noin 300 metriä. Venäläisillä oli pitkä musketti
pistimineen ja miekka sekä ratsuväellä myös peitsi.
Tykistönä olivat kevyet 3-naulaiset (76mm) ja raskaat
6-naulaiset (96mm) kanuunat sekä haupitsit. Tykkien te-

astossa
hokas kantomatka oli 400–800 metriä. Tykit saattoivat
ampua yhteen menoon vain 10–12 laukausta, jonka jälkeen putkia oli jäähdytettävä.

Kyyrö kesällä 1789
Venäläisten hyökkäys alkoi 8 kesäkuuta1789 yli kymmenkertaisella miesylivoimalla. Ensimmäinen yhteenotto tapahtui Ristiinassa Kyyrön kylässä 11.6. Venäläiset
hyökkäsivät voimakkaan tykistön tukemana majuri von
Knorringin joukkojen kimppuun, jotka kärsivät tappion.
Sotavarustus, tykit, teltat, ja kuormasto jäivät venäläisten
käsiin. Kymmenen upseeria joko kaatui tai joutui vangiksi. Venäläiset leiriytyivät vuorokaudeksi Ristiinan kirkolle
odottamaan lisäjoukkoja.
Kyyrön taistelu jälkeen Porrassalmelle koottiin kaikki
irti saadut joukot sekä Kyyröstä perääntyneet osastot.
Samoin paikalle saapunut Liiansaaressa olleet kaksi kevyttä (3 naulan) tykkiä Anttolan kautta Porrassalmelle.
Porrassalmella oli taistelun alkaessa seuraavat joukot:
•
•
•
•
•
•
•

Porin rykmentin 3. komppania (400 miestä)
Savon jääkäreitä (80 miestä)
Vapaakomppania (loismiehiä, mustalaisia 100 miestä)
Karjalan rakuunoita (30 miestä)
Karjalan rakuunain varaväkeä (50 miestä)
Uudenmaan rakuunoita (60 miestä)
Yhteensä 720 miestä

Heinolassa ollut Porin rykmentin I pataljoona ja sinne
tulossa ollut Pohjanmaan rykmentti saivat käskyn siirtyä
pikamarssia Mikkeliin.
Porrassalmen varustaminen puolustuskuntoon aloitettiin majuri Y H Jägerhornin johdolla. Harjanteen etelärinteeltä kaadettiin pikaisesti mäntymetsä ampuma-alan
aikaansaamiseksi. Harjanteen korkeimmalle kohdalle
noin 100 metriä sillasta pohjoiseen rakennettiin tuliasema kahdelle luutnantti F Ugglan johdossa olevalle tykille. Tykkiasemasta oikealle sijoitettiin Savon jääkäreitä
ja näiden oikealle puolelle osa vapaakomppaniaa. Tykkiaseman vasemmalle puolelle tulivat Porin rykmentin
3. komppania. Rakuunain varaväki sijoitettiin äärimmäiseksi vasemmalle, pienelle mäelle. Osa joukosta sijoitettiin toiseen portaaseen reserviksi. Porrassalmella sai
Porin rykmentin johdon vanhimpana upseerina Eversti J
G Gripenberg. Näissä asemissa noin 600 miestä odotti
kenraalien Michelson, Rautenfelt ja Sprengtporten komentaman 6 000 miehen hyökkäystä.

Porrassalmen maasto tarjosi mahdollisimman hyvät
puolustusasemat suurempaa hyökkäysjoukkoa vastaan
asettuvalle alivoimaiselle puolustajalle. Korkean harjun
molemmilla puolilla on järvi ja pieni harjun katkaiseva
salmi, jolloin muodostuu kaksi huomattavaa kukkulaa.
Harjun päällä kulkee tie Ristiinaan, tästä suunnasta odotettiin venäläisten saapuvan.
Kesäkuun 12. päivänä klo 20 aikaan ilmoitettiin venäläisten lähestyvän Sokkalaa, joka on Porrassalmelta n
10 km etelään. Siellä olleen rakuunavartion vahvennukseksi lähetettiin 30 jalkamiestä, mutta tämä vartio saattoi
viivyttää vihollista vain noin 3 tuntia, jonka jälkeen sotilaat joutuivat vetäytymään puolustusasemaan. Samalla
salmen yli johtava silta purettiin.
Puolen yön aikaan saavuttivat venäläiset, kenraali
Michelsonin johdolla, Porrassalmen eteläpuoleisen harjanteen ja alkoivat heti rakentaa asemia tykeilleen. Tykkejä oli 12, raskaita 6-naulaisia (96 mm).

Kesäkuu, Porrassalmi
Venäläisten tykkituli kesti 2-3 tuntia. Sen jälkeen noin
kello 6.00, toisten tietojen mukaan kello 7.00, suomalaiset saattoivat nähdä kuinka venäläiset henkikaartin
krenatöörit valmistautuivat hyökkäykseen. Komppania
komppanian jälkeen marssi sulkeismuodossa rantaan,
kahlasi salmen yli ja alkoi pistinhyökkäyksen.
Taistelussa mukana ollut Carl Adolf Brakel muistelee:
Nyt venäläinen ryntäsi salmen poikki, levittäytyi ja eteni
kummankin järven rantoja pitkin. Kohta se oli vasemmalla
sivustalla samalla tasalla kanssamme. Eversti Gripenberg
oli vaikeasti haavoittunut. Everstiluutnantti Aminoff ja majuri Jägerhorn eivät saaneet joukkoja pysymään johdossaan,
vaan ne alkoivat paeta epäjärjestyksen vallassa. Silloin
kapteeni Grönvall kiiruhti Porilaisten perään ja komensi kovalla äänellä: Seis! Käsky tepsi. Älkää antako itsenne joutua häpeällisesti vangituiksi, kääntykää ympäri, nyt lyödään
vihollinen! Grönvall huusi. Nämä sanat vaikuttivat väkeen.
Täyskäännös ja heittäytyminen venäläisten kimppuun kävi
silmänräpäyksessä. Pistimin ja kiväärinperin otettiin töyrästä nousevat venäläiset vastaan. Yhtään laukausta ei ammuttu. Kuolleet kaatuivat läjiin tai kieräytettiin alas järveen.
Hyökkäys lienee kohdistunut aluksi suomalaisten vasenta sivustaa vastaan, mutta sen painopiste muuttui sitten tien suuntaan. Koko tie sillalta meidän patteriimme
asti oli täynnä ammuttuja henkikrenatöörejä, mainitsee
von Döbeln.
Kun venäläiset olivat vetäytyneet lähtöasemiinsa,
aloittivat he uudelleen entistä kiivaamman tykkitulen,
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joka aiheutti suomalaisille suuria tappioita. Klo 11.00
he tekivät kenraalimajuri Sprengtportenin johdolla toisen hyökkäyksen. Tilanne oli vakava ja upseerit saivat
suurin ponnistuksin pidetyksi joukot asemissa. Tässä
hyökkäyksessä haavoittui Sprengtporten sääreensä.
(Sprengtporten oli entinen Savon Prikaatin komentaja ja
oli riitaannuttuaan Kustaa III:n kanssa siirtynyt Venäjän
palvelukseen.) Samoin sai von Döbeln luodin otsaansa
nykyisen. Tämäkin hyökkäys lyötiin verisesti takaisin.
Klo 16.00–17.00 suorittivat venäläiset jälleen hyökkäyksen, jolloin he veivät toisen hyökkäyksen aikana haavoittuneen Sprengtportenin suojaan. Hänen kerrotaan
sanoneen: Omat koirat purivat.
Venäläisten tappioksi muodostuu 22 upseeria ja noin
700 aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa. Pääasiassa
suomalaisista koostuvien ruotsalaisten tappiot ovat luutnantit Thilman, von Kothen sekä vänrikit Schauman ja
Nymansson, kuolettavasti haavoittuneet luutnantit Beckman ja Delvig sekä 54 aliupseeria tai miehistöön kuuluvaa, jotka on haudattu Porrassalmelle. Upseerien hauta
on Mikkelin kirkkopuistossa. Upseereista haavoittuivat
koko puolustajajoukkoa komentanut eversti Gripenberg,
majurit Lillieberg ja Tigerstedt sekä kapteeni Von Döbeln. Aliupseereita ja miehistöön kuuluvia haavoittui
130.

Taistelun merkitys
Porrassalmen taistelu oli moraalinen voitto, vaikka venäläiset onnistuivatkin jatkamaan etenemistään Savossa
toista reittiä pakottaen eversti von Stedingkin vetämään
joukkonsa Joroisiin, mistä Etelä-Savo kyllä vallattiin takaisin myöhemmin vastahyökkäyksellä.
Porrassalmen taistelun merkitys oli kuitenkin, että:
• Venäläisten hyökkäyssuunta ja painopiste
selvisivät lopullisesti
• Saatiin aikaa joukkojen uudelleenryhmittämistä
ja siirtoja varten
• Saatiin aikaa Mikkelissä olevien varastojen
siirtämiseksi turvaan

Käytetyt kirjallisuusläheet
Porrassalmi 12.–13.6.1789, Oy Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli 1956
Muistiin merkittyä kahdesta sodasta, Gummerus Kirjapaino Oy,
Jyväskylä 1994
Suomen historian pikkujättiläinen, WSOY, Porvoo 1990
Wikibedia.org
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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
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 suoritukselle.
Sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan tai jonkun
muun hoitopaikan edustajan tulee allekirjoittaa
hakemus.
3 Korvaus hoitopäivältä ja poliklinikkakäyntikerralta
on kaksi euroa. Korvaus hammashoidosta on
kaksi euroa käyntikerralta 1.10.2012 alkaen.
Korvauksen suuruus tarkistetaan vuosittain.
4 Hoitopäiväkorvauksen maksamisen
edellytyksenä on, että yhdistyksen
jäsenmaksu on suoritettu.

SUOMEN KURKKU- JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY
Kolmas linja 29
00530 Helsinki
puh. 09 7318 0630

TODISTUS SYÖPÄPOTILAAN SAIRAALAHOIDOSTA
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:ltä jäsenetuutena haettavaa hoitopäivä-korvausta varten.
Periaatteet hoitopäiväkorvauksen suorittamisesta kääntöpuolella.

Potilaan nimi

____________________________________________________

Osoite

____________________________________________________
____________________________________________________

Puhelin

__________________

Pankkiyhteys

____________________________________________________

Diagnoosi

____________________________________________________

Vuodeosastolla
hoitojaksot

____________________________________________________

Poliklinikkakäynnit
myös hammashoito

____________________________________________________

Hammaslääkäri
yksityinen/terveyskeskus____________________________________________________
Sairaala/hoitopaikka

____________________________________________________

Päiväys

__________________

Allekirjoitus

________________________________________
sairaalan/hoitopaikan edustaja allekirjoitus

Nimenselvennys

__________________________________Puh.______________

_____/_____2012

Todistukseen ei tarvitse liittää maksukuitteja. Mikäli hakemus tehdään ilman sairaalan tai
hoitopaikan allekirjoituksia liitteeksi kopio laskusta tai hoitopaikan selvitys käyntikerroista.

Hakemus lähetetään Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n toimistoon sivun
yläreunassa olevaan osoitteeseen.
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SUOMEN KURKKU- JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY

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 kurkkuja suusyöpään sairastuneiden yhdyssiteenä
ja etujärjestönä.

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.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja työskentelee puhe- ja
muun kuntoutuksen antamiseksi jäsenilleen,
pyrkii ylläpitämään maan kattavaa tukihenkilötoimintaa, sekä harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa.

6. §

Yhdistys voi ylläpitää voittoa tavoittelematonta kuntoloma- ja kurssikeskusta ja harjoittaa
julkaisutoimintaa.

7. §

Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys voi
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
sekä tehdä erilaisia varainkeräyskampanjoita, saatuaan siihen asianomaisen luvan.

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.

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
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Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallituksen tehtävänä on:

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 maalistoukokuussa 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.

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 20 € /vuosi
 Jäsenille postitetaan Uusi Ääni ja Syöpä-Cancer –lehdet maksutta ja korvataan kaksi
euroa syöpäsairaudesta johtuvalta hoitopäivältä sekä hammashoidosta neljä euroa
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
Nimi
Syntymäaika

Ammatti

Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Sairastumisvuosi

Puhelin ja sähköpostiosoite

Sairautta koskevat tiedot
Liittymispäivä

Kurkunpäänsyöpä

Suusyöpä

Kannatusjäsen

Allekirjoitus
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Kurssitoiminta vuonna 2013
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää
Ristiinassa, Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa
kurkku- ja suusyöpää sairastaneille ja läheisille seuraavat kurssit:

10. – 15.6.2013
SOPEUTUISVALMENNUSKURSSI
KURKKUSYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE
JA LÄHEISILLE

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIN
YHTEINEN SEURANTAJAKSO
KURKKU- JA SUUSYÖPÄÄN
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 7.5.2013

Kesän sopeutumisvalmennuskurssille osallistuneille
järjestetään syksyn 2013 aikana yhteinen
seurantajakso. Jakson tarkempi ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin kutsukirjeellä.

1. – 6.7. 2013
SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI
SUUSYÖPÄÄN 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 31.5.2013

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 epikriisi.

MATKA-AVUSTUKSET
Kurssille osallistuvien matkakulut korvataan 20 euroa
ylittävältä osalta juna- ja linja-autotaksoja noudattaen.
Omalla autolla matkustaville korvataan 0,15 euroa/km.
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IHMISSUHTEET
Tuhlaammeko turhuuteen liikaa aikaa,
elämässä joka voisi olla kaunista taikaa.
Tärkeimmän usein unohdamme,
ystävämme ja rakkaamme,
toivoen että aika parantaa haavamme.
Ihmissuhteita ei voi rahalla ostaa,
täytyy muistaa myös toisia kunnioittaa.
Kannustavia sanoja ja tekoja,
auttamista ja huolehtimista toisista.
Kaikki kohtuullisuus on kaunista,
mutta kohtuuttomuus ei asiaa paranna..
Pienistä pisaroista syntyvät purot ja joet,
kauniista sanoista syntyvät suuret teot.
Kohtuuden ymmärrys vielä kyllä kestää,
kieroilua on vaikeampi ymmärtää, väistää.
Kauniiden sanojen sanominen on vaikeaa,
helpompaa on seurata väärintekijää
totuutta ja oikeutta on vaikeaa myöntää.
Helpompaa on tehdä kiusaa ja vääryyttä
kuin olla vääryyttä näkemättä.
Juhani Antikainen Kuopio

Lomatoiminta
vuonna 2013
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
järjestää Ristiinassa,
Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa
kaksi erillistä virkistyslomaviikkoa
20. – 25.5. ja 26. – 31.8.
Lomaviikolla kuntoudutaan, saadaan tietoa,
ohjausta ja virikkeitä vapaa-aikaan sekä tavataan
vertaisia.
Loman hinta on 240 euroa / henkilö / 2 hh
280 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 Suusyöpäyhdistys ry. Lomaviikkojen
rahoitukseen ei ole saatu ulkopuolista avustusta.
Lomaviikkojen toteutuminen edellyttää riittävää
osanottaja määrää. Toivomme runsasta
osallistumista.
HAKUMENETTELY
Hakemuslomake on saatavissa
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n
toimistosta puh. 040 514 6045,
verkkosivuilta www.le-invalit.fi tai
Uusi Ääni-lehdestä. Hakuaika päättyy 15.4.2013
toukokuun viikolle ja 15.7.2013 elokuun viikolle.

Tervetuloa
virkistäytymään ja
nauttimaan
Kyyrönkaidan rauhasta
ja kauniista luonnosta.
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Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry

Hakemus syöpäpotilaiden virkistyslomaviikolle
Kurssin tiedot
Kurssin nimi
Kurssin aika ja paikka

Hakijan tiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka

Lähiomaisen tai avustajan tiedot
Sukunimi ja etunimet
Puhelinnumero

Sairautta koskevat tiedot
Mitä syöpää sairastatte ja milloin syöpäsairautenne on todettu?
Onko teillä muita perussairauksia?
Mitä lääkkeitä teillä on käytössä?
Onko teillä apuvälineitä käytössänne?
Ruokavaliossa huomioitavat asiat ja allergiat

Kuvatkaa millaiseksi koette terveydentilanne nyt

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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TÄSSÄ ja NYT
Tähän hetkeen asti olen luullut eläneeni,
vai olenko vain luullut.
Olenkohan kasvanut ihmisenä?
Ennen sairauksia olin ollut vain minä itse,
minä, minä, minä.
Nykyisin pyrin olemaan mallina toisille,
luoda toivoa,
kuinka sairauden kanssa tulee toimeen,
oppii elämään, tukemaan toisia
Olen ollut ammateissa, joihin tauti ei voi
eikä saa iskeä.
Sairaudet laittoivat ajatukseni uuteen
arvojärjestykseen.
Nykyisin olen iloinen jokaisesta uudesta aamusta
toisin kuin ennen,
olen oppinut rauhoittumaan, nauttimaan elämästä.
Kun pääsee vaikeimman yli ja ohi, on jo voitolla.
On muistettava että aina on vielä heikompiosaisia
ja heikommassa jamassa olevia.
Juhani Antikainen Kuopio

episil¨

Tehokas suojakilpi suun mukosiittikipua* vastaan
nopea kivunlievitys muutamassa minuutissa
pitkŠkestoinen 8 tunnin kipusuoja
helppokŠyttšinen, 1-3 ruisketta 5 min ennen ruokailua tai tarvittaessa
⇒ riittoisa, 10 ml riittŠŠ keskimŠŠrin 2-3 viikon jatkuvaan kŠyttššn
⇒
⇒
⇒

Tukkuhintaan verkkokaupasta www.episil.fi	
  

EnglanninkielistŠ lisŠtietoa osoitteessa www.episilusa.com	
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Hyvää Joulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta
2013

Merck Serono is a
division of Merck

Kiitämme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme
Teille kaikille
Leppoisaa Joulua ja
Onnellista vuotta 2013

