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fredag
8 maj
solen

Utsjoki: upp kl. 02.57, ned
23.24, i morgon lördag
02.50–23.32.
Karleby: i dag 04.37–22.12,
i morgon 04.34–22.15.
Jakobstad: upp kl. 04.40,
ned 22.12, i morgon lördag
04.37–22.15.
Vasa: upp kl. 04.50, ned
22.12, i morgon lördag
04.47–22.15.
Närpes: i dag 04.56–22.08,
i morgon 04.53–22.11.
Kristinestad: upp kl. 04.57,
ned 22.06, i morgon lördag
04.54–22.09.
Helsingfors: upp kl. 04.57,
ned 21.37, i morgon lördag
04.55–21.39.
namnsdagar

I dag Åke, Heino, i morgon Tim, Timo, Timi (enligt
Sveriges almanacka i dag
Åke, i morgon Reidar, Reidun).
Enligt den ortodoxa kalen
dern i dag Johannes,
Juhani, Juha, Arseni, Arsi,
i morgon Esa, Risto, Nikolai, Niko, Niilo.
bibelordet

Låt mig få möta din barmhärtighet och leva ...
Ps 119:77
Simons svärmor låg i f eber,
och det sade de genast
till Jesus. Han gick fram till
henne, tog hennes hand
och reste henne upp. Och
febern lämnade henne ...
Mark 1:30–31
Citatet

”Drömmen
om lycka är
större än själva
lyckan.”

fredag 8 maj 2020 VASABLADET

Kvinnor med gynekologisk
cancer får egen förening

år får 1700 kvinnor någon form av gynekologisk cancer.
•EnVarje
nygrundad förening vill finnas som stöd och hjälp för dessa kvinnor.
Det har varit några intensiva
månader för Eva-Maria
Strömsholm. Orsaken är en
ny cancerförening som hon
grundat tillsammans med
Marjo Sorsa från Esbo och
professor Ulla Puistola från
Uleåborg.
– Både jag och Marjo är
cancerpatienter. Vi träffades
på ett seminarium och konstaterade att det inte finns
någotn förening för gynekologisk cancer.
Efter att det första fröet såddes har tanken legat och grott
i några år. Att starta en före
ning kräver tid och engagemang.
I höstas föll alla bitar på
plats då cancerläkaren Ulla
Puistola kom med i projektet.
I februari kunde föreningen
Gynekologiska cancerpatienterna i Finland registreras.
Strömsholm är övertygad
om att föreningen behövs.
Varje år insjuknar 1 700 kvinnor i någon gynekologisk
cancer i Finland.
– Men många vågar, kan eller
vill inte ta gynekologisk cancer till tals.
Bland de gynekologiska
cancerformerna finns det en
form som är riktigt besvärlig
– äggstockscancer. Årligen får
400 kvinnor i Finland diagnosen och tyvärr är det fråga
om en cancerform med dålig
prognos. Dessutom kommer
cancern ofta tillbaka även om
man kunnat behandla den.

Föreningen Gynekologiska cancerpatienterna
i Finland finns på webb
platswen www.gysy.fi samt
på Facebook, Instagram
och Twitter.
Föreningens logo före-

Trots att äggstockscancer
är den näst vanligaste gynekologiska cancerform finns
det fortfarande inte någon
effektiv behandling för den.
Det finns inte någon scree
ning att erbjuda och de tidiga
symptomen är väldigt ospecifika. Det är en orsak till att
cancern ofta kallas för den
”tysta cancern”.

Föreningen hoppas nu kunna dra sitt strå till stacken
genom att sprida information
om äggstockscancerns riskfaktorer och tidiga symptom.
Föreningen vill också kunna ge stöd åt cancerpatienterna. Det kan handla om hjälp
att komma tillbaka till arbets
livet, psykosocialt stöd eller
rehabilitering.

Eva-Maria Strömsholm har startat en förening för dem som drabbats av gynekologisk cancer. Foto: Sara Östman

Ny förening för cancerpatienter

I dag uppmärksammas äggstockscancer

•

ställer två äggstockar och
en livmoder. Den lila färgen
är symbol för gynekologisk
cancer.
Har planer på att ordna
bland annat fortbildningar
och föreläsningar.

Den 8 maj är världsdagen för äggstockscancer.
Årligen insjuknar 400
kvinnor i Finland i äggstockscancer.
Om sjukdomen kunde

upptäckas i ett tidigt skede
skulle fler överleva.
Cancern uppvisar sällan
några symptom förrän den
spritt sig. I det skede är
symptomen magont och
uppsvälld mage.

– Vi vill också kunna bistå
med ny och tillförlitlig information, säger Eva-Maria
Strömsholm.

I framtiden hoppas före
ningen kunna ordna bland
annat temadagar och andra
träffar. På önskelistan finns
också möjligheten att kunna
anställa en verksamhets
ledare.
– Vi ska även skicka ut information till sjukhusen så att de
vet att vi finns.
Eftersom föreningen är i

startgroparna hoppas Strömsholm att patienter och anhöriga hör av sig med önskemål.
– Vi tar gärna emot förslag
om vad patienter med gynekologisk cancer behöver hjälp
med.

läsarna tipsar

någon annan återbetalas
inte kursavgiften.Vid sjukdom bör sjukintyg uppvisas.
Arrangör är Finlands Svenska Folkdansring tillsammans
med Brita Maria Renlunds
minne och SFV Bildning.

•

•

Hela våren har gått åt till
att arbeta med föreningens
webbplats som i det här skedet bara är på finska. Den
svenska versionen är på gång,
säger Strömsholm.

Jovan Ducic
(1871–1943), serbisk författare

Grattis! 8 maj

Bemärkelsedagen

Naomi Hermans 1
år. Puss o kram på
1årsdagen av farfar
farmor, Verner

Liv Kvarnemo 3 år.
Hipp Hipp Hurra
från Filip, moster
och Sören

Tobias Åstrand 7
år. Grattis på
födelsedagen!
önskar vi på
Lissback

Leon Lindvall 2 år.
Grattiskramar på
födelsedagen från
fammo och faffa

Elsie Sjöberg 3 år.
Grattiskramar från
faddrarna, Theo,
Noel och Zoey

gratulera i VBL: Gratta

Leon Lindvall 2 år.
Grattis på
födelsedagen ö
mommo o moffa

Sarah Jåfs 5 år.
Grattiskramar på 5
årsdagen från
mommo o moffa

I dag uppmärksammas
särskilt Röda Korset. Det
sker till åminnelse av hjälporganisationens grundare
Henry Dunant som föddes
8 maj 1828 i Schweiz.
det hände då

1 minut över elva på kvällen
– innan detta exakta klockslag skulle alla tyska vapen
vara nedlagda för 75 år sedan, 1945, när Nazityskland
kapitulerade inför Sovjet
unionen på östfronten i
andra världskriget.

barn och unga upp till 18
år. Vi tar endast emot
material som laddas upp
via adressen vbl.fi/grattis.
Senast kl 10 dagen före
publicering vill vi ha
materialet. Till helgens
tidningar vill vi ha materialet senast kl 10 på fredag.

•
•
•

Folkkulturläger
ordnas för barn
Ett
folkkulturläger
för
5–12-åringar ordnas i Böle,
Korsholm 15–18 juni. Vi, leker,
sjunger, dansar, bakar, pysslar, gör utflykter med mera.
Lägret hålls måndag till
fredag klockan 9–13 och ett
mellanmål serveras. Ansvarig ledare är Emma Småros.
Anmälan senast den 14 maj
till Folkdansringens kansli, telefon 040-3523 688 eller e-post
folkdansringen@folkdans.fi.
Till deltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än tre veckor före
kursen utan att ersättas av

•

Heidi Eriksson
heidi.eriksson@vasabladet.fi
06-7848 244

BEMÄRKELSEDAGAR
Eventuell uppvaktning
undanbedes.

Venny Klavus

Firar ej!
Kurt Rusk

