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LÄNTINEN SYÖPÄKESKUS 

 FICAN West eli Läntinen Syöpäkeskus on osa kansallista 

syöpäkeskusta (FICAN). FICAN West koordinoi Länsi-Suomen 

alueella syövän laadukasta hoitoa, tutkimusta ja koulutusta. 

Syöpäkeskus toimii kaikissa kolmessa sairaanhoitopiirissä 

Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Vaasassa sekä Turun 

yliopistossa.

 Parasta mahdollista hoitoa 

 Luotettavaa tietoa potilaalle ja läheisille 

 Korkealaatuista syöpätutkimusta



MITEN YHTEISTYÖ ALKOI?

 Syöpää sairastavien solunsalpaajahoidon aikainen liikuntainterventio Tyksissä v. 2020 (YAMK-lopputyö) → positiivisia 

tuloksia (Qlq, uupuneisuus, toiminnallinen lihasvoima..)

 Liikuntasuunnittelijaksi 20-30% vuoden 2021 alusta → tarkoituksena jatkaa kehittämistyötä syöpään sairastuneiden 

liikunnan parissa 

 Yhteistyöverkostot koko Läntisen Syöpäkeskuksen sairaalakoordinaattoreiden (Turku, Pori, Vaasa) sekä alueen 

yhdistysten kanssa (Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Satakunnan Syöpäyhdistys, Pohjanmaan Syöpäyhdistys)



ETÄLIIKUNTATUOKIOT

 Covid-tilanne ohjasi etämallien rakentamiseen.

 Tavoitteena on kannustaa syöpään sairastuneita harrastamaan monipuolisesti liikuntaa, saavuttamaan liikuntasuositukset ja siten 

edistää heidän hyvinvointiaan sekä syövästä kuntoutumista.

 Asuinpaikasta riippumatta tasapuolisesti laadukkaita liikuntapalveluita etäohjauksin. Liikunnan läsnäolo syöpään sairastuneiden hoitopolulla. 

 Pilotointi keväällä 2021 LSSY:n ja Tyksin alueella.

 Yhteistyön laajentaminen koko Läntisen Syöpäkeskuksen alueelle syksyllä 2021. Mukaan myös EuropaDonna (Rintasyöpäyhdistys). 

 Tarkoituksena on tuottaa koko alueelle liikunnan perusrunko (etälive-toteutuksin, jotka vähitellen kerryttävät digitaalisen 

liikuntakirjaston), tämän lisäksi jokainen alueyhdistys järjestää paikallisia liikuntaryhmiä, kuntosalivuoroja tms. 

 Jatkuvuuden varmistaminen: laaja alueellinen yhteistyö, vastuun- ja kulujen jakautuminen alueille, ft-opiskelijoiden hyödyntäminen, 

osallistujien palautteen hyödyntäminen..



MITEN SYÖPÄÄ SAIRASTUVAT OHJAUTUVAT 
ETÄLIIKUNTATUOKIOIHIN?

 Alueen yhdistysten nettisivujen kautta

 Alueen sairaaloiden moniammatillisen hoitohenkilökunnan sekä yhdistysten ammattilaisten ohjaamina

 Info-tv, paikallislehdet, some-markkinointi..



 Syksyn aikataulu 6.9.-26.11.:

MA lihasvoima klo 16.30 - 17

TI lymfajumppa (joka toinen viikko) klo 17-17.30

KE liikkuvuus- ja tasapaino, FaskiaMethod klo 18.15 - 19

TO rentoutus klo 17.15 - 18

PE lihasvoima klo 8.30 julkaistaan tallenne YouTubeen

+ ruotsinkielinen liikuntatuokio 

SYKSYN 2021 AIKATAULU



KEVÄÄN 2022 ETÄLIIKUNTATUOKIOT

 Ma lihasvoima, LSSY (ft-opisk. yhteistyö)

 Ti lymfajumppa, EuropaDonna (joka toinen vko)

 Ke Faskia Method, LSSY

 To Rentoutus/ liikkuvuus, jooga, tallenne, Satakunta 

 Pe Lihasvoima haaste/ tallenne, (yhteisesti + Vaasa ruotsinkielisen)

 Alkaen 24.1.22 – 22.4.22 (la 23.4.22 Fuck Cancer Run)



YHTEISTYÖN MERKITYS

 ”Tunne, että oikeasti teet yhteistyötä paikkakunnasta, ammatista tai organisaatiosta riippumatta. Tarvittaessa on helppoa 

ja innostavaa tavoittaa kaikkia työryhmän jäseniä.”

 Tehdään kehittämistyötä kustannustehokkaasti, jaetaan vastuu 

 Tukee ammatillista kasvua ja syventää moniammatillista yhteistyötä, laajentaa tietämystä, lisää tietoteknistä osaamista 

 Mitä on onnistuminen? 

 Yhteistyö ruokkii yhteistyötä (etäliikuntatuokiot → hyvinvoinnin webinaarit)

 Hyötyä sairastavalle: infektioriskittömyys, vertaistuki/ yhdessä tekeminen, maksuttomuus, säännöllisyys, osallistumisen 

helppous, liikunnan hyödyt, asiantuntija/vertaisohjaus..

 Hyötyä ammattilaisille: verkostoituminen, matalalla kynnyksellä asiantuntijan tavoittaminen, konkreettinen paikka jonne 

ohjata potilas, ”yhdessä tekemisen meininki”, moniammatillisuus..



KIITOS MIELENKIINNOSTANNE. 

KYSYMYKSIÄ?

jenni.paloniemi@botniacancer.fi

marianne.himberg@tyks.fi

mailto:marianne.himberg@tyks.fi
mailto:marianne.himberg@tyks.fi

