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Laitetaan 
syövälle
piste.
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Syöpäsäätiö on tehnyt pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä syöpää  
vastaan jo 67 vuoden ajan. Säätiö on ollut rakentamassa perustaa koko 
maan kattavalle syövänhoidolle - työnämme on ollut alusta asti turvata 
jokaiselle suomalaiselle maailman paras syövänhoito ja tuki. Syöpä-
säätiö onkin vaikuttanut merkittävästi siihen, että yhä useampi voittaa 
vaikean sairauden. Toiminnan käynnistyessä vain kolmannes syöpään 
sairastuneista voitiin parantaa, nyt jo kaksi kolmesta paranee. 
 
Tällä hetkellä säätiön merkitys tutkijoille on suurempi kuin koskaan, 
sillä julkinen tutkimusrahoitus on tämän ja viime hallituskauden  

aikana vähentynyt merkittävästi, varsinkin terveydentutkimuksessa. 
Rahoituksen jatkuvuus on erityisen tärkeää pitkäjänteisessä  

syöpätutkimuksessa.  
 

Lahjoittamalla Syöpäsäätiölle varmistetaan se, että syöpä- 
tutkijat pystyvät jatkamaan tärkeää työtään, ja syöpätutkimus 

kehittyy jatkossakin.

Sakari Karjalainen 
Syöpäsäätiön pääsihteeri Ku
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Syöpäsäätiön apurahojen merkitys
tutkijoille on tällä hetkellä suuri
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Vuoden 2015 onnistumiset

Vuosi 2015 toi Syöpäsäätiölle onnistumisia. Vuonna 2015 tuhannet yksityishenkilöt ja sadat yritykset osal-
listuivat tekemään hyvää ja kartuttivat kaikkiaan 8,8 miljoonaa euroa syöpätutkimukseen sekä syöpään 
sairastuneiden neuvonta- ja tukipalveluihin. Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja Roosa nauha saavutti ennä-
tystuloksen: tuottoa kertyi jopa 1,4 miljoona euroa. Ilman lahjoittajien tukea tämä ei olisi ollut mahdollista. 
Syöpäsäätiön toimintaan voi osallistua ympäri vuoden monin eri tavoin, esimerkiksi lahjoittamalla tai osta-
malla yhteistyökumppaneiden tuotteita.  
 

Varainhankinnan tuotot 2015

Lahjoitukset  
yritykset 10 %

Kannatustuotteet 
(Roosa nauhat) 7 %

Lahjoitukset 
yksityiset 83 %

Tutkimusapurahat 58 %

Muu tieteen 
tuki 25 %

Neuvonta- ja 
tukipalvelut 14 %

Lisäksi sijoitusomaisuuden tuottoja ja avustuksia yksityisiltä
yhteisöiltä kertyi yhteensä 3,4 milj. €. 
Varainhankinnan keräys- ja hallintokulu vuonna 2015 oli 14 %

Varojen käyttö 2015
Yhteensä kerättiin 8,8 milj. €. Yhteensä jaettiin 6,9 milj. €. 

2015 erinomaisen lahjoitustuoton ansiosta tutkimus- 
apurahojen määrää nostetaan 1,5 miljoonalla eurolla  
vuonna 2016.

Taloudellinen tuki  
potilaille 4 %
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Lahjoittajien avulla uusia oivalluksia avaava
syöpätutkimus on mahdollista

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja. Se on myön-
tänyt vuodesta 1950 lähtien yli 5 000 apurahaa sadoille eri tutkijoille. Vuonna 2015 
syöpätutkimusta tuettiin noin 4 miljoonalla eurolla. Säätiön tavoitteena on turvata 
lupaavimpiin tutkimushankkeisiin entistä pitkäkestoisempi tutkimusrahoitus.

Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja, dosentti Juha 
Klefström on kiitollinen lahjoittajien tuesta. Hän on tutki-
musryhmineen saanut työhönsä Syöpäsäätiön apurahan 
useana vuonna. Tutkimusryhmän tavoitteena on selvittää, 
miten syöpäsolun omia heikkouksia voitaisiin hyödyntää 
rintasyövän taltuttamisessa. Tutkimus on jo tuottanut löy-
döksiä, jotka voivat tulevaisuudessa mullistaa monen syö-
vän lääkehoidon. Riittävä rahoitus on edellytys näköpiirissä 
siintävän läpimurron tekemiselle.

”Monet Nobelit ovat syöpätutkimuksessa vielä jakamatta. 
Syöpätutkijan paras palkinto on mahdollisuus tutkimuksel-
laan auttaa syöpäsairaita ja niitä 30 000 suomalaista, jotka 
joka vuosi tähän joukkoon tahtomattaan liittyvät”, sanoo 
Juha Klefström.

Vuonna 2015 saadun Syöpäsäätiön kaksivuotisen Roosa 
nauha -apurahan turvin hänen tutkimusryhmänsä voi jat-
kaa läpimurron tavoittelua syöpätutkimuksen saralla.
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Valtakunnallinen neuvontapalvelu 
 puhelinneuvonta  0800 19414
 sähköposti:  neuvonta(at)cancer.fi
 Online chat:  www.neuvontahoitaja.fi
Maakunnalliset syöpäyhdistykset ja potilasjärjestöt 
(www.cancer.fi)

Neuvontapalvelu tukee syöpään 
sairastuneita ja heidän läheisiään

Auttaminen on palkitsevaa nelle ainoa henkilö, jonka kanssa keskustella tuntemuksis-
taan. Siksi toiminnan jatkuvuus on erityisen tärkeää. 

”Syövän koskettaessa yhteydenottajaa, hän voi kaivata tukea 
ja kuuntelijaa pahaan oloonsa, jolloin keskustelut saattavat 
muodostua hyvinkin pitkiksi. Palkitsevia hetkiä työssäni 
ovat erityisesti ne hetket, jolloin yhteydenottajasta kuulee, 
että hän on saanut keskustelustamme helpotusta oloonsa. 
Ilman lahjoituksia neuvontatyömme ei yksinkertaisesti olisi 
mahdollista.”

Valtakunnallisessa neuvontapalvelussa syöpään eri-
koistuneet terveydenhuollon ammattilaiset antavat 
henkilökohtaista neuvontaa suomeksi ja ruotsiksi. 
Palveluun voi ottaa yhteyttä soittamalla, sähköpostit-
se tai verkkochatissa. Sirpa Lehtinen on yksi neuvon-
tapalvelun hoitajista.

”Autamme kuuntelemalla, ja antamalla tietoa ja tukea syö-
pään liittyvissä asioissa. Meillä on paljon tietoa eri syöpä-
taudeista ja kykenemme kartoittamaan yhteydenottajan 
tarpeet.  Emme tee diagnoosia emmekä ota kantaa hoitoihin, 
vaan puhumme hoidoista yleisellä tasolla”, kertoo Sirpa.
Hänen mukaansa neuvontapalvelun työntekijä voi olla mo-

Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä tarvitsevat tukea ja neuvontaa sairauden  
eri vaiheissa. Syöpäjärjestöjen neuvonta- ja tukipalveluja ylläpidetään Syöpäsäätiön  
lahjoitusvaroin. Palveluilla varmistetaan, että kukaan ei jää yksin syövän kanssa.  
Vuonna 2015 Syöpäsäätiö tuki koko maan kattavia palveluja lähes miljoonalla eurolla. 
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Syöpä koskettaa kaikkia

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään jossain vaiheessa elämäänsä.  
Päivittäin syöpädiagnoosin saa yli 80 suomalaista. Lukujen takana on oikeita  
ihmisiä. Syöpä ei kosketa ainoastaan sairastunutta, vaan myös läheisiä,  
tuttavia, ystäviä ja sukulaisia.

Sairaus laittoi elämän uudella tavalla arvioinnin kohteeksi

Espoolainen Elina Pulli sai keväällä 2011 tietää sairas-
tavansa rintasyöpää. Kolmen teini-ikäisen lapsen 
liikuntaa harrastavalle äidille tämä oli iso järkytys. 
Odottaminen ja epävarmuus saivat hänessä monen-
laisia tunteita pintaan.

Toimeliaan naisen selviytymiskeinoksi tilanteessa muodos-
tui puhuminen ja käveleminen. Elina käveli yli 200 tuntia  
Espoon rantaraitteja pitkin miehensä, ystäviensä ja tuttu-
jensa kanssa. Erityisesti myös aikaisemmin harrastuksena 
toiminut kirjoittaminen muodostui merkittäväksi tavaksi 
selvitä hoidoista, ja sairauden aiheuttamista ahdistustiloista. 

”Rintasyöpä on sellainen asia joka laittaa naisen elämän 
kokonaan uudella tavalla arvioinnin kohteeksi. Koko oma 

oleminen on yhtäkkiä epävarmaa. Sairaudella oli kuitenkin 
myös positiivinen vaikutus, sillä ilman sitä en olisi toteutta-
nut pitkäaikaista haavettani, eli kirjan kirjoittamista”, hän 
kertoo. Elinan kirjoittama dekkari Tukkasurma ilmestyi 
viime vuonna.

Kaiken kokemansa jälkeen Elina Pullilla on suuri luotto  
suomalaiseen syöpähoitoon ja -tutkimukseen:

”Sairastaessani minulla oli koko ajan sellainen olo, että olen 
hyvässä hoidossa. Pystyin luottamaan siihen, että rinta-
syöpähoidot ja -tutkimus ovat Suomessa korkealuokkaista, 
ja siksi pystyin sairastamaan rauhassa.”
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Roosa nauha teki ennätystuloksen

Menestyskampanjan teemana oli viime vuonna välittämi-
nen – Käsi sydämellä.  Kauniin ”Auttavat kädet”-designin 
takana oli muotisuunnittelija Katri Niskanen. Niskanen 
kuvaili designiaan ja osallistumistaan Roosa nauha -keräyk-
seen seuraavasti: 

”Pienillä teoilla on väliä. Haluan omalla panoksellani tukea 
syöpätutkimusta, sekä kannustaa ihmisiä huolehtimaan it-
sestään ja toisistaan. Suunnittelin kädet nauhaan symboloi-
maan auttamista ja välittämistä.”

Onnistuneeseen keräykseen vaikutti suurelta osin yritysyh-
teistyö, joka toi valtaosan keräyksen tuotosta. Viime vuoden 

keräyksessä oli mukana lähes kolmekymmentä kumppa-
niyritystä. Keräyksen pääyhteistyökumppaneita olivat AIG, 
Lindex, Lumene ja S-ryhmä. S-ryhmän mukaantulon an-
siosta Roosa nauhojen myynti kaksinkertaistui edelliseen 
vuoteen verrattuna. Lokakuun aikana myytiin yli 200 000 
rintanauhaa.

Roosa nauha -keräykseen voi osallistua ympäri vuoden 
osoitteessa www.roosanauha.fi tekemällä lahjoituksen tai 
perustamalla oman keräyspotin.

Roosa nauha on Syöpäsäätiön tunnetuin keräys ja sillä tuetaan 
rintasyövän vastaista työtä. Vuonna 2015 keräys ylsi 1,4 miljoonan 
euron ennätystulokseen. Onnistunut vuosi mahdollisti sen, että 
Syöpäsäätiö pystyi jakamaan kolme 300 000 euron suurapurahaa 
rintasyöpätutkimukseen. 
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Movember – viiksillä varoja 
eturauhassyöpää vastaan

Marraskuisella Movember-kampanjalla kerättiin vuonna 2015 jo 
7. kertaa varoja suomalaiseen eturauhassyöpä- ja kivessyöpätutki-
mukseen. Tämä 21 maassa toteutettava kampanja herättelee samalla 
keskustelua miesten terveydestä ja haastaa miehiä kiinnittämään 
omaan terveyteensä entistä enemmän huomiota. 

Movemberissa viiksiä kasvattavat miehet ja heidän tukijansa keräävät kam-
panjasivustolla lahjoituspotteja. Ensimmäistä kertaa lahjoituksia oli myös 
mahdollista kerätä liikunnallisella Move -haasteella. Suomessa Syöpäsäätiön 
toteuttamaan kampanjaan osallistui 4689 rekisteröitynyttä Mo Bro’ta ja Mo 
Sistaa yksityishenkilöinä, joukkueina tai verkostoina keräten yhteensä noin 
150 000 euroa miesten terveyden hyväksi.
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Tavoitteena syö-vän voittaminen 
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Ota yhteyttä
Kerromme mielellämme lisää Syöpäsäätiön  
toiminnasta ja lahjoitusvarojen käytöstä, 
sekä autamme lahjoituksen tekemisessä.

Lahjoittajapalvelu: 
puh. 09 1353 3286, lahjoitukset@cancer.fi

Testamenttilahjoitukset: 
Raija Stjernvall, puh. 040 589 2855, 
raija.stjernvall@cancer.fi

Yrityslahjoitukset: 
Kaija Laitinen, puh. 044 218 4331, 
kaija.laitinen@cancer.fi

Syöpäsäätiö
Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
Vaihde: 09 135 331
www.syopasaatio.fi

Rahankeräyslupa nro. POL-2014-7438 / Syöpäsäätiö, luvan myöntä-
nyt Poliisihallitus 5.9.2014, voimassa 1.1.2015-31.12.2016 koko Suomen 
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Valitse oma tapasi auttaa 
Syöpäsäätiö on vuodesta 1948 lähtien ollut mukana rakentamassa perustaa koko maan  
kattavalle syövänhoidolle, tukenut monin tavoin syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään 
sekä luonut edellytyksiä korkeatasoiselle syöpätutkimukselle. Työ syövän voittamiseksi jatkuu.

Syöpäsäätiö toimii lahjoitusvaroin. Lahjoituksellasi vaikutat siihen, että yhä harvempi  
sairastuu, ja yhä useampi paranee täysin tai voi elää hyvää elämää syövästä huolimatta. 

Kiitos avustasi!


