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Suomessa ei ole aikaisemmin 
ollut yhdistystä gynekolo-
gisille syöpäpotilaille. Huo-

masin tämän asian Marjo Sorsan 
kanssa pari vuotta sitten. Olemme 
molemmat sairastaneet gynekolo-
gista syöpää. Aluksi ajatus oli vaan 
ajatus. Molemmat mietimme, että 
olisi tärkeää saada oma yhdistys. 
Mutta meillä ei ollut aikaa eikä 
voimia tehdä asialle jotakin. Sitten 
alkoi kuulua monilta eri tahoil-
ta, myös syöpäpotilailta, että olisi 
tärkeää saada tällainen yhdistys 
Suomeen.  Kun syksyllä 2019 mie-
timme asiaa, niin tulimme siihen 
tulokseen että nyt on aika tehdä 
tälle asialle jotakin. Otimme yh-
teyttä professori Ulla Puistolaan ja 
kerroimme hänelle tarpeesta perus-
taa oma yhdistys gynekologisille 
syöpäpotilaille. Yhteistyö lähti no-
peasti käyntiin ja yhdistys rekiste-
röitiin 19.2.2020.

Suomen Gynekologiset Syöpäpo-
tilaat ry- Gynekologiska / Cancerpa-
tienterna i Finland rf on valtakun-
nallinen potilasjärjestö, joka toimii 
gynekologiseen syöpään sairastu-
neiden ja heidän läheistensä valta-
kunnallisena edunvalvontajärjestö-
nä.

Yhdistyksen tavoitteena on edis-
tää gynekologisten syöpäpotilaiden 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
elämänlaadun parantamista ja kun-
toutumisen kehittämistä. Välitäm-
me luotettavaa tietoa gynekologi-
sista syövistä, niiden ehkäisystä ja 
varhaistoteamisesta sekä eri hoito-
vaihtoehdoista.

Julkaisemme tiedotus- ja esite-
materiaalia ja annamme gynekolo-
gisille syöpäpotilaille ja heidän lä-
heisilleen neuvontaa ja vertaistukea. 
Järjestämme yhdistyksen jäsenille 
koulutus- ja luentotilaisuuksia.

Yhdistyksen hallituksessa on ih-
misiä, jotka ovat itse sairastaneet gy-
nekologisen syövän. Sen lisäksi hal-
lituksessa on eri asiantuntijoita sekä 
sairaanhoitajia. Olemme erittäin kii-
tollisia Advisory boardista, jossa on 
tällä hetkellä europarlamentaarikko 
sekä kansanedustaja. Yhdistyksen 
puheenjohtajana toimii professori 
Ulla Puistola, varapuheenjohtajana 
Eva-Maria Strömsholm sekä sihtee-
rinä Marjo Sorsa.

Yhdistys on myös kansainvälises-
ti aktiivinen ja mukana monissa eri 
Euroopan järjestöissä, mm. Engage, 
ECPC ja Amerikan WOCC. Yhteis-
työ heidän kanssa sujuu hyvin.

Tulemme tulevaisuudessa tar-
joamaan vertaistukea potilaille eri 
muodossa. Kun ihminen sairastuu 
syöpään, hänen ja läheisten tiedon-
jano on suuri. Tietoa ja tukea saa 
hoitavan tahon ja kirjallisuuden li-
säksi kohtalotovereilta, jotka voivat 
kertoa omista kokemuksistaan: sai-
raudesta selviytymisestä tai sairau-
den kanssa elämisestä.

Toivomme myös, että potilaat ja 
läheiset löytäisivät yhdistyksen ja sa-
malla liittyisivät jäseneksi. Tulemme 
järjestämään jäsenillemme tulevai-
suudessa asiantuntijaluentoja ja ver-
taistukitapaamisia ympäri Suomea 
ja tuotamme materiaalia. Tarjoam-
me jäsenillemme koulutusta, tukea 
ja neuvontaa sekä välitämme ajan-
kohtaista tietoa gynekologisista syö-
vistä, niiden hoidoista ja kuntoutuk-
sesta. Jäsenmaksu vuonna 2020 on 
10 euroa. Lisäksi on mahdollista olla 
kannatusjäsen tai yritysjäsen.

Tällä hetkellä meillä on toimivat 
ja hyvin kattavat kotisivut suomeksi 
ja ruotsiksi. Sivuilla on paljon tietoa 
eri gynekologisista syövistä, oireis-
ta, toteamisesta, hoidoista, sivuvai-
kutuksista sekä myös iso kokonai-

suus, joka käsittelee elämää syövästä 
topimuisen jälkeen. Tämä aineisto 
sisältää tietoa kuntoutuksesta, pa-
risuhteesta, seksuaalisuudesta sekä 
psyykkisestä jaksamisesta.

Olemme saaneet hyvää palautetta 
potilailta, omaisilta sekä hoitohen-
kilökunnalta ja lääkäreiltä. On hyvä, 
että tällainen yhdistys on Suomessa. 
Myös jäseniä on tullut kiitettävästi 
koko ajan. 

Yhdistys on aktiivinen sosiaali-
sessa mediassa, mm. Facebooksissa, 
Twitterissä ja Instagramissa. Kotisi-
vun blogissa julkaisemme ajoittain 
tärkeää ja ajankohtaista tietoa eri 
teemoista ja monien asiantuntijoi-
denkirjoituksia.

Haluamme olla helposti lähestyt-
tävä yhdistys. Toivomme, että pys-
tymme antamaan tarpeellista tietoa 
ja tukea potilaille sekä omaisille.

On merkityksellistä, että lääkärit, 
sairaanhoitajat sekä erityisesti syö-
päsairaanhoitajat tietäisivät yhdis-
tyksemme olemassa olosta. Siten he 
voisivat antaa tiedon yhdistykses-
tä suoraan gynekologisille syöpää 
sairastaville potilaille. Olemmekin 
julkaisseet infolehtisen, jota on tar-
koitus jakaa potilaille lisätiedon saa-
miseksi yhdistyksestä. n

Eva-Maria Strömsholm 
Yhdistyksen perustajajäsen 
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