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JOHDANTO
Tämä käsikirja tukee Tunne rintasi ry:n vapaaehtoisena
toimimista – hienoa, että olet tarttunut kirjaan!

Kirja tarjoaa tiedollisen syventymisen rintasyöpään ja
yleisimpiin kysymyksiin, joita toiminnassamme kohtaamme.
Käsikirjassa pyritään kuvaamaan omatarkkailun kytkeytyminen
moniin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja avaamaan sitä, miksi
yhteinen työmme on jatkossakin monipuolista ja monialaista.
Käsikirjassa kerrotaan myös syöpäviestinnästä.

Käsikirja toimii tukena vapaaehtoistehtävissä. Se sisältää
laajasti tietoa, mutta käsikirja ei ole mittatikku asioiden
ymmärrykselle tai vaade osaamiselle; se on
tuki ja apuväline.

Käsikirjan jälkimmäinen osa tukee vapaaehtoisena toimimista
esitellen käytännön asioita sekä rajanvetoa siinä, missä
roolissa vapaaehtoisena toimitaan. Se syventää
vapaaehtoisten koulutuksessa saatuja tietoja.
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Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa tutkitusti
rintasyövän hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää
kuolleisuutta. Omatarkkailu on avain rintasyövän varhaiseen
toteamiseen – säännöllisellä omatarkkailulla tutustutaan
kehoon, sen tavallisiin muutoksiin ja sen tavoitteena on
reagoida uusiin tai poikkeaviin muutoksiin.
Mammografiaseulonnat paljastavat noin kolmasosan
rintasyövistä, joten voidaan olettaa, että loput rintasyövistä
löytyy harjaantuneella omatarkkailulla tai sattumalta.
Vapaaehtoisena olet arvokas pala varhaisen toteamisen
ketjussa.

Käsikirja on nyt valmis, mutta maailma ympärillämme ei.
Maailma ympärillä muuttuu koko ajan ja näin ollen käsikirjan
tiedot vanhenevat samaan aikaan. Ajankohtaisinta tietoa saat
Vapaaehtoisten viestistä sekä Facebook-ryhmästämme Tunne
rintasi ry:n kouluttajat. Toimisto auttaa kaikissa kysymyksissä
sekä sisällöllisiin asioihin että käytännön nikseissä. Käsikirjaa
päivitetään vuosittain. toivomme, että annat rohkeasti
palautetta kirjastamme, sekä esität siihen uudistuksia ja
lisäyksiä.

Lämmin kiitos käsikirjan sisällön ja ulkoasun työstämiseen sekä
kehittämiseen osallistuneille vapaaehtoisille!
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TUNNE
RINTASI
RY
Tunne rintasi ry on valtakunnallinen
kansanterveysjärjestö, joka kannustaa
rintojen omatarkkailuun rintasyövän
varhaistoteamisen edistämiseksi.
Opastamme, viestimme ja vaikutamme
omatarkkailun liittyvän tiedon

Toimintaamme ohjaavat
arvot, joita ovat
saavutettavuus,
luotettavuus, avoimuus,
syrjimättömyys sekä
positiivisuus.

levittämiseksi ja aseman
parantamiseksi. Toimintaamme ohjaa

Odotamme, että vapaaehtoisemme

tutkittu tieto, ja sitä tuetaan

jakavat nämä arvot yhdistyksessä

Veikkauksen tuotoilla.

toimiessaan.

Ylin päätösvalta yhdistyksessä kuuluu

Tunne rintasi ry on SOSTE Suomen

sen jäsenille. Jäsenet käyttävät

sosiaali- ja terveys ry:n sekä

päätösvaltaansa yhdistyksen kevät- ja

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen. Muita

syyskokouksessa.

verkostoja, joissa toimimme, ovat muun

Luottamushenkilöjohdon muodostavat

muassa Sosten alaiset pienjärjestöjen

yhdistyksen hallitus ja hallituksen

verkosto ja Potka eli potilas- ja

nimeämät toimikunnat. Hallituksen

kansanterveysjärjestöjen verkosto.

jäsenet ja varajäsenet valitsee

Tunne rintasi ry:n hallituksen

yhdistyksen syyskokous.

puheenjohtaja Anne Ylönen on SOSTE

Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen

Suomen sosiaali- ja terveys ry:n

toimintaa ja henkilöstöä hallituksen

valtuuston varsinainen jäsen. Olemme

antamien ohjeiden ja määräysten sekä

toimineet aktiivisesti Naisjärjestöjen

vahvistetun toimintastrategian,

keskusliiton hallituksessa.

toimintasuunnitelman ja talousarvion
mukaisesti.
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Muodollisten verkostojen lisäksi olemme
perustaneet Rintasyöpätoimijoiden
verkoston, joka on koonnut rintasyöpää
jollain tavalla tarkastelevia (pieniä)
järjestöjä yhteen. Siihen kuuluvat
lisäksemme Rintasyöpäyhdistys,
Suomen Syöpäsairaanhoitajat sekä
Röntgenhoitajaliitto.

Naisjärjestöjen keskusliitto, Marttaliitto, Finlands Marthaförbundet ja
muutamat muut naisjärjestöt perustivat yhdistyksen vuonna 1992
edistämään rintasyövän varhaistoteamista. Yhdistys on perustettu
tukemaan Gisela Gästrinin Mama-ohjelman toteuttamista. Yhdistys
tunnettiinkin vuoteen 2016 asti nimellä ProMama ry. Nimi muuttui
Tunne rintasi ry:ksi jäsenistön syyskokouksen päätöksellä 15.9.2016.

TUNNE

RINTASI

RY

2019

07

Mama-ohjelma
rintasyövän
varhaistoteamisen
edistäjänä

ohjelmalla tehtyä omatarkkailusta
säännöllisempää ja 2) vähentääkö
omatarkkailu rintasyöpäkuolleisuutta. Tutkimuksen kohderyhmä
oli sekä suomen- että ruotsinkieliset

Yhdistys on perustettu jatkamaan

Martat Sisä-Suomessa sekä

onkologi, radiologi Gisela Gästrinin

Ahvenanmaalla (n=56 177).

(1925-2014) työtä omatarkkailun

Tutkimuksessa kävi ilmi, että rintojen

edistäjänä. Gästrin toi omatarkkailun

omatarkkailutekniikasta oltiin tietoisia,

Suomeen Euroopasta, ja teki

mutta alle 2% ohjelmaan

väitöskirjatutkimuksenaan

osallistuneista teki omatarkkailua

seurantatutkimuksen rintojen

säännöllisesti joka kuukausi. Ohjelmaan

omatarkkailusta, nk. mamaohjelmasta.

osallistuneet täyttivät itse kalenteria,

Väitöskirja hyväksyttiin Tampereen

johon merkitsivät ylös tehdyt

yliopistossa vuonna 1994 (Gisela

omatarkkailukerrat. Kahden vuoden

Gästrin: The Mama Programme for

tutkimusjakson jälkeen noin 55% (n=30

breast cancer control). Yhdistyksemme

817) osallistujista palautti kalenterinsa.

toiminta perustuu juuri mamaohjelmaan Suuri osa (64%) kalenterin
ja siitä tehtyyn tutkimukseen.

palauttaneista teki omatarkkailua

Väitöskirjassa todettiin omatarkkailun

säännöllisesti. Tutkimukseen

vähentävän rintasyöpäkuolleisuutta.

osallistuneiden rintasyöpäesiintyvyyttä
vuosina 1975-1986 seurattiin

Väitöksen pitkittäistutkimuksessa (1972- yhteistyössä Suomen Syöpärekisterin
1986) tutkittiin 1) saadaanko rintojen

kanssa.

omatarkkailuun kannustavalla mama-
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Tutkimukseen osallistuneiden mielestä

Lue lisää:

kohtaaminen terveydenhuollon
ammattilaisen kanssa oli tehokkain
keino saada omatarkkailun ohjaus.
Muita keinoja, joilla omatarkkailua
ohjattiin, olivat Marttayhdistysten

Gisela Gästrin: The Mama Programme for
breast cancer control. Väitöskirja
lainattavissa toimistolta. Saatavana myös
joidenkin korkeakoulujen kirjastojen kautta, ei
kuitenkaan e-materiaalina.

yhdyshenkilöt, televisio ja radio.
Martat:

Tutkimuksen ensimmäisten 12

http://www.marttaperinne.fi/artikkelit/kun-

kuukauden aikana kohderyhmältä

martat-tekivat-terveyshistoraa/index.html

löydettiin 90 rintasyöpää, joista 32% oli
kooltaan 1-10mm. Verrokkiryhmässä
vastaava prosenttiluku oli 3%. Tulos oli
nähtävissä kaikissa ikäryhmissä.
Tutkimuksen mukaan rintojen
säännöllisellä omatarkkailulla saatiin
rintasyöpäkuolleisuus vähenemään
29%. Tuloksia voi jonkun verran verrata
suomalaiseen väestöön, joskin
tutkimukseen osallistuneet Martat ovat
hieman keskimääräistä korkeammin
koulutettuja.

Gisela Gästrin
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Muuttuva
toimintaympäristö
Rintasyöpä on kansantauti, jolla on suuri merkitys koko väestön
terveydentilaan. Uusien rintasyöpätapausten määrä on kasvanut viime
vuosikymmeninä tasaisesti. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana
vuotuisten uusien rintasyöpätapausten määrä on noussut noin 3000
tapauksesta 5000 tapaukseen. Syyksi tälle on epäilty esimerkiksi väestön
ikääntymistä sekä elintapoja. Tiedossa ei ole kehityssuuntaan muutoksia
lähivuosina. Vaikka syöpähoidot kehittyvät, suuntana on enemmänkin elossa
pitävien kuin parantavien lääkkeiden kehittäminen. Paranemisen kannalta
varhainen toteaminen vaikuttaisi siis jatkossakin olevan merkittävää.

Rintasyövän varhaistoteaminen on erilaisten tahojen kiinnostuksen kohteena,
mutta Tunne rintasi ry on ainut rintojen omatarkkailuun keskittynyt toimija
Suomessa. Lähestymme rintojen omatarkkailua ja siihen liittyviä ilmiöitä
moniammatillisesti. Terveydenhuollossa rintasyövän varhaistoteamisen
painopiste on seulontamammografioissa, jotka koskevat 50 -69 -vuotiaita
naisia kahden vuoden välein. Terveydenhuollossa ei säännönmukaisesti
opasteta rintojen omatarkkailuun. Muun toimintansa ohessa omatarkkailun
ohjeita tarjoavat lukuisat eri toimijat: syöpäjärjestöt, julkinen
terveydenhuolto, yksityiset lääkäriasemat, lääkeyhtiöt, sekä eri mediat.
Tunne rintasi ry on kuitenkin ainoa taho, joka on keskittynyt rintasyövän
varhaistoteamisen edistämiseen.
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PALVELUMME
Rintasyövän varhaistoteamista edistävä toiminta jakautuu
kolmeen osaan: viestintään, opastustoimintaan ja
vaikuttamistyöhön. Kaikkien näiden toimintojen päämääränä
on tietoisuuden lisääminen rintasyövän varhaistoteamisen
merkityksestä ja rintojen omatarkkailusta. Tavoittelemme
erityisesti käyttäytymisen muutosta kohderyhmässämme, jonka
tuloksena entistä useampi tarkkailee rintojaan säännöllisesti.
Näkemyksemme mukaan ajantasainen tieto rintasyövän
varhaistoteamisesta motivoi säännölliseen omatarkkailuun.
Tiedon lisääntyminen rintasyövän oireista ja rinnoissa
tapahtuvista muutoksista lisää ymmärrystä oman kehon
toiminnasta. Säännöllisesti rintojaan tarkkaileva henkilö osaa
hakeutua hoitoon ajoissa ja tunnistaa myös sellaiset oireet,
jotka johtuvat jostain muusta syystä kuin mahdollisesta
syövästä, kuten hormonikierrosta.

Asiantuntijapuheenvuorot tapahtumiin ja
luokkiin – koulutetut vapaaehtoiset
kertovat rintasyövästä ja omatarkkailusta.
Osa vapaaehtoisistamme ovat myös
rintasyövän kokemusasiantuntijoita.

Videomme ”Rintojen omatarkkailu – näin
se tehdään” on käytettävissänne
Youtubessa, ja sen voi tilata kauttamme
myös sensuroimattomana versiona.

OMAKUU on kalenteripohjainen sovellus,
joka muistuttaa omatarkkailusta kerran
kuukaudessa. Muistuttamiseen voi
synkronisoida halutessaan myös
kuukautiskalenterin. Sovellus on
ladattavissa maksutta Play-kaupasta ja
AppStoresta. Huomaa, että myös Korento
ry:llä on oma sovellus, Moona, joka seuraa
kuukautisia ja kuukautisoireita.
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RINTASYÖPÄ
Joka kahdeksas suomalaisnainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa. Voidaan sanoa,
että rintasyöpä on kansantauti, niin suuri merkitys sillä on koko väestöön rintasyöpään
sairastuneiden sekä sairastuneiden läheisten elämään. Rintasyöpä on yleisin syöpäsairaus
Suomessa, ja se on työikäisten naisten suurin kuolinsyy [1]. Joka kolmas vuosittain havaittu
syöpä on rintasyöpä [2]. Miehillä yhtä yleinen syöpä on eturauhassyöpä.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa rintasyöpä löydetään, sitä nopeammin hoito voidaan
aloittaa.

Suomessa syövänhoidon tulokset ovat maailmanlaajuisestikin arvioituna huippuluokkaa.
Rintasyövän ennuste on jatkuvasti parantunut taudin varhaisemman toteamisen sekä
hoitomenetelmien kehittymisen myötä. Moneen muuhun syöpätautiin verrattuna
paranemisennuste onkin varsin hyvä.[3]

ESIINTYYYS: KUKA SAIRASTUU RINTASYÖPÄÄN?
Rintasyöpään sairastuu Suomessa yli 5000 naista joka vuosi [4], joka tarkoittaa, että joka
kahdeksas nainen sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa. Kuka tahansa voi
sairastua rintasyöpään, mutta se on yleisempää naisilla. Rintasyöpä on harvinainen
nuorilla, ja riski sairastua rintasyöpään kasvaa noin 45-vuotiaana. Keskimäärin
rintasyöpään sairastutaan 60-vuotiaana.

Noin puolet rintasyövistä löydetään yli 60vuotiailta naisilta, noin neljännes 25-49-vuotiailta
ja toinen neljännes 50-59-vuotiailta [5].
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Rintasyöpä on ns. elintasosyöpä, ja se on ollut erityisesti rikkaiden maiden vitsaus. Nykyisin
se on myös kehittyvien maiden naisten yleisin syöpä ja syöpäkuolemien aiheuttaja.[6]

Rintasyöpä voi uusiutua, ja noin 60% syövistä uusiutuu. Rintasyövän kerran sairastanut voi
sairastua rintasyöpään joko uudestaan (uusiutua) tai toisen kerran (uusi syöpä).

EI VAIN NAISTEN SAIRAUS
Rintasyöpä on miehillä harvinainen: vuosittain noin 20-30 miestä sairastuu siihen
Suomessa. Miehet ovat sairastuessaan keskimäärin naisia vanhempia, mikä saattaa
hidastaa diagnosointia, ja siten pitkittää ja vaikeuttaa hoitoa. Miehen rintasyöpään
sairastumiseen vaikuttavat muun muassa kromosomihäiriöt ja suvussa kulkevat
geenivirheet.

Lue myös:
Transihmisten omatarkkailu. Tunne
rintasi ry.
http://www.tunnerintasi.fi/rintojenomatarkkailu/

Käsikirjasta osiosta Rintojen
omatarkkailu.
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RINTASYÖVÄN TAUSTATEKIJÄT
Rintasyöpään sairastumiseen vaikuttaa biologiset tekijät (ikä, perimä, hormonit, tiivis
rintarauhaskudos) sekä elintavat. Jopa kolmanneksessa rintasyövistä ei ole mitään
tunnettua taustatekijää.

On tutkittu, että erityisesti vaihdevuosien jälkeinen ylipaino lisää riskiä, koska
vaihdevuosien jälkeen suuri osa estrogeenista tulee rasvakudoksesta, ja että ylipaino
nostaa kasvutekijöiden määrää, mikä lisää riskiä sairastua. Liikunta ehkäisee erityisesti
syövän uusimista.

Tupakka on merkittävä tekijä kaikissa syövissä, ja jokainen alkoholiannos nostaa riskiä
sairastua.

Syövän synty monen summa, eikä rintasyöpään ole keinoa ennaltaehkäistä. Useinkaan ei
voida nimetä yhtä yksittäistä tekijää, joka olisi syövän syy: syöpä kehittyy usein jopa
kymmeniä vuosia, eikä kaikkia rintasyövän aiheuttajia vielä tunneta[7]. Ei ole siis olemassa
yksittäistä tekijää, joka aiheuttaisi rintasyövän, ja päinvastoin minkään yksittäisen
taustatekijän poistaminen ei estä sairastumista. Riskiä sairastua syöpään voi pienentää
terveillä elämäntavoilla: monipuolisella ruokavaliolla ja liikunnalla sekä painonhallinnalla.
[8]

Lue lisää:
Mikä aiheuttaa syöpää? Suomen
Syöpäjärjestöt ry.
https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoasyovasta/mika-aiheuttaa-syopaa/
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PERIYTYVYYS
Syöpä ei periydy, ja ainoastaan geenivirhe, joka voi aiheuttaa syöpää, periytyy. Tällöin
puhutaan periytyvästä syöpäalttiudesta. Nykyarvioiden mukaan noin joka kymmenenteen
syöpään liittyy perinnöllinen alttius.

Riskit arvioidaan aina yksilöllisesti. Mitä useampi lähisukulainen sairastuu, ja mitä
nuorempana, sitä suurempi perinnöllinen riski on. Riskiä sairastua rintasyöpään lisäävät:
geenivirheet ja geenimuutokset, suvun jäsenen sairastuminen munasarjasyöpään,
sairastuminen syöpään nuorena ja se, että joku suvun miehistä sairastuu rintasyöpään.[9]
Oman sairastumisriskin voi halutessaan arvioida Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvonnassa.

Valtaosa syöpätapauksista saa alkunsa perimän ja
ulkoisten tekijöiden, kuten ympäristön ja elintapojen,
yhteisvaikutuksesta.
Jos perinnöllinen alttius on tiedossa, suositellaan säännöllisten tutkimusten aloittamista ja
säännöllistä omatarkkailua kerran vuodessa ja vuosia aiemmin kuin suvun nuorimmat ovat
sairastuneet.

Lue lisää:
Syöpäjärjestöjen perintyvyysneuvonta,
josta voi kysyä omasta
sairastumisriskistään lisää:
https://www.kaikkisyovasta.fi/neuvonta
palvelut/periytyvyysneuvonta/
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OIREET JA
TOTEAMINEN
Lääkärin tutkimukseen on aina syytä hakeutua, jos rintaan on
ilmaantunut kyhmy tai muu selkeästi nähtävä tai tunnusteltava
muutos. Samaten lisätutkimuksia vaativat rinnasta tuleva erite,
erityisesti jos se on veristä tai toispuoleista, nännin
sisäänvetäytyminen lyhyessä ajassa ja rinnan tai nännipihan
ihon selvä muuttuminen.[12] Rintasyöpä se on harvoin kipeä. Jos
kipu jatkuu epätavallisena ja tarkasti paikallistettavana, on hyvä
käydä lääkärissä selvittämässä sen syytä.[13] Rintasyöpä
kehittyy yleensä hitaasti, jopa kymmeniä vuosia.

Yleisin oire on kyhmy, joka saattaa
näyttäytyä ulospäin kuoppana tai
pinkeänä alueena. Kyhmy on
tavallisesti kova, kiinteä ja kiinni
alustassaan.[10]

Muita rintasyöpään viittaavia oireita ovat:
nännin tai rinnan ihon vetäytyminen

rinnan muodon tai koon muutos

ihottuma nännin tai nännipihan alueella

kirkas tai varsinkin verinen erite nännistä

kuukautiskiertoon liittymätön rintarauhasen kipu

sekä tulehdus, joka ei rauhoitu antibioottihoidolla
[11]

OHJE VAPAAEHTOISELLE
Mitä neuvotaan ja
ohjataan oireista?
Vapaaehtoisen tärkeimmät tehtävät ovat
jakaa tietoa rintasyövän oireista ja ohjata
omatarkkailua sekä

kannustaa hakeutumaan lääkärille tai
terveydenhoitajalle, jos ohjattava pohtii rintojensa
terveyttä.

Vapaaehtoinen ei ota kantaa kuulemiinsa oireiden kuvauksiin.
Voit kertoa, millaisia oireita rintasyöpä voi aiheuttaa, mutta et
voi kommentoida sitä, miltä ne sinusta kuulostavat.
Vapaaehtoisen tehtävä ei ole arvioida muutoksen vakavuutta.
Voit kannustaa seuraamaan rintojen muutosta, erilaisuutta tai
uutta oiretta jonkin aikaa ja ohjata ottamaan yhteyttä
terveydenhuoltoon, jos huoli on kova tai muutosta ei tapahdu.

Vapaaehtoinen ei ikinä tutki toisen ihmisen rintoja – ohjattava
itse on rintojensa paras asiantuntija.

Rintasyöpä on harvoin kipeä.

MITÄ JOS HUOLI HERÄÄ?
Noin kolmasosa rintasyövistä löydetään mammografiaseulontojen avulla. Voidaan siis
olettaa, että loput syövistä löytyy omatarkkailulla tai sattumalta. Omatarkkailulla voidaan
siis jouduttaa hoitoon pääsyä, helpottaa hoitoa ja vähentää rintasyöpäkuolemia.

Jos löydät rinnasta jotain sellaista, mitä siinä ei ole aiemmin ollut, kannattaa pysyä
rauhallisena. Katsele tai tunnustele kohtaa uudestaan myöhemmin samalla viikolla.
”Sulaako” tiiviimpi kohta myöhemmin pehmeämmäksi? Käyttäytyykö kohta samalla tavalla
mahdollisen kuukautiskierron eri vaiheissa? Rinnassa on tavallisesti paljon epätasaisuuksia
ja erilaista tuntumapintaa. Mitä enemmän teet omatarkkailua, sen paremmin pääset omien
rintojesi sankariksi ja tiedät mitä niille kuuluu!

Jos otat yhteyttä lääkäriin, vastaanotolla sinua haastatellaan ja lääkäri tutkii rintasi käsin.
Rinnat voidaan tutkia myös ultraääni- ja/tai mammografialaitteen avulla. Tarpeen mukaan
kohdasta otetaan näyte. Lääkärillä voi aina käydä tutkituttamassa rintansa, eikä sinne
menoa kannata jännittää.
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MAMMOGRAFIASEULONNAT JA -KUVANTAMINEN
Mammografiaseulonnat järjestetään kansallisesti kaikille 50-69 -vuotiaille joka toinen vuosi
[14]. Vuoden 2015 tilastojen mukaan seulontakuvauksessa löydetään noin 40%
rintasyövistä [15][16], eli yli 60% rintasyövistä löydetään oireiden perusteella, oman
aktiivisuuden avulla tai sattumalta. Rintasyöpäseulontoihin osallistuminen on vähentänyt
rintasyöpäkuolleisuutta seulontaikäisillä 39% [17], mikä tarkoittaa sitä, että rintasyöpiä on
löytynyt seulonnan avulla niin paljon verrattuna siihen, ettei seulontaa olisi ollenkaan. Noin
14% rintasyövistä löytyy seulontakertojen välissä [17].

Seulonnalla rintasyöpä löytyy yleensä varhain. Varhaisvaiheessa löytynyt syöpä lisää
mahdollisuuksia hoitoihin, jotka säästävät rintarauhaskudosta.

Seulonnan haittana on ylidiagnosointi ja ylihoitaminen. Osa rintasyövän seulonnassa
löytyneistä syövistä on hitaasti kasvavia syöpiä, jotka eivät koskaan kehittyisi hoitoa
vaativiksi. Kaikki syövät hoidetaan, sillä etukäteen ei tiedetä, mitkä niistä alkavat kasvaa.
Haittana ovat myös turhat epäilyt poikkeavuudesta (ns. väärät positiiviset löydökset,
valepositiiviset). Seulontakuvissa näkyy usein muutoksia, jotka jatkotutkimuksissa kuitenkin
todetaan hyvänlaatuisiksi. Jatkotutkimukset ja niiden odottelu aiheuttavat tarpeetonta
huolta ja vaivaa. Seulonta ei löydä kaikkia syöpiä. Normaalista seulontatuloksesta
huolimatta nainen voi sairastua rintasyöpään ennen seuraavaa seulontakertaa.
Rintaimplantti voi peittää rintakudosta ja siten haitata rintasyövän toteamista. Rinnan
altistaminen säteilylle seulonnassa lisää rintasyövän vaaraa hieman; sen arvioidaan
aiheuttavan 1–2 rintasyöpäkuolemaa miljoonaa seulottua naista kohden. [18]
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Kutsukäytännöt
Mammografiaseulonnat on aloitettu Suomessa 1987 ensimmäisenä valtiona koko
maailmassa[19]. Vuonna 2007 seulonta laajennettiin koskemaan myös 60-69-vuotiaita.
Seulontojen järjestäminen on kirjattu seulonta-asetuksessa, joka velvoittaa kuntia
järjestämään seulonnan seulontaikäisille. Kunta päättää palveluntuottajan.[20]

Seulontayksikkö tilaa seulontaikäisten tiedot Väestörekisterikeskuksesta [20] tai
Joukkotarkastusrekisteristä. Kutsu osoitetaan siis myös heille, jotka läpikäyvät syöpähoitoja,
ovat muualla seurannassa, joiden henkilötunnus viittaa naiseen tai joiden rinnat on
poistettu.

Seulontaan osallistumisen aktiivisuus rintasyövän kohdalla on parempaa kuin

kohdunkaulan syövän seulonnan osalta, mutta mikään ei poista sitä tilastoharhaa, että
seulontakutsut asetuksen velvoittamina koskevat myös edellä mainittuja kohderyhmiä, jotka
eivät (koskaan) osallistu seulontaan, mutta jotka saavat kutsun. Kutsukäytännöistä ei voi
erota. Kutsussa, joka tulee postissa, on aika varattu valmiiksi.

Kuvantaminen
Seulontamenetelmäksi on valittu mammografiakuvaus, jota käytetään myös lisätutkimuksia
ja diagnoosia tehdessä. Seulontamenetelmänä se on riittävän hyvä ja kustannustehokas
kuvantamismenetelmä. Seulontakäynti on aina maksuton.

Seulontakuvaukseen ei tarvitse valmistautua. Ota kutsukirje mukaan. Jos tiedät jännittäväsi
tai kuvauksen tekevän kipeää, voit ottaa sinulle soveltuvaa kipulääkettä puoli tuntia ennen
kuvausta. Kerro myös röntgenhoitajalle, että sinua jännittää. Koruja ei tarvitse poistaa.
Varsinaisessa kuvauksessa menee aikaa noin 3-4 minuuttia.
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Mistä asioista minun pitää kertoa
kuvausta tekevälle röntgenhoitajalle?
Sydäntahdistimesta, se asetetaan niin, että sitä ei kuvata,
rintaimplanteista, kuvia voidaan ottaa tavanomaista enemmän,
arvista rintojen alueella, arpi saattaa näyttää epätavalliselta muutokselta,
rinnan muutoksista, niiden paikallistamiseksi,
rintasyövästä sekä hormonikorvaushoidosta. [20]

Lue lisää:
Rintaimplantti mammografiassa. Sosiaali- ja
terveysministeriö:
http://stm.fi/documents/1271139/4936233/Rintaimplan
tti+mammografiassa.pdf/0248334a-ce79-4125-b3176ff4d7f5cec2/Rintaimplantti+mammografiassa.pdf.pdf
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Mammografiakuvauksessa röntgenhoitaja kuvaa molemmat rinnat kahdessa suunnassa.
Röntgenhoitaja asettaa paljaan rinnan kahden levyn väliin napakasti. Tumma levy kuvaa
rinnan ja kirkas levy pitää rintaa paikallaan. Puristus voi tuntua epämiellyttävältä, mutta se
kestää vain muutaman sekunnin kerrallaan. Puristusta tarvitaan, että saadaan muodostettu
diagnostinen kuva rinnasta. Puristuksessa kudokset levittyvät mahdollisimman tasaisesti ja
sädeannos vähenee. Hoitaja säätää puristuksen tiukkuuden, jonka kokemus on yksilöllinen.
Erityisesti tiiviit tai mastopaattiset rinnat, joissa on paljon tervettä epätasaisuutta, voivat
tuntua muita kipeimmiltä.

Mammografiassa kuvaan pitää saada koko rinta, joten kuvauksessa voi tuntua, että rintaa
vedetään. On kuitenkin tärkeää saada koko rauhasalue kuvattua sekä etu- että
viistokuvassa, jossa kuvausalueelle tulee myös kainalon imusolmukealue. Jos rinta on oikein
suuri, kuvia voidaan ottaa lisää. Jos ollaan selvittämässä rinnasta lisätietoja, lääkäri
määrää kuvaussuunnat ja kuvien lukumäärän. Röntgenhoitaja on kuvien oton aikana
huoneessa läpinäkyvän lyijyseinän takana.

Kuvauslaitetta ja sen korkeutta voidaan säätää erimittaisille asiakkaille. Sitä voi käyttää
myös pyörätuolia käyttävien asiakkaiden kanssa, jos asiakas pystyy nojaamaan etukenoon.

Jos rinnassa on

rintaimplantti,

mammografiassa voidaan ottaa ylimääräisiä kuvia parhaan

näkyvyyden saavuttamiseksi [21]. Tämän vuoksi vastaanotolle on hyvä varata hieman
enemmän aikaa ja muistaa kertoa implanteista kuvauksen hoitajalle.

Röntgenhoitaja tarkistaa kuvien laadun ja teknisen onnistumisen. Röntgenhoitaja ei ota
kantaa tuloksiin. Kuvat tulkitsee aina kaksi radiologia toisistaan tietämättä, mitä kutsutaan
kaksoissokkoluennaksi. Kuvat tulkitaan teknisesti tarpeeksi tarkoilla näytöillä.
Seulontakäynti kirjataan seulonnan tarkastustietojen keräämistä varten laadittuun
seulontatietojärjestelmään.
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Jos seulontakuvaus epäonnistuu teknisesti, henkilö voidaan kutsua uusintakuvaukseen.
Uusintakuvauskutsussa on hyvä mainita, ettei erityistä poikkeavaa ole löydetty. Näin
vältytään turhan huolen aiheuttamiselta.[20]

Jatkotutkimus [20]
Jos röntgenlääkärit epäilevät jotain poikkeavaa, kutsutaan asiakas joko puhelimitse tai
kirjeitse jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimuksista käytetään usein termiä varmistustutkimus.
Jatkotutkimukset (varmistustutkimukset) tehdään joko seulontayksikössä tai sairaalassa. Ne
ovat maksuttomia. Sairaalassa voidaan kuitenkin periä poliklinikkamaksu. Tästä on
tiedotettava jatkotutkimuskutsussa.

Jos henkilö kutsutaan puhelimitse, on syytä tehdä ohjeistus siitä, mitä hänelle kerrotaan.
Riittävä tieto voi vähentää ahdistuneisuutta; suurin osa jatkotutkimusten tuloksista on
kuitenkin hyvänlaatuisia. Kolmasosa lähetetään leikkaukseen sairaalaan, mutta kaikilla
leikatuillakaan ei todeta rintasyöpää.

Mahdollisia jatkotutkimuksia ovat:
- lisäkuvat (sivukuva, 3D-kuva)
- neulanäyte (ohutneulanäyte tai paksuneulanäyte)
- rintarauhasen tiehyiden varjoainekuvaus (galaktografia eli duktografia)
- nesterakkuloiden tyhjennys (pneumokystografia)
- rinnan muutosalueen lanka- tai väriainemerkkaukset
- ennen leikkausta tehtävä magneettikuvaus (harvoin)

Mammografiaseulonnat ja -kuvantaminen -tekstin on tarkastanut Tuija Kainila (Synlab
Helsinki) sekä Hanna Kalliomäki (Röntgenhoitajaliitto).
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RINTASYÖPÄHOIDOT
Rintasyövän hoidon valintaan vaikuttavat kasvaimen koko, sijainti, ominaisuudet ja
levinneisyys. Hoitoon vaikuttavat myös hormonaaliset tekijät. Jokaiselle potilaalle
rakennetaan oma hoitopolku, ja hoitosuunnitelma perustuu valtakunnallisiin ja
kansainvälisiin suosituksiin. Hoidot ovat kehittyneet voimakkaasti ja nopeasti yhä
yksilöllisempään suuntaan. Syöpää ja syövän hoitoa tutkitaan hyvin paljon.

Ennen rintasyöpähoitoja kasvain tutkitaan perusteellisesti mm. ultraäänelle,
mammografiakuvauksella ja tarvittaessa magneettikuvauksella. Usein rintasyöpää
hoidetaan ensiksi

leikkauksella,

ja vasta leikkauksessa selviää useimmiten rintasyövän

tarkempi tyyppi. Leikkausta jatketaan vasta patologin näytetutkimusten jälkeen rintasyövän
alatyypin mukaisesti. Leikkauksen jälkeen suunnitellaan liitännäishoidot, kuten sytostaatit,
sädehoito ja muu, vointia tukeva lääkehoito. Hoitopäätökset tehdään aina potilaan kanssa
yhdessä.

Sädehoito

annetaan tyypillisesti leikkauksen ja solunsalpaajahoitojen jälkeen, ja usein

niille potilaille, joiden rintaan on tehty rintaa säästävä leikkaus. Sädehoito suunnitellaan
tarkasti kasvaimen ominaisuuksien mukaan, ja tärkeää hoidon onnistumiselle on asento,
jossa hoito annetaan. Sädehoito on laserlaitteiston avulla annettavaa ionisoivaa säteilyä.
Vaikka säteily voidaan nykyään kohdentaa hyvin suoraan kasvainalueelle, säteily vaikuttaa
myös terveisiin soluihin. Sädehoidon haittavaikutukset ovat usein paikalliset: alue voi olla
arka tai turvonnut ja siinä voi olla monenlaisia ihoreaktioita (punoitus, kipu, kutina). [22]

Sytostaatti- eli solunsalpaajahoito

estää syöpäsolujen kasvua tai jakautumista ja

lievittää oireita. Lääkkeet annetaan suonensisäisesti tai suun kautta, ja solunsalpaajat
tuhoavat myös terveitä kudoksia. Vaikutus kohdistuu erityisesti nopeasti jakautuviin
kudoksiin kuten verta muodostavan kudoksen soluihin ja limakalvoille. Solunsalpaajien
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tyypillisimmät haittavaikutukset ovat hiusten oheneminen tai lähteminen, pahoinvointi sekä
väsymys. Solunsalpaajien merkitys syöpähoidoissa on hieman vähentynyt uusien
lääkehoitojen kehittyessä. Niitä käytetään kuitenkin edelleen yleisesti. [23]

Muulla lääkehoidolla tuetaan edellä mainittuja hoitomuotoja. Joissain syövissä syöpäsolut
käyttävät kasvussaan hyväkseen elimistön omia hormoneja, ja hormonihoidoilla pyritään
estämään tai hidastamaan kasvua. Muita lääkehoitoja ovat myös immunologiset (vastaaine)hoitomuodot sekä oireita lievittävät lääkehoidot, kuten kipulääkitys ja limakalvojen
kosteuttajat.[24] Juuri nyt tutkitaan paljon biologisia lääkkeitä ja entistä yksilöllisempää
hoitoa.

RINTASYÖPÄPOTILAAN KUNTOUTUS JA ENNUSTE
Seuranta alkaa, kun leikkaus ja liitännäishoidot on annettu. Osa rintasyöpää sairastavista
käy töissä esimerkiksi sytostaatti- tai sädehoitojen aikana, mutta hoitojen kesto, vaativuus
ja kokemus ovat hyvin yksilölliset.

Rintasyövän ennuste on erinomainen. Yli 90% sairastuneista on elossa viiden vuoden
kuluttua sairastumisesta[25], mutta yksilöllistä ennustetta ei voida määrittää tarkasti.
Valtaosa paranee kokonaan, mutta rintasyöpä, joka on lähettänyt etäpesäkkeitä muualle
kuin paikallisesti, ei pystytä parantamaan.

Rintasyöpä voi uusiutua. Rintasyövän kerran sairastanut voi sairastua rintasyöpään joko
uudestaan (uusiutua) tai toisen kerran (uusi syöpä samaan rintaan). Uusiutumisriskiä voi
pienentää säännöllisellä liikunnalla. Noin 60% rintasyöpien uusiutumisesta ilmenee viiden
ensimmäisen vuoden kuluessa leikkauksesta.[25]
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OHJE VAPAAEHTOISELLE
Mitä ohjattavalle pitää jäädä
mieleen rintasyövästä?
Suomen yleisin syöpä, johon sairastuu joka
kahdeksas nainen.

Sairastuminen on monen tekijän summa.

Yleisin oire on ympäristöön kiinnittynyt aristamaton
kyhmy, jonka löytymistä voi harjoitella
omatarkkailulla.
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OHJE VAPAAEHTOISELLE
Kuinka paljon
rintasyövästä tulee tietää?
Toimiessasi vapaaehtoisenamme tarvitset tietää vain perusasiat
rintasyövästä: kenelle se tulee, yleisyys, pääpiirteissään miksi syöpä
kehittyy jollekulle ja mitä voimme tehdä itse sen löytämiseksi. Se riittää.
Olemme kansanterveysjärjestö, emme potilas- tai sairausjärjestö, joten
syvällistä ymmärrystä ei tarvita.

Tässä käsikirjassa on paljon tietoa suhteessa tavanomaisiin
vapaaehtoistehtäviin. Käsikirjan on tarkoitus toimia apunasi ja tukenasi.
Voit aina palata tähän, kysyä ajankohtaista tietoa muilta
vapaaehtoisilta, tai jutella toimiston kanssa.

Voit aina kertoa olevasi vapaaehtoinen - et syövänhoidon
ammattilainen tai tutkija.
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RINTOJEN
OMATARKKAILU
NÄIN SE TEHDÄÄN
Rintojen omatarkkailutekniikka on kehitetty Itävallassa jo 1800-luvulla, ja sen on tuonut
Suomeen onkologi, radiologi Gisela Gästrin. Hän teki väitöskirjatutkimuksenaan
seurantatutkimuksen rintojen omatarkkailusta nk. mamaohjelmasta (Gisela Gästrin 1994:
The Mama Programme for breast cancer control).

MILLOIN?
Rinnat kannattaa tutkia kerran kuukaudessa. Jos sinulla on kuukautiset, paras aika
tarkkailla on kuukautisten jälkeen. Silloin rinta on pehmeimmillään ja helppo tutkia. Jos
sinulla ei ole kuukautisia, valitse muuten itsellesi sopiva päivä.

MITEN?
Omatarkkailu on helppoa. Siihen kuuluu kaksi vaihetta: katselu ja tunnustelu. Katselun
tarkoituksena on havaita iholla ja nännissä olevat muutokset, tunnustellen opit tuntemaan
rinnan koostumuksen. Merkitse havaintosi muistiin.

MIKSI?
Rintojen omatarkkailu on tärkeää, koska rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa
tutkitusti rintasyövän hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta.
Omatarkkailu on avain rintasyövän varhaiseen toteamiseen – säännöllisellä omatarkkailulla
tutustutaan kehoon ja sen muutoksiin. Mammografiaseulonnat paljastavat vain osan
rintasyövistä.
Omatarkkailulla tarkoitetaan tietoa rintasyövän oireista, tietoa oman kehon voinnista sekä
taitoa tehdä omatarkkailua säännöllisesti. Tieto rintasyövän oireista ja omatarkkailusta
antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia terveydestään huolehtimiseen, tukee oman kehon
ja elintoimintojen tuntemusta ja ohjaa ymmärtämään terveystottumusten merkitystä.
Omatarkkailu on yhtä tärkeää kuin muut itsehoito-ohjeet.
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KATSELU

Katsele rintoja peilistä sekä kädet alhaalla että ylös nostettuina, ensin suoraan edestä ja
sitten molemmilta sivuilta. Katso myös rinnan alle. Kiinnitä huomiota rintojen kokoon ja
muotoon sekä muutoksiin ihossa ja nännissä. Kokeile hellästi puristamalla, tuleeko nännistä
eritettä.

TUNNUSTELU

Tunnustele molemmat rinnat selällään maaten. Isorintainen voi laittaa tyynyn rintakehän
alle, jolloin rinta levittyy paremmin rintakehän päälle. Kierrä koko rinta kehämäisesti, lohko
kerrallaan, sormet suorina ja yhteen liitettyinä. Toista kolmesti tutkittavan rinnan puoleisen
käden ollessa vartalonmyötäisesti, ojennettuna suorana sivulle sekä pään yläpuolelle.
Tunnustele myös kyljen puolelta. Kainaloiden ja soliskuoppien alueen tunnustelu on paras
jättää terveydenhoitajan tai lääkärin tehtäväksi. Jos tunnet jotain poikkeavaa, tunnustele
sitä varovasti.
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OHJE VAPAAEHTOISELLE
Omatarkkailun
ohjaaminen
Vapaaehtoisen tärkeimmät tehtävät ovat
jakaa tietoa rintasyövän oireista ja ohjata
omatarkkailua sekä

kannustaa hakeutumaan lääkärille tai
terveydenhoitajalle, jos ohjattava pohtii rintojensa
terveyttä.

Rintojen omatarkkailun voi tehdä monella tapaa - kunhan se
tulee tehtyä! Montaa meistä helpottaa se, että on ohje, jota
noudattaa ja seurata. Voi ajatella, että ohjetta toteuttamalla
rinta tulee tutkittua huolellisesti.

Ohjeissamme ei tutkita kainalon aluetta, sillä imusolmukkeet
voivat olla suurentuneet monesta syystä. Rintasyövät kokeneen
kannattaa tutkia myös kainalon alue.

Omatarkkailun ohjeissa tuntuu vakiintuneen sekä iholla näkyvien
että sormin tuntuvien oireiden etsiminen. mutta tunnustelun
tapa muuttuu ohjeesta riippuen paljonkin. Erityisesti
ulkomaisissa ohjeissa rinnat kannustetaan tutkimaan seisaltaan
(suihkussa). Lue lisää erilaisia suomenkielisistä ohjeista:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019053013492
(Poikolainen, Helmi - Rostamzada, Almas 2019, Turun amk).

Lue omatarkkailun ohjaamisesta ja omatarkkailun
soveltamisesta lisää jäljempänä käsikirjasta.

Muistathan, että vapaaehtoinen ei ikinä tutki toisen ihmisen
rintoja – ohjattava itse on rintojensa paras asiantuntija. Päätös
ja pohdinta terveydestä on aina ohjattavan.

OMATARKKAILU KANNATTAA
Rintojen koko, muoto ja kiinteys vaihtelevat iän myötä, mutta myös kuukautisten, raskauden
ja imetyksen aikana. Rinnoissa ilmenevien poikkeavien muutosten ja oireiden
havaitseminen on helpompaa, jos niitä seuraa säännöllisesti. Rintojen omatarkkailu
kannattaa tehdä säännöllisesti [25].

Vinkkejä ja tärppejä omatarkkailun
ohjaamiseen:
Muista hyvä valaistus!
Peili on erityisesti rintasyöpähoidot
kokeneen tärkein apuväline omatarkkailussa.
Jännitä rintalihaksia. Tuntuuko rinta
erilaiselta?
Katso myös rintojen alta!
Isorintainen voi laittaa tyynyn kyljen alle
tueksi, jotta rinta levittyy paremmin
rintakehän päälle.
Kainalot tutkii lääkäri tai terveydenhoitaja,
koska imusolmukkeet voivat suurentua
monesta eri syystä: ihokarvojen ajelu,
flunssa, treenaaminen, huono ryhti tai jäykät
niskat. Kannustamme kuitenkin
rintasyöpäpotilaita ja -kuntoutujia
tarkastamaan myös kainalot.
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MONI MUHKURA KUULUU
RINTAAN
Rinnassa voi tuntua myös monenlaisia hyvänlaatuisia muutoksia, kuten rasvapatteja,
tervettä epätasaisuutta sekä nesteen täyttämiä rakkuloita. Jopa noin 75 % kaikista
rintarauhaseen liittyvistä vaivoista on hyvänlaatuisia, ja useat niistä ovat hormonaalisen
säätelyn alaisia[12]. Tärkeintä on tuntea rintoihin tavanomaisesti kuuluvat muhkut, kyhmyt
ja patit, ja kiinnittää huomio uusiin tai muuttuviin tuntumiin.

Jopa noin 75 % kaikista rintarauhaseen liittyvistä
vaivoista on hyvänlaatuisia. [12]
Alla on listattu yleisimpiä, tavanomaisia rinnan muutoksia:
Mastopatia: kyhmymäinen epätasaisuus rinnassa, joka aristaa etenkin ennen
kuukautisia
Fibrokystiset muutokset eli kystat: maitotiehyisiin muodostuneita nestemäisiä rakkuloita,
joiden koko vaihtelee kuukautiskierron mukaan
Fibroadenoomat: liikkuva, tarkkarajainen kyhmy. Tavallisia nuorilla naisilla
Lipoomat eli rasvapatit: pehmeä, aristamaton, kohtalaisen liikkuva
Arvet voivat tuntua rinnassa kovina, puutuneina tai kiristävinä kohtina.
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OMATARKKAILU
RINTASYÖPÄHOITOJEN JÄLKEEN
Rintasyövän uusiutumisriskiä voi pienentää terveillä elintavoilla. Koska varmaa
ennaltaehkäisyn keinoa ei ole, jäljelle jää mahdollisimman varhainen toteaminen ja
asianmukainen hoito. Omatarkkailulla voi vaikuttaa rintasyövän varhaiseen havaitsemiseen ja
tätä kautta paranemiseen. Rintasyöpähoitojen jälkeen omatarkkailu tehdään kuten ennenkin,
kerran kuukaudessa, mahdollinen kuukautiskierto huomioiden.

Rintasyövän sairastaneiden kannattaa seurata myös kainalon alueen muutoksia, sillä
suurentuneet imusolmukkeet voivat viitata uusiutuneeseen rintasyöpään.

Tutustu muuttuvaan kehoon rauhassa ja anna parantumiselle aikaa. Leikkaus tuo rintaan
erilaisia arpia, kiinnikkeitä ja tuntopuutoksia, ja rintojen tutkiminen saattaa tuntua aluksi
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haastavalta. Leikkausalueen paraneminen kestää yleensä noin 1-6kk. Tuntopuutokset ja
rinnan puutuneisuus voivat korjaantua 1-2 vuoden sisällä leikkauksesta,
mutta osittainen tuntopuutos voi olla myös pysyvää. Kiinnitä huomiota näppylöihin,
ihottumaan, muutoksiin leikkausarvessa ja kyhmyihin tai kovettumiin. Rintasyövän
sairastaneiden kannattaa seurata myös kainalon alueen muutoksia.

Arvet ja kiinnikkeet muodostavat kovia kohtia rintaan – opettele erottamaan ne muista
kyhmyistä. Opettele tunnustelemaan arpien kohta, ja miltä sen alla tuntuu. Kiristys johtuu
useimmiten arpeutumisesta, koon muutoksesta ja/tai venymisestä. Kehon painopisteen
muutos voi vaikuttaa hartioiden jännittämiseen, joka voi ilmetä kipuna hartioilla ja solisluun
alueella. Rintasyöpä on harvoin kipeä.

Sädehoidettu rinta on usein hiukan aiempaa tiiviimpi lisääntyneen sidekudoksen vuoksi, joten
se voi olla haastava tutkia. Monet ihomuutokset ovat sädehoidon haittavaikutuksia
ennemmin kuin rintasyöpää. Ihon paikallinen punoitus, ruskettuminen tai alueen
tummeneminen saattaa jäädä pysyväksi. Sytostaattihoitojen haittavaikutukset lientyvät
yleensä muutamassa kuukaudessa. Hoitojaksojen jälkeen omatarkkailun tekemiseen voivat
vaikuttaa mahdollisesti kehossa oleva turvotus tai käsien pistely ja puutuminen.

Tekstin on lukenut ja hyväksynyt Europa Donna Finland – Rintasyöpäyhdistys ry, Suomen
Syöpäsairaanhoitajat ry sekä rintasyöpähoitaja Kaisa-Liisa Heikkilä, HYKS Syöpäkeskus.

Lue lisää:
Suomen Syöpäpotilaiden potilasoppaat:
Rinnankorjaus. Luettavissa verkossa https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/syopaalueelliset/sites/271/2016/10/18132901/Rinnankorjaus_2016_Netti.pdf

Ohjeita sinulle joka saat sädehoitoa.

Luettavissa verkossa https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/syopaalueelliset/sites/271/2016/10/18145128/OhjeitaSinulleJokaSaatSadehoitoa.pdf

Sinulle joka saat syöpälääkehoitoa.

Luettavissa verkossa https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/syopaalueelliset/sites/271/2016/10/18144747/OhjeitaSinulleJokaSaatSyopalaakehoitoa.pdf

Vehmanen Leena 2017.

Paikallisen rintasyövän hoito. Duodecim

Terveyskirjasto. Verkkosivu:

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00468
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OMATARKKAILU RASKAUDEN JA
IMETYKSEN AIKANA
Rintojen omatarkkailu on hyvä ottaa tavaksi myös raskauden ja imetyksen yhteydessä. Tutustu
kehosi muutoksiin ja ota omatarkkailu tavaksi siihen rinnalle. Raskaus- ja imetysajan rintojen
omatarkkailua helpottaa, kun tuntee rintansa jo ennen raskautta.

Rintojen omatarkkailu on tarpeen myös raskauden ja imetyksen aikana, sillä raskaus tai
imetys eivät suojaa sairastumiselta. Rintasyövän ehkäiseminen ei ole mahdollista, mutta
terveillä elintavoilla voi pienentää rintasyövän riskiä. Joissain tapauksissa imetyksen on
todettu jonkin verran pienentävän imettävän äidin rintasyöpä- ja munasarjasyövän riskiä, ja
äidin hyötyvän imetyksestä sitä enemmän, mitä useamman vuoden hän imettää.

Raskauden ja imetyksen aikana omatarkkailu tehdään kuten ennenkin, suurin piirtein rask-
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kautta edeltävän kuukautiskierron mukaisesti kerran kuukaudessa. Kuukautisten
alettua uudelleen hyvä ajankohta rintojen omatarkkailulle on pian niiden jälkeen.

Raskaus
Erityisesti alkuraskaudessa rinnat voivat tuntua erityisen aroilta, ja raskauden
loppupuolella pinkeiltä. Rinnat kannattaa tutkia silloin, kun ne tuntuvat pehmeiltä
ja helposti koskettavilta.

Kiinnitä huomiota raskausaikana
Kipu raskausaikana: Rintojen kipu ja särky voivat johtua rintojen kasvamisesta ja
valmistautumisesta imetykseen. Rintasyöpä ei useinkaan ole kipeä.
Kutina raskausaikana: Rinnan paikallinen kutina saattaa viitata rintasyöpään.
Varmista, ettei rinnassa ole hiivaa tai tulehdusta, joka kutisisi.
Eritys: Loppuraskaudessa rinnoista voi herua kellertävää maitoa, kolostrumia, joka on
luonnollista ja vastasyntyneelle terveellistä.
Rintasyöpä voi oireilla kirkkaalla tai verisellä eritteellä, jolle on tyypillistä esiintyä vain
toisessa rinnassa tai yhdestä maitotiehyestä.
Voit kerätä kolostrumin talteen esimerkiksi neulattomaan lääkeruiskuun ja laittaa sen
pakastimeen odottamaan vauvan syntymää. Vältä rintojen lypsämistä ennen
raskausviikkoa 38.

Imetys
Imetysaikana paras ajankohta rinnan tunnustelemiselle on silloin, kun se tuntuu tyhjältä.
Imettävän äidin maitotiehyet eivät ole koskaan täysin tyhjät, mutta tunnustelu on parempi
tehdä pitkän imetyksen tai pumppaamisen jälkeen. Tämä minimoi kipua ja arkuutta, jota
tunnustelu saattaisi aiheuttaa.

Kiinnitä huomiota imettäessä
Muhkut ja kyhmyt rinnassa: Erityisesti imetyksen aikaan rinta tuntuu olevan täynnä
epätasaisuuksia, joten tutustu epätasaisuuksiin rauhassa.
Erityisen kova kohta rinnassa: Tutki kohta uudelleen, kun rinta on tyhjempi. Kiinnitä
huomiota imetysasentoon: kova kohta voi pehmetä imettämällä vauvaa niin, että vauvan
leuka on kovan kohdan alla. Hakeudu imetysohjaukseen tai lääkäriin, jos kova kohta ei
pehmene, ja muita tiehyttukoksen tai rintatulehduksen oireita ilmenee.
Kipu imettäessä: Imetykseen liittyvä kipu voi johtua monesta syystä, mutta hyvin harvoin
rintasyövästä. Rintasyöpä ei useinkaan ole kipeä.
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Imetys
Kiinnitä huomiota imettäessä
Kutina imettäessä: Rinnan paikallinen kutina saattaa viitata rintasyöpään. Varmista, ettei
imettävässä rinnassa ole hiivaa tai tulehdusta, joka kutisisi.
Eritys: Rintasyöpä voi oireilla kirkkaalla tai verisellä eritteellä, jolle on tyypillistä
esiintyä vain toisessa rinnassa tai yhdestä maitotiehyestä. Maito voi olla veristä myös
imetykseen liittyvistä syistä. Tarkista, että rinnanpää on ehjä ja imuote on hyvä.
Hakeudu tarvittaessa imetysohjaukseen.
Huomaa, että rinnasta saattaa erittyä imetykseen liittyvää eritettä ts. maitoa
vielä pitkänkin ajan päästä imetyksen lopettamisesta.

Tekstin on lukenut ja hyväksynyt Imetyksen tuki ry.

Lue lisää:
World Cancer Research Fund International 2017.

Continuous Update Project Report: Diet,

Nutrition, Pshysical Activity and Breast Cancer. Luettu 8.1.2018. wcrf.org/breast-cancer-2017

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017:

2022.

Imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-

Luettu 8.2.2018 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-949-1

Aila Tiitinen 2017.

Kyhmy rinnassa.

Lääkärikirja Duodecim. Duodecim Terveyskirjasto.

Luettu

21.12.2017 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00150

Imetyskipu 2017.

Imetyksen tuki ry. Luettu 21.12.2017 https://imetys.fi/tietoa-imetyksen-

avuksi/imetyskipu/
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OMATARKKAILU RINTOJA
PIENENTÄNEELLE,
SUURENTANEELLE JA
RINNAT POISTANEELLE
Rintojen pienentämisen, poiston tai suurentamisen jälkeen omatarkkailu tehdään kuten
ennenkin, kerran kuukaudessa, mahdollinen kuukautiskierto huomioiden. Rintojen
omatarkkailu on tärkeää myös silloin, kun rintaa on suurennettu tai rinnat on poistettu
kokonaan. Vaikka rinnat olisi poistettu, ei voida olla varmoja, että kaikki rintarauhaskudos on
saatu poistettua. Erityisesti jos rinnat on poistettu rintasyöpäriskin perinnöllisyyttä ja syövän
ennaltaehkäisyä ajatellen, on omatarkkailu oleellinen terveysteko. Tutustu muuttuvaan
kehoon rauhassa ja anna parantumiselle aikaa.
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Leikatut rinnat
Leikatut rinnat voivat tuntua pitkäänkin leikkauksen jälkeen pinkeiltä, turvonneilta,
kosketusaroilta, puutuneilta tai säkenöiviltä. Leikkauksen jälkeen rintaan ja
rintakehään jää erilaisia arpia, kiinnikkeitä ja tuntopuutoksia, ja rintojen tutkiminen
voi tuntua aluksi haastavalta. Ota yhteyttä hoitaneeseen tahoon, jos leikkauksesta
toipuminen ei tunnu tavalliselta; leikatun alueen turvotus lisääntyy, arvet eivät parane
tai rintojen jomotus ja kipu lisääntyvät.

Yhteistä leikatuille rinnoille
Leikkausalueen turvotus laskee yleensä kahden vuoden sisällä leikkauksesta.
Tuntopuutokset ja rinnan puutuneisuus voivat korjaantua 1-2 vuoden sisällä
leikkauksesta, mutta osittainen tuntopuutos voi olla myös pysyvää.
Muhkut ja kyhmyt: Leikkauksen jälkeen rinnat voivat tuntua olevan täynnä epätasaisuuksia,
tutustu epätasaisuuksiin rauhassa. Arvet ja kiinnikkeet voivat muodostaa kovia kohtia
rintaan – opettele erottamaan mahdollinen kovan kyhmyn kasvu. Ihon alla voi tuntua myös
ompeleita tai kiristymistä. Arpikudos tuntuu yleensä arven alla sekä mahdollisesti myös
syvemmällä rinnassa.
Kipu ja kiristys johtuvat useimmiten arpeutumisesta, koon muutoksesta ja/tai venymisestä.
Kehon painopisteen muutos voi vaikuttaa hartioiden jännittämiseen, joka voi ilmetä kipuna
hartioilla ja solisluun alueella. Rintasyöpä on harvemmin kipeä.
Lievä punoitus arven ympärillä on osa tavanomaista paranemista, mutta jos ihomuutos ei
häviä, ota yhteys lääkäriin.

Pienennetyt tai poistetut rinnat
Rintojen muoto ja pehmeys palautuvat noin kahden vuoden sisällä pienennysleikkauksesta.
Nännipihassa voi esiintyä tuntopuutoksia vielä pitkänkin ajan kuluttua leikkauksesta.
Tuntopuutokset voivat olla myös pysyviä. Opettele tuntemaan rinta tuntopuutoksen alta.
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Suurennetut rinnat (rintaimplantit)
Rintaimplantit voivat hankaloittaa rintasyövän havaitsemista. Mammografialle
implantti ei ole este, mutta kuvia otetaan varjostusten vuoksi tavallista enemmän.
Rintaimplantti tekee rinnasta kiinteän, jonka vuoksi se voi olla myös haasteellinen
tutkia. Kysy tarvittaessa apua lääkäriltä tavallisen kudoksen ja implantin tuntuman eron
opetteluun.

Kiinnitä huomiota suurennetuissa rinnoissa
Implantin sijainti: Implantin sijoittaminen rintalihaksen alle voi vähentää implantin
tuntumista ihon läpi ja se saattaa myös ehkäistä implantteja ympäröivän
arpikudoksen kovettumista. Rintalihaksen päälle asetetun implantin reunat voivat
erottua selvemmin.
Implantin tuntuma: implantti tuntuu kovalta ja tarkkarajaiselta tyynyltä. Saatat tuntea
implantin ”rajat”. Implantin ympärille muodostuu arpikapseli, joka tuntuu ympäröivää
kudosta kovemmalta. Ajan myötä implantti tai arpikudos saattavat kovettua tai vaihtaa
paikkaansa.

Älä epäröi kysyä lääkäriltäsi apua, jos jokin asia rintojen tuntumassa painaa mieltäsi. Mitä
varhaisemmin rintasyöpä löydetään, sitä nopeammin hoidot voidaan aloittaa ja sitä parempi
ennuste sillä on.

Tekstit on lukenut ja hyväksynyt sairaanhoitaja Maria Suuntala, HYKS Rintarauhaskirurgia.

OHJE VAPAAEHTOISELLE
Teemaesitteet rintojen
leikkauksista
Jokainen em. rintojen omatarkkailun teemaesite on
kirjoitettu niin, että teksti ottaa huomioon monet
taustat rintojen leikkaukseen. Rintoja voidaan
muokata esimerkiksi sairastumisen tai transprosessin
vuoksi, ja toisaalta myös jo näytteenotto tekee arven
rintaan.

TRANSIHMISTEN OMATARKKAILU
Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai
sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät
syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiä ovat esimerkiksi transmiehet, transnaiset,
muunsukupuoliset ja sukupuolettomat. Cis-sukupuolisuus kuvaa sitä, että sukupuoliidentiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat henkilölle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen
kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset.

Transihmiset kuuluvat terveydenhuollossa riskiryhmään, sillä sukupuolivähemmistöihin
kuuluvilla ihmisillä voi olla ennestään negatiivisia kokemuksia terveydenhuollosta tai he
pelkäävät, että eivät tule kohdatuksi arvokkaasti. Aiemmin koetut negatiiviset tapahtumat
lisäävät vähemmistöstressiä ja kaikissa kohtaamisissa on diskriminaatioriski korkeampi kuin
cis-sukupuolisilla. Vähemmistöstressi tarkoittaa stressitilaa, joka syntyy muun muassa
ympäröivän yhteiskunnan sukupuoli- ja hetero-oletuksista, erilaisuuden tunteista, toiseuden
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kokemuksesta, sosiaalisesta leimautumisesta sekä kiusatuksi tulemisen ja väkivallan
kokemuksista. Diskriminaatioriski viittaa kohonneeseen riskiin siitä, että
transsukupuolisia syrjitään, jätetään perustelemattomasti huomiotta tai
heidän tarpeitaan ei kohdella tasavertaisesti.

Transihmisille, joilla esiintyy kehodysforiaa, erityisesti liittyen rintojen koskettamiseen
tai mammografiaan, rintojen tutkiminen voi olla erittäin nöyryyttävä ja traumaattinen
kokemus. Kehodysforiassa oma keho ei tunnu omalta, vaan sen sukupuolitetut piirteet
tuntuvat vääriltä; esimerkiksi vastenmielisiltä tai oudoilta. On tärkeää, että transihmiset
kohtaavat sensitiivisiä ja transinklusiivia lääkäreitä, jotka pystyvät antamaan myös
transihmisille tapauskohtaisia neuvoja. Sellaisilla lääkäreillä on tarpeeksi tietoa
transihmisten kehoista ja heidän terveydenhoidon tarpeistaan.

Rinnat ja hormonit.

Kansainvälisesti suositellaan, että yli 50-vuotiaat transfeminiinit

henkilöt, jotka ovat käyttäneet estrogeenia yli viisi vuotta, kävisivät säännöllisesti
mammografiassa kahden vuoden välein. Heillä on tutkimusten mukaan sama riski sairastua
rintasyöpään kuin cisnaisilla. [26, 27, 28]. Henkilöt, joilla on henkilötunnus, joka viittaa
naiseen ja ovat 50-69-vuotiaita, saavat kahden vuoden välein kutsun kunnallisiin
maksuttomiin mammografiaseulontoihin. Rintasyövän riskiryhmiin (esimerkiksi perinnölliset
tekijät) kuuluvien täytyy itse hakeutua omakustanteisesti tai lääkärin lähetteellä
mammografiaan jo aiemmin. Mammografian lisäksi (tai sijasta) voidaan (jatkotutkimuksissa)
ottaa ultraääni- ja magneettikuvia.

Rintaimplantit.

Lue lisää edellisiltä sivuilta!

Transprosessi ei poista rintasyöpäriskiä.

Sekä mastektomia (rintojen poisto) että

testosteronin käyttäminen laskevat kuitenkin riskiä sairastua rintasyöpään. On joitakin
harvoja tapauksia, joissa henkilöt, jotka ovat käyneet mastektomiassa ja saaneet hormoneja,
ovat sairastuneet rintasyöpään. Sairastuminen johtuu luultavimmin pienistä määristä
rintakudosta, jota on jäänyt kehoon leikkauksen jälkeen. BRCA1- tai BRCA2-geenivirheen
kantajilla on myös mastektomian jälkeen 5% riski sairastua rintasyöpään [27].

Bindaus

eli rintojen litistäminen. Binderin tarkoituksena on litistää (tai sitoa) rintoja

likemmäs kehoa. Bindaus voi helpottaa, kun keho tuntuu sukupuoliteltulta, eikä tunnu tai
näytä omalta; esimerkiksi transprosessissa. Binderi voi olla samantyylinen alusvaate kuin
urheilurintaliivit, tai tiukempi aluspaita. utkimuksissa ei ole todettu, että binderin käyttö lisäisi
rintasyöpäriskiä. Bindaukseen voi kuitenkin liittyä monia muita oireita, kuten ärtynyt iho,
hengitysvaikeudet ja imunestekierron häiriöt, jos binderi on liian tiukka. Yleisesti suositellaan
binderi poistamista nukkumaan mennessä.
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Lue lisää:
Vuonna 2018 Alankomaissa julkaistun kohorttitutkimuksen mukaan transihmisillä oli
samankaltainen riski sairastua rintasyöpään kuin muulla väestöllä. Tutkimuksessa
seurattiin yhden yliopistosairaalan transprosessin käyneitä tai käyviä kaikkia
(2 571+1 324 hlöä) aikuisia, jotka ovat aloittaneet hormonihoidot vuosien 1954
ja 2016 välillä.

Tutkimuksessa kohderyhmällä löydettiin kaikkia rintasyövän tyyppejä, myös levinnyttä
rintasyöpää ja geenivirheestä todennäköisesti johtuvaa rintasyöpää. Sekä transmiehet että
transnaiset sairastuivat rintasyöpään. Tässä pitkittäistutkimuksessa rintasyöpään sairastuneilla
syöpä löydettiin jonkin verran vertailuryhmää nuorempana. Sairastuneet olivat käyttäneet
hormonikorvausta useita vuosia. [27]

Tekstin on kirjoittanut Erika-Evely Ee Eisen, joka yhdistää työssään seksuaalineuvontaa,
kouluttamista ja kirjoittamista. Hän on myös yhdistyksen vapaaehtoinen. Tekstiä on lyhennetty koko tekstin löydät nettisivuilta.
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MIEHET, RINTASYÖPÄ JA
OMATARKKAILU
Rintasyöpä ei ole vain naisten sairaus, vaan kuka tahansa voi sairastua. Vuosittain todetaan
rintasyöpä noin 20-30 mieheltä. Vaikka sairastuneiden miesten määrä on kaikkiin tapauksiin
(noin 5000 kpl/vuosi) suhteutettuna pieni, on hyvä olla tietoinen sairastumisen
mahdollisuudesta, jottei mahdollisen rintasyövän toteaminen viivästy. Miehet ovat usein
sairastuessaan keskimäärin naisia vanhempia, mutta myös nuori mies voi sairastua
rintasyöpään.

Miehillä rintasyöpään sairastumiseen vaikuttaa korostetusti suvussa kulkevat geenivirheet.
Kaikkien rintasyöpään sairastuneiden miesten tulisi käydä perinnöllisyyslääkärillä sukuriskin
selvittämiseksi. Harvinaisuutensa vuoksi lääkäri tai potilas eivät aina osaa epäillä
rintasyöpää miehellä [29],
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vaikka hänellä olisi selkeitä rintasyövän oireita. Tauti todetaankin miehillä
useinkeskimääräistä myöhemmin, mikä saattaa siten pitkittää ja vaikeuttaa
hoitoja. Kun rintasyöpä todetaan varhaisessa vaiheessa, on sen ennuste parempi.
Rintasyövän oireet olisi tärkeää olla jokaisen tiedossa sukupuoleen katsomatta.
Rintasyövän oireet miehellä ovat aivan samat kuin muillakin. Yleisin oire on kyhmy,
jonka lisäksi oireita voi olla esimerkiksi muutokset ihossa tai nännissä. Rinnan alueen
muutokset kannattaa aina näyttää lääkärille, sillä rintasyövän mahdollisimman
varhainen toteaminen ja hoito parantavat ennustetta. Kuten naisillakin, myös miehillä
useimmat rinnan muutokset ovat hyvälaatuisia.

Myös miehen kannattaa tarkistaa rintakehän alue kerran kuussa. Omatarkkailu on itsestä
huolehtimista, ja sillä voidaan tutkitusti löytää rintasyöpä aiemmin.

Teematekstin ovat kirjoittaneet yhteistyössä Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry,
Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry sekä Tunne rintasi ry.

Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry:n kautta on mahdollista saada vertaistukihenkilö
tai osallistua kasvokkain tapaaviin vertaistukiryhmiin. Verkkovertaistukea miehille
rintasyöpään liittyen tarjoaa myös Suomen Syöpäpotilaat ry:n ylläpitämä Facebook-ryhmä
"Miesten rintasyöpäverkosto".

Kun puhuin rintaoireistani, hän letkautti, että pitäisikö poika sinulta leikata
nännit pois. Sitten lääkäri totesi, että kaamosmasennus oli todella yleistä
ja määräsi masennuslääkkeitä. --- Miesten rintasyövästä sanotaan, että se
on harvinainen ja ennuste on huono. Kokemukseni perusteella voin sanoa,
että ennuste olisi varmasti parempi, jos epäilyttävät oireet otettaisiin heti
todesta.
(https://www.iltalehti.fi/tosielamaa/a/2016101122300684).

Miehet eivät puhu, sillä monet häpeävät
rintasyöpädiagnoosiaan. Ajatellaan, että
sehän on naisten tauti. Itsekin olen välillä
kokenut niin. -- Mikaa harmittaa, että
Roosa-nauha on vaaleanpunainen. Se ei
sovi miehiseen maailmaan.
(https://www.apu.fi/artikkelit/mika-pesonen-sairastui-

Näky oli terveyskeskuslääkärillekin niin uusi, ettei hän
löytänyt oireelle suoraa selitystä
pitkällä esimerkkikuvien
selaamisellakaan. Jos potilas olisi
ollut nainen, epäilys taudista olisi
ollut todennäköisesti ilmiselvä.

parantumattomaan-rintasyopaan-diagnoosi-jarkytti)

(https://yle.fi/uutiset/3-10494431)
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Omatarkkailu
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VIESTINTÄ JA
OHJAAMINEN

Tässä osiossa syvennyt viestinnän ja ohjaamisen tapoihin. Perehdyt viestintään, syövästä
viestimiseen ja yhdistyksen perusviesteihin. Syvennyt omatarkkailun ohjaamiseen
vaikuttaviin tekijöihin. Opit, miten voit ohjata omatarkkailun vaikuttavasti osaksi arkea ja
saat eväitä, joilla selvittää tyypillisiä ohjaustilanteiden haasteita.

SYÖVÄSTÄ JA OMATARKKAILUSTA
VIESTIMINEN
Syövästä viestimisessä monesti käytetään tunteisiin vetoamista, ylisanoja ja osittain
vääränlaisen toivon ylläpitämistä. Tilastollisista rintasyövän syistä ja riskitekijöistä on
haastavaa viestiä, vaikka (ja myös koska) ne ovat yleensä hyvin tiedossa. Syöpään voi
sairastua myös se, joka on elänyt terveellisesti. On äärimmäisen tärkeä muistaa, että
sairastuneelle syöpä on todellisuutta; sairastuminen ei ole prosenttilukuja, ei
todennäköisyyksiä, ei omasta tahdosta kiinni olevaa ”sisua”. Kannustamme
harkitsevaisuuteen sotatermistön ja -sanojen, kuten selviytyjä, taistelu ja voittaja, käytössä
sekä harkitsemaan yksittäisten tutkimusten ja tukimustulosten nostamista viestintään.

Omatarkkailusta viestiminen tai sen ohjaaminen voidaan kokea haastavaksi siksi, että
omatarkkailu koetaan kaukaiseksi asiaksi, joka ei kosketa minua. Omatarkkailu on ”ajan
tuhlaamista ongelmaan, jota ei vielä ole”. Kielteisellä sävyllä (”älä juo alkoholia”) ei saada
aikaiseksi niin hyvää käyttäytymisen muutosta, kuin kannustamalla parempiin valintoihin
(”mitä voit tehdä tänään”). Kannustavalla viestinnällä tuetaan myös tulevaisuutta.
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YHTEISIÄ PELISÄÄNTÖJÄ
VIESTIMISEEN
Viestinnälle on luotu yhteisiä pelisääntöjä, joiden tavoitteena on yhtenäinen ja
mahdollisimman vaikuttava viestintä.
Olemme kansalais- ja kansanterveysjärjestö,

Puramme osaltamme syöpään liitettyjen

joten sisällön tulee olla luotettavaa. Voimme

sotatermien käyttöä. Termejä ovat muun

viestiä asiantuntijana. Puhumme arkikielellä ja

muassa selviytyä, taistella, voittaa, hoitojen

ymmärrettävästi niin, että kuka tahansa voi

vallankumouksellisuus. Huomaa, että selviytyä

ymmärtää sen sisällön; myös tutkimustiedon.

on myös tilastollinen termi, joka tarkoittaa
sitä, että on viiden vuoden kuluttua

Potilas- ja vertaistukijärjestöjen viestintään

syöpädiagnoosista elossa. Selviytymisluku ei

verrattuna emme viesti syöpähoidoista,

ole yhtä korkea kaikissa syöpätyypeissä.

lääkkeistä, vertaistuesta tai ota kantaa
esimerkiksi hoitoon pääsystä tai

Puhutussa viestinnässä ja esimerkiksi

soteuudistuksesta potilaan näkökulmasta.

tapahtumissa muistamme ”minkä oven avaat,
se osaa myös sulkea”. Jos lähdemme

Otamme yhdistyksenä kantaa julkaisemalla

keskustelemaan esimerkiksi syövästä

tarvittaessa julkilausuman, jäsenistön kevät- ja

sairautena, on keskustelussa muistettava

syyskokousten yhteydessä.

myös vastuunsa ja sen kunnioittava
lopettaminen.

Ylläpidämme aina toivoa ja iloa. Positiivisella
viestimisellä tieto oman terveyden tueksi on

Viestinnässä huomioimme moninaisen

helpompi ottaa käyttöön.

kohderyhmämme.

Olemme sitoutuneet syrjimättömyyden
periaatteeseen, jonka otamme huomioon
kaikessa viestinnässämme.
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VAPAAEHTOISET
YHDISTYKSEN VIESTIJÖINÄ
Tunne rintasi ry:n tarkoituksen saavuttamiseksi on tärkeää, että kaikki toiminnassa mukana
olevat viestivät toiminnastamme. Kannustamme jokaista viestimään! Kevyimmillään
viestiminen on valmiiden tekstien jakamista somessa tai verkostoissa, ja viestintään voi
hyvin myös syventyä ottamalla osaa esimerkiksi sisältöjen tekemisenä somekanaviin,
uutiskirjeen kirjoittamiseen, pohdintaan vapaaehtoisten viestissä. Asioista saa olla jotakin
mieltä ja rohkeita ulostuloja toivotaan. Mielipiteet esitetään omina, ei yhdistyksen
virallisina kantoina.

Tärkein viestintäkanava on henkilökohtaiset kohtaamiset ystävien, tuttavien ja muiden
verkostojen kanssa. Tätä varten on hyvä, että kaikki toiminnassa mukana olevat osaavat
yhdellä tai kahdella lauseella kertoa mitä Tunne rintasi ry tekee ja miksi kokee itse
tärkeäksi, että on mukana. Huomaathan, että toimittajien kyselyihin yhdistyksen
toiminnasta vastaavat vain ne henkilöt, joiden vastuulla se on (yhdistyksen puheenjohtaja
ja työntekijät).
FB
Sosiaalisessa mediassa tykkääminen, jakaminen ja kommentointi ovat erittäin tärkeitä, sillä
se lisää huomattavasti julkaisujen näkyvyyttä. Muista kuitenkin, että kirjoittamasi kommentit
ovat julkisia.

Viestiämme levittävät myös jäsenyhdistyksemme, rintojen omatarkkailun materiaalin
tilaajat pääasiassa terveydenhuollossa sekä ilmiöt, jotka leviävät sosiaalisessa mediassa
kuin itsestään.
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Mitä minä
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sosiaalisessa
mediassa

Linked
In
You-

opastuksia

tube

Osallistu
keskusteluun

Viestimisen portaat:
Päävastuu yhdistyksen viestinnästä on työntekijöillä, joka mahdollistaa viestinnän
suurten linjojen suunnittelua ja päivittäisestä viestimisestä huolehtimista.
Vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt tekevät yhdistyksen viestintää omasta
näkökulmastaan, hyödyntävät verkostojaan yhdistyksen viestin levittämiseen ja
muodostavat tärkeän yhdistyksen viestintää tukevan sisäpiirin.
Kriisitilanteita johtaa puheenjohtaja. Mahdollisissa kriisitilanteissa, joissa yhdistykseen
kohdistuu joko mediassa, somessa tai fyysisesti negatiivista uutisointia, uhkailua tai
muuta sellaista, josta koituu todellinen uhka yhdistykselle ja sen toimijoille, viestintää ja
kommentointia johtavat ja tilannetta hoitavat puheenjohtaja ja työntekijät.
Vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt eivät osallistu oma-aloitteisesti tähän viestintään.
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VIESTINTÄSTRATEGIA
TUNNE RINTASI RY
VIESTINNÄLLISET TAVOITTEET
Viestintä on erittäin keskeinen toiminnan osa-alue yhdistyksessä, jonka tarkoituksena on
tehdä rintojen omatarkkailusta valtakunnallisesti tunnettua, tukea käyttäytymisen muutosta
ja tarjota luotettavaa, helposti saatavilla olevaa tietoa rintaterveydestä. Tavoitteena on,
että jokaisella kohderyhmään kuuluvalla on tarvittava tieto omatarkkailun tekemiseksi,
missä viestinnällä on keskeinen rooli.

Motivoimme, toistamme, tuotamme ja jaamme tietoa.
Tuotamme tarpeen mukaan teematietoa esimerkiksi erityisryhmille saavutettavuuden
lisäämiseksi.
Kerromme rintasyövästä, jotta ajantasainen tieto hälventäisi siihen liittyviä pelkoja.
Kannustamme myös suhtautumaan omaan kehoon positiivisesti, jotta kehonkuva ei
asettuisi omatarkkailun esteeksi.

Vapaasti saatavilla oleva tieto esimerkiksi syövästä on pirstaloitunutta, mikä haastaa
väestön terveyslukutaitoa ja omien terveysvalintojen päätöksentekoa. Viestintä voi tukea
hyvää terveyskäyttäytymistä sekä mahdollisesti myös hallinnan tunnetta terveydestään. Se
lisää myös saavutettavuutta tutkitun tiedon äärelle erityisesti ikääntyvän väestön
keskuudessa. Viestinnällä pyritään myös takaamaan toiminnan jatkuvuus.
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TUNNE RINTASI RY:N PERUSVIESTIT
1) Rintojen omatarkkailu on tärkeä tekijä rintasyövän varhaisessa toteamisessa.
2) Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa hoitoa, alentaa hoitokustannuksia

ja

pienentää kuolleisuutta.

3) Asianmukainen tieto rintasyövän yleisyydestä motivoi säännölliseen omatarkkailuun.
4) Ajantasainen tieto rintasyövästä ja oikeasta omatarkkailutekniikasta edesauttaa
omatarkkailua.

5) Postiviinen

kehonkuva poistaa esteitä omatarkkailulta.

Perusviestejä käytetään sellaisenaan ja sovellettuna kaikessa puhutussa, kuvallisessa ja
kirjoitetussa viestinnässä.

MeNaiset kirjoitti nettilehteensä oirekuvistamme tammikuussa 2019.
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OHJE VAPAAEHTOISELLE
Hissipuhe eli
miten kiteytät asiasi
Mitä ehdit kertoa, jos sinulla on vain hissimatka
aikaa? Tätä myyntiedustajien kiteytysmallia voi
hyödyntää myös terveyden vaikuttamistyössä kokeile vaikka näitä!
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä.
Rintasyöpähoitoja helpottaa, kun se löydetään
varhain. Varhainen toteaminen pienentää
kuolleisuutta, keventää syöpähoitoja ja parantaa
elämänlaatua. Omatarkkailulla löydetään jopa yli
puolet rintasyövistä. Ohjeet löydät täältä.... / Tilaa
opastus täältä....

Työyhteisöille: Rintasyöpä on työikäisten naisten
yleisin kuolinsyy. Samalla tavalla kuin
työmatkapyöräily, kannustamme työyhteisöjä
ottamaan rintaterveyden asiaksi! Tissiystävällinen
työpaikka -tuokio vapauttaa sitä, mistä työpaikoilla
saa puhua. Hauskan tuokion päätteeksi saatte
diplomin! Sen saa tilattua täältä....

ENTÄ JOS OMATARKKAILU
PELOTTAA?
Muistiinpanot Vapaaehtoisten viikonlopun 2018 samannimisestä puheenvuorosta,
jonka pitivät psykologi Outi Olakivi ja Tuomas Hakamäki.
Tunne rintasi ry:n vapaaehtoisena valtaosa kohtaamisista ihmisten kanssa ovat positiivisia
ja mukavia. Vapaaehtoisten koulutusviikonlopussa uppouduimme toisen päivän aamuna
pohtimaan niitä haastavampia kohtaamisia, joita Tunne rintasi ry:n vapaaehtoisena voi
tulla eteen. Psykologit Outi Olakivi ja Tuomas Hakamäki johdattivat keskusteluun aiheesta
”Entä jos omatarkkailu pelottaa”.

Pelot tulevat eteen erilaisissa tilanteissa liittyen rintojen omatarkkailuun ja siihen
opastamiseen. Niillä on myös hyvin konkreettisia toimintaan tai toimimattomuuteen
johtavia vaikutuksia.

Rintojen omatarkkailusta kertominen on arvokas teko ja kanssaihmisistä välittämistä.
Vapaaehtoistehtävät ovat kuitenkin myös vaativia. Asian arkaluonteisuuden takia,
vapaaehtoistyö vaatii läsnäoloa, empatiakykyä ja itsensä likoon laittamista.
Vapaaehtoisen on myös tärkeää huolehtia itsestään niissä vaikeammissakin kohtaamisissa.

SUOJAUTUMISMEKANISMIT
Ihmisillä on elämän raskaampien puolien varalle erilaisia suojautumismekanismeja, jotka
ovat inhimillisiä ja usein todella hyödyllisiä. Niitä on kaikilla ihmisillä, eikä niissä ole mitään
väärää tai outoa, ne ovat automaattisia psykologisia puolustusmekanismeja. Ne suojaavat
ahdistukselta ja ulkoisilta tai sisäisiltä uhilta. Suojautumismekanismit ovat usein myös
tiedostamattomia.
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Tyypillisiä suojautumismekanismeja ovat esimerkiksi kieltäminen,

mitätöiminen

tai siirtäminen. Ihminen voi kieltää, että asia koskee häntä ollenkaan tai vähätellä sen
merkitystä. Jos rintasyöpä tuntuu niin vaikealta asialta, voi olla helpompi heittäytyä
siihen, että asialle vain ei voi mitään. Kieltäminen tarkoittaa sitä, että ihminen suojautuu
ajattelemalla, että tätä asiaa ei ole olemassa minulle. Näin ihmisen on helpompi jatkaa
elämäänsä kuormittavista asioista huolimatta. Tämä mekanismi ei poista kielletyn asian
olemassaoloa, mutta pitää sitä sille ihmiselle hallinnassa. Tapahtumassa kohdattu ihminen
voi esimerkiksi ajatella, että rintasyöpä ei voi tulla hänelle. Tuomas sanoo, että defenssit
ovat mielen omia suojamuureja, joiden avulla meillä on helpompi olla.

Oma tunne on myös mahdollista siirtää toiselle, esimerkiksi ”en mä ole vihanen, sä olet
vihanen”. Tämä voi aiheuttaa sitä, että viestin tuojalle saatetaan suuttua, kuten ”miksi te
tulette tänne pilaamaan kaikkien fiilikset”, ikään kuin me olisimme tuoneet rintasyövän
mahdollisuuden jonkun elämään, vaikka se onkin ollut siellä jo. Myös muistamattomuus voi
olla ilmiasu, jonka syyt voivat olla ihan jotain muuta. Ihminen voi aidosti unohtaa tai sitten
muistamattomuus on itsensä suojelua ahdistavalta tunteelta.

Rintasyövän sairastanut voi tulla kertomaan, että on jo sairastanut, joten asia ei kuulu
hänelle. Tällöin voi myös ajatella, että henkilön tunne on niin voimakas, että hänen oli
pakko tulla se sanomaan, vaikka hän olisi yhtä hyvin voinut kävellä ohi. Tällöin tärkeää on
pitää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan ja koota itsensä tilanteen jälkeen.

Ihminen voi myös kieltäytyä käyttämästä syöpä sanaa. Outi ja Tuomas sanovat, että
ihmismieli tekee sen mitä tarvitsee tehdä, jotta se pysyy kasassa. Sanan välttely voi olla siis
myös suojautumismekanismi. Ihmisten kokemukset myös vaihteleva, joillekin syöpä sana ei
välttämättä assosioidukaan kuolemaan vaan sairauteen, josta voi parantua.
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MITEN KOHDATA PELKO?
Erilaiset suojautumismekanismit auttavat meitä ihmisiä siis jaksamaan elämässä eteen
tulevia vaikeita asioita. Rintojen omatarkkailua opastaessa ne on kuitenkin hyvä ottaa
huomioon, jotta ymmärtää kohdattujen ihmisten ehkä joskus yllättäviäkin reaktioita.
Suojamekanismit edesauttavat hyvinvointia, mutta vastapuolelle reaktiot voivat olla
hämmentäviä.

Pelko on voimakas fyysinen tila, jossa ajattelu sumentuu. Sellaisissa tilanteissa ei pysty
käymään järkeviä keskusteluja. Pelästynyt ihminen ei kykene analyyttiseen ajatteluun vaan
tunne vie hänet mukanaan. Pelko voi myös estää rintojen omatarkkailua. Useat meistä
ehkä tunnistavat ajatuksen siitä, että ”entä jos jotain löytyykin”. Peloissaan oleva ihminen
ei kuitenkaan ole välttämättä kykenevä vastaanottamaan perusteluja ajattelunsa
epäloogisuudesta.

On tärkeä tiedostaa, että pelkoon liittyy voimakkaasti turvattomuuden tunne. Se
hetki, kun defenssit murtuvat, on hyvin kivulias ja epämiellyttävä. Usein esimerkiksi miehet,
jotka eivät ole tienneet, että voivat sairastua rintasyöpään, kokevat sen voimakkaasti, kun
asian oikean tilan kertoo heille. Siinä hetkessä kohdatun ihmisen oma haavoittuvuus
lävähtää yhtäkkiä päälle.

Jos onnistuu osumaan ihmistä oikein kipeään paikkaan, niin reaktio voi olla voimakaskin.
Outin ja Tuomaksen vinkki onkin, että kun kohdataan pelkoa, niin asiaa ei kannata liikaa
lähteä purkamaan, koska ihminen ei pysty siinä tilanteessa ottamaan sitä vastaan. Tärkeää
on ottaa pelko vastaan, todeta se ja ottaa se todesta, mutta ei lähteä siihen mukaan. Jos
reaktio on voimakas, vapaaehtoinen voi tilanteessa esimerkiksi pyytää henkilöä
keskittymään hengitykseen tai rahoittaa häntä muilla tavoin.

Joskus, jos kohdatulla ihmisellä on voimakas tunnetila päällä, voi itsekin ikään kuin jäädä
vangiksi toisen hermostoon. Tätä kutsutaan tunnetartunnaksi. Silloin kohtaamisen jälkeen
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itselläkin voi olla raskas olo, vaikkei näin olisi ollut aikaisemmin. On hyvä löytää itselleen
sopivat keinot päästää irti tällaisesta. Yksi mahdollinen keino on pitää jonkinlainen purku
tapahtuneesta esimerkiksi toisen paikalla olevan vapaaehtoisen tai työntekijän kanssa. Jos
tilanteessa ei ole muita, voit aina soittaa toimistoon ja keskustella kokeneiden
työntekijöiden kanssa.

Vaarana on, että auttajasta tulee autettava, eli on osattava myös suojella itseään. On
luonnollista, että tilanteessa herää auttamistarve, mutta se ei hyödytä kumpaakaan.
Tuomas kannustaa tällaisissa tilanteissa ”oman mielen jumppaan”: pohtimaan miltä
minusta tuntuu juuri nyt. On hyvä tietää oma mielentilansa. Vapaaehtoisille on tärkeää
tunnistaa ja tiedostaa myös oma historiansa. Kaikilla on elämänhistoriaa ja hyvä niin,
mutta oman historiansa kanssa pitää oppia tulemaan toimeen, jotta jaksaa tehdä tämän
kaltaista vapaaehtoistyötä.

OMASTA JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN
Kuten Tuomas puheenvuoroissaan sanoi, se mitä Tunne rintasi ry:n vapaaehtoiset tekevät,
on tavattoman arvokasta työtä. Siksikin on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta omasta
jaksamisesta myös vapaaehtoisena, jotta jaksaa tehdä tätä vapaaehtoistyötä myös
jatkossa. “Uupumaton auttaja on auttamaton uupuja”.

Outi ja Tuomas korostavat, että aktiivisen kuuntelun merkitystä ei voi ohittaa.
Ihmisillä on tarve tulla kuulluksi ja siksi onkin tärkeää, että kohtaamisissa pysähdytään ja
kuullaan ihmisen kokemus tai tuntemus. Kuulluksi tai nähdyksi tulemisen kokemuksella on
valtavan pitkälle kantavat vaikutukset. Ihminen muistaa hyvällä, kun toinen ihminen on
ottanut hänet todesta ja kuunnellut häntä. Kuuntelijakaan ei aina tiedä miten voimakas
merkitys kuuntelulla oli. Sen arvioiminen, mikä merkitys kohtaamisella on ollut kyseiselle
ihmiselle, on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Vapaaehtoisen tehtävänä onkin päästä sinuiksi
keskeneräisyyden ja epävarmuuden tunteen kanssa, koska on mahdotonta tietää, miten
kohdatun ihmisen elämä jatkuu. Tekemämme työ ei tule silmiemme edessä valmiiksi.
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Koska vapaaehtoisuuteen liittyy paljon empatiaa vaativia kohtaamisia, on vapaaehtoisen
osattava myös vetää rajoja. Tunnettu opastustilaisuuden vaaranpaikka on se, kun tilaisuus
muuttuu kuin itsestään vertaistukitilaisuudeksi, jos esimerkiksi yksi tai useampi osallistuja
kertovat omista sairauskokemuksistaan. On inhimillistä, että elämänsä suurista
kokemuksista haluaa kertoa, varsinkin, jos havaitsee paikalla olevan henkilöitä, jotka ovat
perehtyneet asiaan. Vastaavaa henkilökohtaista jakamista on kuitenkin tarpeen rajoittaa
jo muiden ryhmäläisten suojelemiseksi, ettei tapahdu nk. ”sijaistraumatisoitumista”. Hyvä
toimintatapa tällaisessa tilanteessa on esimerkiksi sanoa, että asiaan voidaan palata
tilaisuuden jälkeen.

Tässä tilanteessa empaattisesti orientoitunut haluaisi mielellään auttaa millä keinolla
hyvänsä, alkaa vaikka henkilön lääkäriksi, äidiksi, isäksi tai fysioterapeutiksi. Siihen ei
kuitenkaan pidä lähteä. Tuomaksen sanoin, kaikki puheentulvat kaikissa hetkissä eivät ole
hyvästä. Vaikka henkilön hiljentäminen tuntuisi itsestä pahalta, se voi olla tälle paras

Tärkeää tässäkin kohtaa on ottaa henkilön kokemus
vakavasti, mutta vetää rajoja tilanteeseen, jos henkilö itse ei pysty sitä tekemään.
palvelus siinä tilanteessa.

Tuomas ehdottaakin, että henkilölle voi esimerkiksi sanoa, että ”sinulla ehkä aukesi joku
portti, mutta nyt kannattaa varmaan palata aiheeseen, koska me ei juuri nyt voida tehdä
tälle mitään”.

Vastaavia tilanteita voi myös ennaltaehkäistä sanomalla tilaisuuden alussa, mistä
näkökulmasta puhuu, että on vapaaehtoinen. On myös mahdollista valmistella kuulijoita
sanomalla, että tämä varmasti herättää ajatuksia, mutta pitäydytään tilaisuuden ajan
yleisellä tasolla ja henkilökohtaiset kokemukset voi tulla jakamaan minulle tilaisuuden
jälkeen. Tässä tosin kannattaa itse miettiä, onko valmis kuulemaan osallistujien
henkilökohtaiset tarinat. Tunne rintasi ry:n vapaaehtoisten ei tarvitse myöskään kaikkien
elämäntarinoita kuunnella. Kohdatut ihmiset voi ohjata myös eteenpäin. Aina voi kehottaa
olemaan yhteydessä Tunne rintasi ry:n toimistoon tai kertoa eri järjestöjen
vertaistukipalveluista, kuten Rintasyöpäyhdistyksen vertaistukiryhmistä ja tukipuhelimesta
tai Suomen
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Syöpäpotilaiden verkkovertaistukiryhmistä.

Vaikka usein kohtaamiset ovat mukavia ja niistä ennemminkin saa energiaa kuin että ne
veisivät sitä, kaikki tilanteet eivät ole sellaisia. Toimisto on tällaisissa tilanteissa kaikkia
vapaaehtoisia varten ja kuuntelee ja keskustelee, jos se tuntuu itselle omalta tavalta
purkaa tilanne.

Älä jää yksin sinua askarruttavan tilanteen kanssa.

Keskustelutuki on

erityisen tärkeää silloin, jos kohtaaminen on jäänyt ajatuksiin pidemmäksi aikaa. Outin ja
Tuomaksen sanoin, keskustelutuki on kuin laittaisi rahaa pankkiin.

Koonnut Sonja Raunio, Tunne rintasi ry entinen toiminnanjohtaja
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PIENIN ASKELIN KOHTI
OMATARKKAILUN TAPAA
Tämä on sinulle, joka tutustut omatarkkailuun. Hienoa, että olet tutustumassa kehoosi!
Rintojen omatarkkailun tapa saattaa tuntua kaukaiselta, mutta näitä vinkkejä seuraamalla
olet hyvällä matkalla omatarkkailun ottamisessa tavaksi.

Ensimmäinen askel: katsele
Jos omatarkkailu ei ole tuttua lähde liikkeelle pienin askelin. Omatarkkailuun kuuluu kaksi
vaihetta, katselu ja tunnustelu. Kun aloitat omatarkkailun harjoittelun, voit aloittaa vaikka
katselusta. Tarkastele ensin miltä rintasi näyttävät, tutustu niihin. Voit tehdä tämän ilman,
että tiedät mitä niistä 'pitäisi' etsiä. Katsele vain, miltä ne näyttävät. Tärkeintä on, että
tutustut siihen, miltä rintasi näyttävät, jotta huomaat, jos niissä tapahtuu muutoksia.

Toinen askel: kokeile
Toinen askel voisi olla, että viet käden silloin tällöin rinnalle ja totuttelet siihen, että
tunnustelet rintakehän aluetta. Tunnustelussa ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Tärkeintä on,
että kosketat itseäsi niin, että se ei tunnu sinusta pahalta tai kivuliaalta. Jos sinusta tuntuu,
että tarvitset ohjeita tunnustelun tueksi heti alkuvaiheessa, voit tutustua niihin
kirjallisesti omatarkkailukortista tai videon muodossa. Omatarkkailuohjeet löytyvät myös
OMAKUU-sovelluksesta.

Kolmas askel: kokeile hieman napakammin
Kolmas askel voisi olla, että käyt rintasi läpi silloin tällöin kokonaan. Tunnusteltava alue on
molempien rintojen lisäksi kumpainenkin kylki. Kokemuksemme mukaan napakka painallus
sormilla tuntuu vähemmän kivuliaalta kuin esimerkiksi pelkällä yhdellä tai kahdella sormella
tunnustelu, ja toisaalta koko kämmen on turhan iso tunnusteluun. Jos mielikuva helpottaa
asian hahmottamista, voit vaikka ajatella, että rinta on kuin pizza tai kakku, jonka käyt läpi
pala
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kerrallaan. Tunnustelussa tärkeintä on, että kosketat itseäsi arvostavasti ja itsellesi
sopivalla tavalla. Tunnustelua ei kannata pakottaa, vaan lähestyä sitä itsellesi sopivalla
tavalla. Kun olet saanut tuntumaa rintojesi tunnusteluun, kokeile sitä makuuasennossa.
Selällään ollessa rinta levittyy rintakehän päälle ja siihen on helpompi tutustua.

Neljäs askel: omien rintojen asiantuntijaksi toistolla
Jatka rintoihisi tutustumista. Yhdistä rintojen katselu ja tunnustelu sopiviin hetkiin, joissa on
positiivinen vire, niin se tulee tehtyä useammin, neuvoo käyttäytymisen muutoksen
asiantuntija Riitta Mettomäki.

Viides askel: Tihennä toistoa
Satunnainenkin rintojen omatarkkailukerta on hyvä terveysteko. Sitä mukaa, kun
omatarkkailu tuntuu ajatuksena paremmalta, voit lyhentää omatarkkailukertojen väliä.
Seuraa someamme, niin saat vinkkejä omatarkkailun säännöllistämiseksi, kertojen
tihentämiseen ja muistamiseen.

Kuudes askel: ovatko rintasi terveet?
Kun olet edennyt siihen vaiheeseen, että omien rintojen ulkonäkö ja tuntu alkavat olla
tuttuja, voit halutessasi edetä hakemaan tietoa siitä, mitä erilaisia asioita rinnassa tuntuu
ja miten erottaa sinne kuuluva tuntemus sellaisesta, jota olisi hyvä käydä näyttämässä
lääkärille. Nettisivuillamme on tietoa sekä näkyvistä että tuntuvista oireista.

Seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs….
Toistoilla ja tiedolla omatarkkailusta voi tulla sinulle tapa. Pidä asia mielessä itsellesi
sopivalla keinolla.
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MITEN TEHDÄ OMATARKKAILUSTA SÄÄNNÖLLISEMPÄÄ?
Tämä on sinulle, epäsäännöllisesti rinnat tutkiva! Rintojen omatarkkailu on hyvä
terveysteko! Se vie aikaa vain viisi minuuttia, ja ne voivat olla kuukauden tärkeimmät
minuutit. Omatarkkailu on silti vaikea muistaa, vaikka tietoa sen merkityksestä onkin
saatavilla ja monelle tuttua. Tämä artikkeli sisältää vinkkejä omatarkkailun
säännöllistämiseksi, joita käyttäytymisen muutoksen asiantuntija Riitta Mettomäki on
kommentoinut. Jokainen kerta, kun tarkkailet rintasi, on hyvä teko itsellesi. Löydät
omatarkkailuohjeet nettisivuiltamme, Youtubesta ja OMAKUU-sovelluksesta.

#1 Jotain uutta, jotain vanhaa
Uudet tavat on helpompi ottaa käyttöön, kun sen liittää johonkin vanhaan tapaan, tekoon
tai tapahtumaan. Käyttäytymisen muutoksen asiantuntija Riitta Mettomäki kannustaa:
”Uuden tavan opettelemista helpottaa se, että pilkot tekemisen mahdollisimman pieniin
askeliin. Mitä teet jo nyt säännöllisesti? Kuinka pienestä kehtaat aloittaa?

Voit opetella tutustumaan kehoosi esimerkiksi joka kerta, kun riisuudut tai pukeudut. Asetu
silloin tällöin peilin eteen vaatteitta hyvään valaistukseen ja tarkastele, miltä tänään
näytät. Kiinnitä samalla huomiota, miltä rintasi näyttävät. Näyttävätkö ne samalta kuin
ennen? Onko iho ja nänni ehjät ja tasaiset?"

Voit kiinnittää rintojen omatarkkailuohjeet, post it -lapun ja kynän kylpyhuoneen
peilikaappiin muistuttamaan omatarkkailusta. Kirjoita ylös, kun olet tehnyt omatarkkailun –
ehkä myös seuraava suunniteltu päivämäärä? Voit tulostaa avuksesi myös vessan
siivouksesta tutun tsekkauslistan nettisivuiltamme! Myös Mettomäki kannustaa
tsekkauslistan käyttöön: ”Mieti, miten poimit omatarkkailukortin näkemisestä ne kerrat,
joina tartut toimeen ja tarkastat rintasi. Voit käyttää listaa myös suunnittelussa, jolloin

TUNNE

RINTASI

RY

2019

67

kirjoitat seuraavan päivämäärän listaan valmiiksi.”

#2 Sido omatarkkailu kalenteriin
Kirjoita jokaiselle kuukaudelle rintojen omatarkkailun päivä. Se voi olla päivä, kun vierailet
jossakin tietyssä paikassa, kun tuet, palkka tai eläke rapsahtaa tilille tai kun lataat julkisen
liikenteen tai kuntosalin kuukausilippua. Jos et halua kirjoittaa kalenteriin, voit tehdä
muistuttamisen myös omatarkkailukortillamme – kuljeta korttia kalenterin välissä, ja aina
kun olet tarkkaillut rintasi, siirrä kortti seuraavalle kuukaudelle odottamaan.

Mettomäki neuvoo menemään suunnittelussa epämukavuusalueelle: ”Mitä tarkemmin
suunnittelet omatarkkailun toteutuksen, sen todennäköisemmin homma tulee tehtyä.”
Epämukavan yksityiskohtaisen suunnittelun ideoinnissa vain taivas on rajana! Voit
muodostaa tavan esimerkiksi näin: ”palkkapäivänä, kun tarkistan palkan tulleen tilille,
suljen nettipankkisovelluksen, avaan seuraavaksi OMAKUU-sovelluksen, etsin sieltä
omatarkkailuohjeet ja teen omatarkkailun, kun vielä makaan sängyssäni.” Mistä sinun
rutiini-minuutit löytyvät omatarkkailulle?

#3 Ujuta systeemiin
Käytätkö bullet journalia, habit trackeria tai vastaavaa? Lisää rintojen omatarkkailu yhdeksi
seurattavaksi tavaksi. Voit myös kirjata omatarkkailun When did i last...? -sivulle omaan
bujoosi. Jos käytät bujoa, koristele sivu kauniiksi ja kirjoita sinne itsestäsi ja rinnoistasi
arvostavasti! Voit lisätä sivulle esimerkiksi tissi-tsemppilauseen.

#4 Tsemppirinki
Kun tarkastat itse rintasi, laita hyvä kiertämään! Muistuta myös ystäviäsi pysähtymään
rintojen äärelle.

Tapaatko ystäviäsi tai harrastusryhmää kerran kuukaudessa? Perustakaa tapaamisen
jatkeeksi omatarkkailun tsemppirinki – sopikaa, että tapaamisen jälkeen jokainen tarkkailee
rintansa. Sopikaa, että jokainen ottaa omatarkkailun asiaksi heti seuraavaksi eteisen
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jälkeen – nyt kylpyhuoneeseen ja omatarkkailemaan! Yhdessä tekemisen tunne ja yhteinen
tavoite helpottavat tehtävää, kertoo Mettomäki.

Voitte kuitata homman tehdyksi ja muistuttaa siitä toisianne esimerkiksi mobiilisissa
keskusteluryhmissä. Huomaa kuitenkin lempeys ja kunnioitus muistuttamisen sävyssä, jotta
tsemppirinki säilyy tsemppaavana myös ensi kuussa.

#5 Lataa OMAKUU avuksesi
Lataa maksuton sovelluksemme OMAKUU, joka muistuttaa sinua rintojen omatarkkailusta.
Sovellus toimii myös kuukautiskalenterina, jos niin haluat. Jos sinulla on kuukautiset, paras
aika tutkia rinnat on kuukautisten jälkeen. Sovelluksessa on tilaa muistiinpanoille, ja sieltä
löytyy myös omatarkkailun ohjeet.

#6 Posin kautta
Omatarkkailun tavan muodostamista nopeuttaa, jos sen tekemiseen pystyy liittämään
positiivisia tunteita, neuvoo Mettomäki. Olisiko sinun juhlinta omatarkkailun teon jälkeen
pieni tuuletus, hymy tai silmänisku peilin kautta, voitton merkki tai vaikka tissitanssi
lempibiisin tahdissa? Mikä voisi olla juhlinta, kun omatarkkailukertoja on kertynyt
muistivihkoon kolme kappaletta? Siitä se lähtee, kerta kerrallaan!

Saat halutessasi näistä vinkeistä tehdyt somekuvat käyttöösi. Kysy toimistolta!
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UKK: TYYPILLISTÄ OHJAUKSELLE
"OMATARKKAILU EI
KUULU MINULLE"

"EN MUISTA
TARKKAILLA"

Hyväksy torjuminen, älä tuputa. Kerro

Yksittäinenkin kerta on hyvä terveysteko!

rohkaiseva fakta rintasyövästä?

Opettele kuitenkin tekemään siitä tapa.
Apuna ovat mm. OMAKUU ja kaikki

Tärkeintä on tietää millaiset omat rinnat ovat,

edellämainitut kikat säännöllistämiseen.

jotta näkee muutoksen, sillä mitä varhaisempi
löydös, sen parempi ennuste.

Ota kaikki keinot käyttöön ja aloita
mammografiaseulontakäyntien rinnalle
omatarkkailu.

"TEEN OMATARKKAILUA,
MUTTEN TIEDÄ TEENKÖ
OIKEIN"
Kannusta jatkamaan. Tärkeintä on, että teet.
Ohje auttaa tutkimisessa. Ulkomaiset ohjeet

Lääkärin tutkimisen lisäksi myös itse

voivat sekoittaa.

kannattaa tuntea kehonsa. Kun käyt lääkärillä
tutkimassa rinnat, tiedät että silloin ne ovat
olleet terveet ja omatarkkailu on helpompaa
aloittaa.

"MILTÄ SE SYÖPÄ SITTEN
TUNTUU?"

Koskaan ei ole liian vanha sairastua. Koskaan

Yeisin oire kyhmy, joka on kova ja kiinni

ei ole liian myöhäistä aloittaa omatarkkailua.

alustassaan. Jos epäilet, mene lääkäriin turhia käyntejä ei ole.
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UKK: TYYPILLISTÄ OHJAUKSELLE
"EN TARKKAILE, KOSKA
PELOTTAA"

"ÄLÄ PUHU
HALVENTAVASTI
RINNOISTA"

Suhtaudu arvostaen. Yksittäinenkin kerta on
hyvä terveysteko! Kerro rohkaiseva fakta

Suhtaudu arvostaen. Erilaisilla nimityksillä

tutkimisen muista hyödyistä (pl syöpä)?

halutaan arkipäiväistää rinnoista puhumista.

"TÄLLÄISIÄ PURISTELEN
MYÖS KOTONA"
Kannusta puolisoa tutkimaan myös itse.
Muistuta, että sukupuolesta riippumatta
jokainen voi sairastua.

"ON NIIN PALJON
MUHKUJA, ETTÄ EI
TIEDÄ, VAIKKA SIELLÄ
OLISIKIN JOTAIN"
Se on totta. Säännöllisyys helpottaa
tuntumaa. Tärkeintä oppia tuntemaan ne
muhkut, jotka on rinnassa aina, ja ne, jotka
muuttuvat tai ovat uusia.
Opiskelijoiden projektityön esittely 2019.
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VAPAAEHTOISENA
TUNNE RINTASI
RY:SSÄ
Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia syventää osaamistaan ja toteuttaa omia
kiinnostuksen kohteitaan sekä antaa mahdollisuuden iloita yhdessä merkityksellisten
asioiden tekemisestä. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa verkostoja ja lisää osallisuutta sekä
vahvistaa työelämätaitoja. Vapaaehtoistoiminta on merkittävä Tunne rintasi ry:n
toimintamuoto, joka mahdollistaa toimintamme valtakunnallisuuden, laajuuden sekä
verkostojen kautta moniulotteiset vaikutukset toimintaan. Vapaaehtoistoiminnalla tehdään
vaikuttavaa terveyden edistämistä.

On ollut merkityksellistä olla mukana yhdistyksissä,
joissa organisaatio on sitoutunut laadukkaaseen
vapaaehtoistoimintaan. Avoin vuorovaikutteinen
ilmapiiri ja jatkuva kehitys ja selkeät tavoitteet
aktivoivat myös minua vapaaehtoistoimijana. Kun
on pieni yhdistys, niin kevyt organisaatio pystyy
reagoimaan nopeasti kentältä tuleviin toiveisiin.

Vapaaehtoistoimintaa Tunne rintasi ry:ssä kuvaa tasapuolisuus, luotettavuus,
yhdenvertaisuus, puolueettomuus sekä järjestön arvoihin sitoutuminen. Vapaaehtoisena
toimit ihminen ihmiselle ja oman osaamisen pohjalta. Vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia
heille jaetuista terveys- ja henkilötiedoista myös vapaaehtoistehtävän päätyttyä.
Vapaaehtoisilla on oikeus tukeen, koulutukseen, ohjaukseen ja virkistykseen sekä
mielekkääseen toimintaan. Vapaaehtoisena toimitaan omista voimavaroista ja
lähtökohdistaan lähtien, ja vapaaehtoisena on mahdollisuus kasvaa ihmisenä.
Vapaaehtoiset ovat vakuutettuja Tunne rintasi ry:n toiminnassa toimiessaan.
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Vapaaehtoinen on henkilö, joka osallistuu omasta tahdostaan vapaaehtoistoimintaan
Tunne rintasi ry:hyn. Hän ei toimi saavuttaakseen materiaalista tai taloudellista hyötyä.
Vapaaehtoinen toimii palkatta yhteisen tavoitteen –
edistämisen –

rintasyövän varhaistoteamisen

eteen. Vapaaehtoistoiminta hyödyttää moniammatillista yhteisöä ja

moniäänistä tiedon tuottamista sekä mahdollistaa valtakunnallisen toimintamme.

Järjestön vapaaehtoisia ovat
hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat
säännöllisesti toimivat vapaaehtoiset
vapaaehtoiset, jotka ovat tauolla, mutta jotka voivat satunnaisesti osallistua toimintaan
keikkaluonteisiin vapaaehtoistehtäviin sitoutuneet vapaaehtoiset
asiantuntijaryhmä, joka tarjoaa ammattitaitoaan tai asiantuntijaosaamistaan
yhdistyksen käyttöön
tissilähetit eli rintaterveyden iloiset sanansaattajat verkostoissaan
vapaaehtoistoiminnan periaatteita sovelletaan myös opiskelijatöiden tekijöihin.

Vapaaehtoisia Educa-messuilla 2019.
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VAPAAEHTOISEN OIKEUDET
JA VELVOLLISUUDET TUNNE
RINTASI RY:SSÄ
Vapaaehtoisella on oikeus
osallistua taitojensa ja kiinnostuksensa
mukaisiin vapaaehtoistehtäviin, johon
sitoutuu itselle sopivaksi määritellyksi
ajaksi. Vapaaehtoisella on oikeus
kieltäytyä vapaaehtoistehtävästä, muokata
tehtävää tai siirtyä toisiin tehtäviin.
tehtävässä tarvitsemaansa koulutukseen,
tietoon, ohjaukseen ja tukeen.
osallistua toiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen sekä jäsenenä vaikuttaa
päätöksentekoon.
turvalliseen toimintaympäristöön.
saada ja antaa palautetta sekä kokea
yhteisöllisyyttä ja arvostusta.
mahdollisuus kehittyä vapaaehtoisena,
saada iloa ja jaksamista
vapaaehtoistoiminnasta.
käyttää sovitusti yhdistyksen tarvikkeita ja
materiaaleja.
uusien vapaaehtoisten perehdytyksen
jälkeen käyttää itsestään nimitystä rintojen
omatarkkailun asiantuntija.

Vapaaehtoisen odotetaan
sitoutuvan toimintaan siltä osin, kun on
vapaaehtoisesti ja sovitusti lupautunut.
tunnistavan roolinsa vapaaehtoisena.
osallistuvan vapaaehtoistehtävän
edellyttämään perehdytykseen ja
koulutukseen sekä tunnistavansa
osaamisensa rajat suhteessa
vapaaehtoistehtävän vaativuuteen.
toimivan vapaaehtoistehtävissä
päihteettä, Tunne rintasi ry:n arvojen,
periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.
tiedottavan toiminnassa havaitsemistaan
puutteista tai vaaroista.
tilittävän kulukorvaus sellaisista
säännöllisistä vapaaehtoistehtävistä
aiheutuvista kuluista, joita ei voida pitää
kohtuullisina ja vapaaehtoistoimintaan
osallistumiseen sisältyvinä.
raportoida säännöllisesti suoritetuista
tehtävistä.
sitoutuvan vaitioloon, myös tehtävän
päätyttyessä.
toimivan vapaaehtoistehtävissä omasta
jaksamisestaan huolehtien.
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OHJE VAPAAEHTOISELLE
Yhdistyksen arvot
Ohessa näet Tunne rintasi ry:n
arvot, jotka on päivitetty
viimeisimmän strategian teon
yhteydessä. Pohdi, miten voit
soveltaa näitä arvoja nykyisessä
vapaaehtoistehtävässäsi?
Miten muuten voit edistää
arvojen toteutumista?

75

TUNNE RINTASI RY:N
OIKEUDET JA
VELVOLLISUUDET
VAPAAEHTOISTOIMINNASSA
Järjestöllä on velvollisuus

Järjestöllä on oikeus

suunnitella, toteuttaa ja arvioida Tunne

valvoa toiminnan laatua, arvioida sen

rintasi ry:n toimintaa

tehokkuutta ja päättää sen jatkamisesta.

vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta.

valita vapaaehtoistehtäviin tehtävän

taata vapaaehtoisten oikeuksien

mukaisesti sopivia vapaaehtoisia.

toteutuminen.

käyttää vapaaehtoisten ottamia ja

varata vapaaehtoistoimintaan riittävät

vapaaehtoisista otettuja valokuvia sekä

voimavarat.

muuta kirjoitettua tai äänitettyä tekstiä tai

tarjota vapaaehtoisille tehtävässä

mediaa, joka on luovutettu yhdistyksen

tarvitsemaansa perehdytystä, koulutusta,

käyttöön. Järjestöllä on oikeus materiaalin

tukea, ohjausta ja työvälineitä toimintaan.

käyttöön myös vapaaehtoisen lopettaessa

arvioida toimintamuodoissa toiminnan

vapaaehtoistoiminnan.

riskit ja varmistaa riittävän turvallinen

oikeus erottaa Tunne rintasi ry:n arvojen

toimintaympäristö.

tai periaatteiden vastaisesti, ja laittomasti

määritellä kussakin vapaaehtoistehtävässä

toiminut ja/tai turvallisuutta uhannut

vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet.

vapaaehtoinen.

tarjota mahdollisuuksia kehittyä

kannustaa vapaaehtoisia liittymään Tunne

vapaaehtoistoiminnassa.

rintasi ry:n jäseneksi.

pitää yllä rekisteriä vapaaehtoisista.
Rekisteriseloste on nähtävillä verkkosivuilla.
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PALKATTU TYÖ SUHTEESSA
VAPAAEHTOISTOIMINTAAN
Järjestö toimii sekä vapaaehtoisten että palkattujen työntekijöiden voimin. Vapaaehtoisten
ja palkattujen työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien rajat ovat selkeästi määriteltyjä.

Toimiston henkilöstöresurssi ei korvaa vapaaehtoisten panosta; se antaa mahdollisuuksia,
verkostoja ja mielekkyyttä vapaaehtoistehtäviin. Työntekijäresurssi mahdollistaa
valtakunnallisen toiminnan, suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisen kehittämisen sekä
vapaaehtoisten oikeuden toteutumisen tarvitsemaansa tukeen ja ohjaukseen vaativissa
vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoistehtävissä korostuukin ihmisenä riittäminen.

Toimiston työn tavoitteena on tukea vapaaehtoistoimintaa ja koordinoida sitä.
Vapaaehtoisista huolehtiva työntekijä suunnittelee ja kehittää toimintaa tarpeita
vastaavaksi ja perustyön mahdollistamiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi
vapaaehtoisten rekrytoimista ja perehdyttämistä tapahtumiin ja opastuksiin,
vapaaehtoistehtävien paketoimista, koulutusten suunnittelua, tutkimista ja selvittelyä,
raportoimista sekä ajan tasalla pysymistä ympäröivästä (vapaaehtoistoiminnan)
maailmasta. Uusien vapaaehtoisten toivottaminen tervetulleeksi on kaikkien yhteinen
vastuu ja tehtävä.

Toimiston työntekijä huolehtii pitkäjänteisestä suunnitelmallisuudesta sekä vaikuttavuuden

Vapaaehtoisten
tehtävä tässä suhteessa on tukea vaikuttavuuden todentamista toimittamalla
pyydetyt tiedot toimistolle sovittuina ajankohtina.
todentamisesta. Työtekijät pyrkivät varmistamaan toiminnan jatkumisen.

Työntekijän tehtävä, jollei toisin määritellä, on tukea ja ohjata vapaaehtoisia.
Vapaaehtoiset voivat halutessaan muodostaa omia tiimejä, joissa työstävät
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määrittelemäänsä projektia tai tehtävää. Tiimit saavat tarvitsemansa tuen toimiakseen.
Työntekijä(t) vastaa(vat) yleensä opinnäytetöiden ohjaamisesta.

Työntekijäresurssi mahdollistaa yhdistyksen osallistumisen monipuolisimpiin verkostoitumisja koulutustilaisuuksiin. Työntekijä seuraa ja viestii vapaaehtoisille tärkeistä ajankohtaisista
(tutkimus)tiedoista. Työntekijä huolehtii riittävästä tiedonkulusta vapaaehtoisille. Sekä
työntekijä että vapaaehtoiset ovat avainasemassa valtakunnallisuuden toteuttamisessa ja
mahdollistamisessa.

Kouluttajatreffit 2019.
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VAPAAEHTOISTOIMINNAN
KOULUTUS, VIRKISTYS, TUKI
JA KIITTÄMINEN
Vapaaehtoistoiminnan koulutus, virkistys, tuki ja kiittäminen ovat vapaaehtoistoiminnan
kulmakiviä. Vakiintuneita nimityksiä koulutuksille ja säännöllisille tapaamisille ovat Uusien
vapaaehtoisten perehdytys, Kouluttajatreffit sekä Vapaaehtoisten viikonloppu.

UUSIEN VAPAAEHTOISTEN PEREHDYTYS
Uusien vapaaehtoisten rekrytointi on aktiivista, säännöllistä ja monikanavaista, ja siinä
noudatetaan avoimuutta ja tasapuolisuutta. Uusien vapaaehtoisten rekrytoimisestä
vastaavat sekä työntekijät että vapaaehtoiset. Vapaaehtoinen, jolle ei löydy Tunne rintasi
ry:stä soveltuvaa vapaaehtoistehtävää, voidaan ohjata yhteistyökumppaniyhdistysten
toimintaan. Uusien vapaaehtoisten toivotaan sitoutuvan Tunne rintasi ry:n toimintaan
vähintään vuodeksi.

Uusien vapaaehtoisten perehdytyksiä järjestetään tarpeen mukaan niillä paikkakunnilla,
joihin kiinnostuneita uusia vapaaehtoisia riittävä määrä ilmoittautuu. Perehdytys voidaan
järjestää iltakoulutuksena tai syvempänä päiväkoulutuksena, jolloin sisältöihin syvennytään
tarkemmin. Pääasiassa perehdytyksen järjestää työntekijä.

Uusien vapaaehtoisten perehdytyksen tavoitteena on
Välittää innostusta ja esitellä yhdessä tekemisen tapoja
Kouluttaa uudet vapaaehtoiset rintojen omatarkkailuun ja sen ohjaamiseen
Tutustuttaa uudet vapaaehtoiset osaksi yhteisöä
Esitellä vapaaehtoistoimintaa, jota Tunne rintasi ry:ssä voi tehdä sekä arvoja ja
periaatteita, jotka yhdistyksessä toimiminen edellyttää
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Suunnitella uusien vapaaehtoisten kanssa ensimmäisistä vapaaehtoistehtävistä, jotka
pyritään saamaan sovituiksi nopeasti perehdytyksen jälkeen
Antaa mahdollisuus kieltäytyä vapaaehtoistoiminnan aloittamisesta yhdistyksessä.

KOULUTTAJATREFFIT
Kouluttajatreffien, joiksi vapaaehtoisten virkistysiltoja kutsutaan, ajankohdat ja
paikkakunnat päätetään toimiston ja vapaaehtoisten kesken. Kouluttajatreffejä voidaan
järjestää sekä työntekijä- että vapaaehtoisjohtoisesti.

Kouluttajatreffien tavoitteena on
Tutustuttaa vapaaehtoiset toisiinsa, vahvistaa yhteishenkeä ja vapaaehtoistoiminnan
merkitystä. Sitä tukevat mm. ohjattu tutustuminen, yhdessä tekeminen, yhteiset haasteet
sekä aktiivinen keskusteluttaminen. Kouluttajatreffeille osallistuminen on helppoa.
Toimia virkistysiltana, jossa voi olla ohjattua tekemistä tai rajatun asian työstämistä,
kuitenkin niin, että ilta pitää sisällään myös aitoa kohtaamista ja hengähdystä arjesta.
Kouluttajatreffit on myös yksi tuen ja kiittämisen muoto.
Toimia vapaaehtoisten ja toimiston välisenä keskustelupaikkana mm.
vapaaehtoistehtävien markkinoimisessa tai aloitettujen toimenpiteiden/projektien
seurannan tukena. Tavoitteena on luoda kannustava ilmapiiri myös vapaaehtoisten
omiin projekteihin ja tarjota niihin työkaluja.

VAPAAEHTOISTEN VIIKONLOPPU
Vapaaehtoisten viikonloppu järjestetään kerran vuodessa, ja sinne toivotaan runsasta
osallistumista kaikkialta Suomesta. Vapaaehtoisten viikonloppu on vuoden tärkein ja suurin
koulutus- ja virkistystapahtuma, joka täydentää vapaaehtoisten osaamista sekä
sisällöllisesti, menetelmällisesti että yhdistyksen suuntaviivoja selventäen.
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On toivottavaa, että vapaaehtoiset osallistuvat viikonloppuun ainakin, jos uusien
vapaaehtoisten perehdytyksestä on kulunut huomattavasti aikaa.

Vapaaehtoisten viikonlopun tavoitteena on:
Toimia täydennys- ja lisäkoulutustapahtuma, joka tuottaa tietoa
vapaaehtoistoiminnassa toimimiseen ja toimii mahdollisuutena kehittää itseään.
Tutustuttaa vapaaehtoiset toisiinsa, vahvistaa yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä ja
korostaa vapaaehtoistoiminnan merkitystä. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisten
kuulumista yhdistykseen ja yhteisöön. Sitä tukevat mm. ohjattu tutustuminen, yhdessä
tekeminen, yhteiset haasteet sekä aktiivinen keskusteluttaminen. Viikonloppuna
tutustutaan myös työntekijöihin ja sen aika on aikaa keskustella ja syventyä tekemiseen.
Viikonloppuun osallistuminen on helppoa.
Toimia mahdollisuutena virkistykseen, aitoon kohtaamiseen ja hengähdykseen arjesta.
Viikonloppu tukee jaksamista ja on yksi tärkeimmistä kiittämisen muodoista.
Tehdä näkyväksi yhdistyksen kuulumisia ja juhlia saavutuksia.

VAPAAEHTOISTEN TUKI, OHJAUS JA
KIITTÄMINEN
Vapaaehtoisten tuki ja ohjaus ovat vapaaehtoisen oikeuksia ja joita toteutetaan sekä
vapaaehtoisten kesken että työntekijöiden toimesta. Kriisi- ja selvittelytilanteissa
vapaaehtoisen ensisijainen yhteyshenkilö on vapaaehtoistoimintaa koordinoiva työntekijä,
joka tarvittaessa hakee tukea toiminnanjohtajalta ja/tai puheenjohtajalta.
Vapaaehtoiset voivat pyytää todistuksia vapaaehtoistoiminnassa hankkimastaan
osaamisestaan. Todistuksella voidaan osoittaa moniosaaminen sekä järjestökentän
tuntemus myös työelämään.

Vapaaehtoistoimintaa tukee vapaaehtoisten kiittäminen, jonka yhtenä muotona on
Vuoden vapaaehtoinen -tunnustuksen jakaminen. Tunnustuksella halutaan tehdä näkyväksi
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rintojen omatarkkailun ja rintasyövän varhaistoteamiseen eteen tehdyt pienet ja suuret
teot. Tunnustus jaetaan avoimesti kerättyjen ehdotusten pohjalta hallituksen päätöksellä
vuosittain.

Tapahtumavapaaehtoisia 2019.
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HANKALAT TILANTEET
VAPAAEHTOISENA
Jos koet hankalia ohjaustilanteita esimerkiksi messuilla tai tapahtumissa, pyri ottamaan
etäisyyttä tilanteeseen ja tarkastelemaan sitä ulkopuolisen silmin. Kuuntele, pysy
rauhallisena ja etsi, miten suunnata keskustelua eteenpäin. Messutilanteessa voit
tarvittaessa vetää keskustelua muiden vapaaehtoisten luo ja hakea apua heiltä. Voit aina
kertoa keskustelussa, että olet vapaaehtoinen, eikä kaikesta ole tarvetta tietää.
Yksilöllisissä, erityisesti hoitoon liittyvissä kysymyksissä terveydenhuolto on ainoa oikea
paikka hakea tietoa, emmekä järjestönä voi ottaa kantaa (hoito)päätöksiin.

Jos koet ahdistusta vapaaehtoistehtävässäsi, voit tauottaa tehtävän ja ottaa yhteyttä
toimistolle. Voimme purkaa tilannetta yhdessä ja suunnitella tukeasi. Vertaistuellisissa
kysymyksissä rintasyöpään liittyen saat tukea, tietoa ja apua Rintasyöpäyhdistykseltä
(europadonna.fi). Ahdistukseen ja pelkoon saat tukea myös esimerkiksi Suomen
Mielenterveysseuran kriisipuhelimesta sekä Sekasin-chatista. Tiedollista tukea tarjoavat
Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat, joihin voi ottaa yhteyttä myös syöpää
sairastamattomat. Syöpäjärjestöillä on neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse sekä chatissa
(Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut). Kaikki edellä mainitut palvelut ovat maksuttomia.

Vapaaehtoisena toimit omana itsenäsi ja se riittää. Siihen kuuluvat tiiviisti kokeileminen,
oppiminen, kompastuminen ja mokaaminen, ja hyvä niin. Vapaaehtoisenamme tukenasi on
iso joukko vapaaehtoisia, jotka pohtivat samoja kysymyksiä kuin sinä. Moka, mitä se
kenellekin tarkoittaa, on inhimillistä ja on joskus jopa uuden alku.

Vapaaehtoisena sinulla on mahdollisuus kokeilla ja kompastua. Mokata saa. Jos et tiedä
miten toimia, ota yhteys toimistolle.
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OHJE VAPAAEHTOISELLE
Hankalat tilanteet
Otathan herkästi yhteyttä toimistolle (050 5708
317), jos kohtaat esimerkiksi seuraavanlaisia
ongelmatilanteita:
Pulmia yhteistyökumppanin, lehtitoimittajien,
yhteyshenkilön tai muun tahon kanssa

Pulmia muiden vapaaehtoisten kanssa

Et osaa tai halua tehdä vapaaehtoistehtäviä

Vapaaehtoistehtävässä tai matkalla sinne tapahtuu
jotain vahinkoa itsellesi tai muille (vakuutus)

Sinulla lainassa ollut esine tai materiaali tuhoutuu
tai hajoaa (vakuutus)

Pohdit, oletko toiminut oikein. Pohditaan yhdessä!

Tai jotain muuta, jossa et tiedä miten toimia.

Vapaaehtoisia 2018-2019

TAUOTTAMINEN JA
LOPETTAMINEN
Vapaaehtoistoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja toisaalta sitoutumiseen luvattuihin
tehtäviin. Tunne rintasi ry on yhtä monipuolinen ja joustava kuin vapaaehtoisensa ovat, ja
tauottaminen onnistuu helposti ilmoittamalla työntekijälle tauon alkamisesta.
Tauottaminen tarkoittaa, jollei muuta sovita, että vapaaehtoinen jää vapaaehtoisten
rekisteriin ja luonteville yhteystietolistoille, joille tulee sähköposteja muita viestejä
säännöllisesti, mutta että hänelle ei tarjota aktiivisesti uusia vapaaehtoistehtäviä.
Vapaaehtoistoimintaan kuuluvat luotettavuus ja vastuuntuntoisuus, joten on suotavaa, että
aloitettujen vapaaehtoistehtävien loppuunsaattamisesta, keventämisestä ja
uudelleensuuntaamisesta sovitaan yhteisesti. Vapaaehtoistoiminta on vapaaehtoista, joten
jaksamisestaan on erittäin tärkeää huolehtia.

Vapaaehtoisen on mahdollista missä tahansa vaiheessa vapaaehtoisuuden polkuaan
pyytää ja saada palautetta toiminnastaan. Pidämme tärkeänä myös vapaaehtoistehtävistä
hankitun ja saadun osaamisen tunnustamista.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN
KONKREETTISET KÄYTÄNNÖT
Tässä osiossa kuvataan konkreettisia käytäntöjä, joita vapaaehtoistehtävissä,
raportoinnissa ja kulukorvauskäytännöissä käytetään. Huomaa, että tässä osiossa kuvattu
päivittyy nopeammin kuin muissa kappaleissa kuvatut käytännöt tai periaatteet.
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MITEN ALKUUN?
Tuki, apu, materiaali

Mahdollisuus vaikuttaa

Palautetta puolin ja toisin
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FB-ryhmä
Ensimmäisestä tehtävästä
sopiminen yksin tai yhdessä
Tiimeihin kiinnittyminen

UUDELLE VAPAAEHTOISELLE - SYDÄMELLISESTI
TERVETULOA TISSITERVEYDEN PARIIN!
Kirjoittanut Rea Marjamäki vapaaehtoiskonkarien Iris Johanssonin ja Heidi Vekkelin
haastattelun pohjalta.

Jotta vapaaehtoistyö olisi sujuvaa, olemme keränneet tähän muutamia ajatuksia alkuun
pääsemiseksi <3

Miten kohdata ihmisiä tapahtumissa ja opastuksissa?
Tärkein työvälineesi on oma persoonasi.

Kohtaa lähimmäinen aidosti ja avoimesti.

Ole

aina oma itsesi!

Hoitava henkilökunta on rintasyöpään sairastuneen paras asiantuntijaryhmä ja he
huomioivat hoitoon liittyvät ja hoidossa tarvittavat lääketieteen osa-alueet yksilöllisesti.
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Taustalla voi olla monta erilaista vaikuttavaa tekijää, jolloin yksi hoito toimii yhdellä muttei
toisella. Vapaaehtoisena sinun ei ole tarkoitus tietää rintasyövän viimeisimpiä
hoitomuotoja ja lääkitykseen liittyviä asioita vaan olla tissiterveyden asiatiedon
normalisoija!

Syöpään sanana kietoutuu alitajuntaisesti kuolema ja pelko siitä, joka voi näkyä
käyttäytymisessä monin eri tavoin. (Esimerkiksi vähättely, kieltäminen: ”Rintojen
omatarkkailu ei koske minua” ”Ei salama iske kahta kertaa samaan paikkaan”, ”Olen jo niin
vanha”)

Monikulttuurisuus: Kysy, kohtaa yksilönä. Kaikissa kulttuureissa ei välttämättä ole
seksuaalisanastoa ja seksuaalikasvatus on ollut puutteellista. Tämä on havaittavissa myös
suomalaisten kohdalla.

Muista, että myös vapaaehtoistyössä on vaitiolovelvollisuus.

Miten kohdata syöpää
sairastava?
Rintasyöpään sairastuneen kanssa
keskustellessa ole herkkä hänen
sanoilleen ja kuuntele, mitä sanoja
hän käyttää.

Löydä itsellesi sopivat

sanat harjoittelemalla esimerkiksi
ääneen puhumista rinnoista eri
nimillä ja normalisoi sanavarastosi
itsellesi. Alkuun sanoittaminen voi
olla jännittävää uusien tilanteiden
vuoksi. Löydät oman

Tapahtumavapaaehtoisia 2019
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tapasi sanoittaa itsesi kokemuksen kautta ja uusien tilanteiden myötä.

Joskus vastaan tulee tilanteita ja sopivia sanoja ei vain ole; tällöin on tärkeää olla
rauhassa; läsnä tilanteessa. Aina voi kysyä ”Mitä toivoisit minun tekevän?”

Muista

kuitenkin, että tapahtumissa ja koulutuksissa aika on rajallista. Tukitoimijoista on kerätty
lista, johon voi tarvittaessa ohjata ottamaan yhteyttä!

OHJE VAPAAEHTOISELLE
Syövän hoidon tukitoimijat
Jokainen toimija osaa ohjata asiassasi eteenpäin, jos et saa heiltä vastausta.
Neuvontapuhelinten numerot ovat pysyviä.
Valtakunnallinen Syöpäyhdistyksen neuvontapuhelin, 0800 19414 (ma+to klo 10-18, ti, ke ja
pe klo 10-15) sekä sähköposti (neuvonta@cancer.fi) ja livechat osoitteessa
www.kaikkisyovasta.fi. Myös etuus- ja periytyvyysneuvonta
(https://www.kaikkisyovasta.fi/neuvontapalvelut/).

Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry,

Alueelliset syöpäyhdistykset:

neuvontahoitaja 0401463750. Löydät

https://www.syopajarjestot.fi/jarjesto/

vertaistukihenkilöiden puhelinnumeron ja

jasenjarjestot/.

päivystysajat yhdistyksen nettisivuilta:
www.europadonna.fi.

Lisää tietoa syövästä esimerkiksi:
www.terveyskyla.fi > Syöpätalo.
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Voit tapahtumissa tai koulutuksissa törmätä tilanteisiin, että kertomus lähtee monen
vuoden takaa kohti tätä päivää.

Kertomuksessa voi myös olla pinnalla ahdistus ja suru

elämänilon, kiitollisuuden ja selviämisen sijaan. Jos sinun on mahdollista kuunnella koko
tarina, voit hyödyntää seuraavia apukysymyksiä:
- ”Miten jaksat tällä hetkellä? Mikä arjessa tekee sinut iloiseksi? Mikä sinua on auttanut
jaksamaan?”
- ”Mistä olet kiitollinen? Milloin olet tehnyt viimeksi jotain ensimmäistä kertaa? ”

Miten itse ajattelet?
Pysähtymällä omien ajatustesi ääreen voit syventää ymmärrystäsi myös muiden
käyttäytymiseen. Mitä enemmän olet ollut vapaaehtoisena, sitä helpompaa ajatuksia on
pohtia ja pureskella.
- Miten suhtaudut omaan kehoosi ja kehosi kosketukseen? Mitä sanoja käytät?
- Vaikuttaako oma kokemushistoriasi vapaaehtoisena toimimiseen? Tunnista oma
käyttäytymismalli!
- Tunnista, miten stereotypiat vaikuttavat omaan toimintaasi kouluttajana. Pura omia
ajatusmalleja ja ennakkoluuloja. Apua tähän saat muilta vapaaehtoisilta.

Apuna ja tukena uudelle vapaaehtoiselle
Tunne rintasi ry järjestää vapaaehtoisille aktiivisesti tapaamisia, jotka toimivat toiminnan
suunnittelun pohjana. Tilaisuudet ovat oiva paikka purkaa esimerkiksi koulutus /
messutapahtumia. Tule yhdessä viettämään aikaa ja tutustumaan upeisiin
vapaaehtoisiimme ja visioimaan yhä monipuolisemmasta vapaahtoistyöstä!
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OPASTUSTOIMINTA
Opastustilaisuudet, joita pidetään vuosittain 50-80 kappaletta, koordinoidaan joko
toimistolta käsin tai oma-aloitteisesti vapaaehtoisten omien verkostojen kautta.

Opastuksia ovat

Ota mukaan opastustilaisuuteen:

- rintojen omatarkkailun opastus ryhmille ts.

- omatarkkailukortteja (kielivalikoima runsas)

perusopastus yhdistyksille ja vastaaville

- oire-kortteja (su, engl, ru)

- kouluvierailu toiselle asteelle

- esitteitä?

- kouluvierailu yhdessä Korento ry:n kanssa

- neuletissejä, esimerkiksi 1-6 kappaletta

- tissiystävällinen työpaikka -tuokio

ryhmän koosta riippuen

- rintojen omatarkkailu -asiantuntijaluento

- yhteenveto- ja palautelomake

- omatarkkailukutsut

- kulukorvauslomake

- tuokio polttareihin

- muuta mahdollista: diat, helminauha,
muistipeli, videot, paita, nimikyltti, jne.

SOMESSA TEHTÄVÄT VAPAAEHTOISTEHTÄVÄT
Somevapaaehtoisuus tarkoittaa sisällöntuotantoa sovittuna ajankohtana Tunne rintasi ry:n
julkisella Instagram-tilillä, esim. "somekaappausta". Somekaappaus on toimintamme
tekemistä näkyväksi, ja sitä, että annetaan kasvot rintojen omatarkkailulle ja rintojen
terveyden edistämiselle. Somekaappauksella on mahdollista esitellä ”behind the scenes” materiaalia, esitellä vapaaehtoistoimintaa, fiilistellä ja pitää yllä innostusta tai vaikka
kerrata perusasioita rintasyövästä. Viestintämme on sitä monipuolisempaa mitä enemmän
sisällöntuottajia on.

Somevapaaehtoisena kuulet kärkijoukoissa siitä, mitä yhdistyksessä tapahtuu! Saat
poikkeuksellisen hyvää harjoitusta rintojen terveyteen liittyvään puheeksi ottamiseen, siitä
puhumiseen sekä reaktioihin reagoimiseen. Kehität vuorovaikutustaitojasi melko haastavan
aiheen ympärillä. Samalla pääset kiinni jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää viestinnän
kenttää ja pääset kehittämään yhdistyksen viestintää ja somenäkyvyyttä.
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Somevapaaehtoinen tuottaa sisältöä Tunne rintasi ry:n Instagramiin sovittuna viikkona:

Käytännössä: 1 postaus feediin + Insta storya niin paljon kuin haluat.
Esittele itsesi.
Storyt voivat olla kuvia, videota, gifejä, tekstiä, meemejä, haastattelu, mielipiteitä,
kysymyksiä, mitä vain.
Sisältö voi olla esittelyä, pohdintaa, kysymyksiä tai tiedon jakamista.
Kunnioita salassapitovelvollisuutta saamiisi tai näkemiisi viesteihin!

YHTEYDENPITO
Tunne rintasi ry voi hyödyntää viestinnässään vapaaehtoisille seuraavia kanavia:

Vapaaehtoisten viesti on

sisäinen uutiskirje, johon kootaan ajankohtaiskatsaus. Myös

vapaaehtoiset voivat viestiä sen avulla ajankohtaisista asioista muille vapaaehtoisille
työntekijöiden kautta.

Facebook-ryhmä "Tunne

rintasi ry:n vapaaehtoiset" on ryhmähengen olohuone, jonka

tavoitteena on jakaa tietoa sekä toimia keskustelualustana. Ota ryhmä rohkeasti
haltuun!
Whatsapp, sähköposti ja puhelut toimivat
sekä joukko- että yksilöviestintäkanavina.
Osalla tiimeistä on oma WA-ryhmä.

Facebook-ryhmässä käytetään toistuvia
kuvia uutisvinkeistä, vapaaehtoistehtävistä
sekä koulutusvinkeistä tiedottamiseen. Voit
tutustua muihin vapaaehtoisiin esittäytymisketjussa, joka on kiinnitetty ryhmän alkuun.
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VAPAAEHTOISTEN KULU- JA MATKAKORVAUKSET
Vapaaehtoistoiminnan periaatteena on, että siitä ei aiheudu vapaaehtoiselle
osallistumisesta merkittävästi poikkeavia kuluja. Vapaaehtoisille maksettavissa korvauksissa
noudatetaan seuraavia periaatteita:

Vapaaehtoisille ei makseta palkkaa tai palkkioita
Vapaaehtoisille korvataan tositteita vastaan kulut, joita tehtävä edellyttää ja joista on
työntekijän kanssa ennakkoon sovittu
Vapaaehtoisten keskinäiseen tutustumiseen ja itsenäiseen toiminnansuunnitteluun (esim.
tiimien tapaamiset) on varattu kokouseväsrahaa 4e/hlö/tapaaminen.
Vapaaehtoistoiminnan matka- ja muiden korvausten perusteet päätetään yhtenäisesti
vuosittain tai ne on sidottu johonkin yleiseen taksaan. Näitä ovat esimerkiksi
päiväraha, joka voidaan maksaa tapahtumasta, joka kestää yli 6 tuntia
matka- ja bensakulut sopimuksen mukaan
Postittamisesta toimistolle tulee sopia etukäteen työntekijän kanssa.
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OSAAMISTA VAPAAEHTOISTOIMINNASTA
Vapaaehtoistoiminnasta kertyy paljon erilaista, non-formaalia oppia, jota haluamme myös
Tunne rintasi ry:ssä tunnustaa ja edistää. Vapaaehtoistehtävistä saatu osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen voi olla merkittävää työnhaussa. Vapaaehtoistehtävistä voi
saada myös opintopisteitä tai hyväksilukuja.

Meillä tehtävä vapaaehtoistoiminta on poikkitieteellistä ja moniammatillista, melko
vaativaa, itsenäistä ja juuri niin haastavaa, kuin siitä haluaa tehdä. Meillä tehtävästä
vapaaehtoistoiminnasta voi saada vahvistusta esimerkiksi kirjoittamisen, esiintymisen, someosaamisen tai tiimi- ja työryhmätyöskentelyn osaamisalueisiin. Valtakunnallisuus tässä
yhteydessä antaa mahdollisuuksia näyttävään vapaaehtoistoimintaan.

Osaamisen tunnustamisen keinot Tunne rintasi ry:ssä:
Todistus Tunne rintasi ry:n uusien

LinkedIn -suosittelu. Pyydä toimiston

vapaaehtoisten koulutuksesta

työntekijöitä ja muita kanssasi toimineita

Todistus Tunne rintasi ry:ssä tehtävästä

vapaaehtoisia kontaktiksi. Voit pyytää

vapaaehtoistoiminnasta > todistus voidaan

suosittelun.

räätälöidä joko yhden tehtävän (esim.

Pyynnöstä myös suositus työnhaussa

hallituspesti) kautta tai pidemmän ajan

onnistuu.

työstä tarpeesi mukaan

Jos tarvitset järjestösanaston käännöksiä

LinkedIn -vapaaehtoistehtävä. Meillä on LI-

englantiin tai ruotsiin, niin lue lisää täältä:

profiili, jonka alle voit kirjoittaa

https://www.ok-

vapaaehtoispestisi. Hyviä "nimikkeitä"

sivis.fi/materiaalit/ladattavat-

opastamisen vapaaehtoistehtäviin voivat

materiaalit.html

olla esimerkiksi Omatarkkailun kouluttaja,
Omatarkkailun opastaja, Omatarkkailun
asiantuntija, Omatarkkailun valmentaja,
Omatarkkailun edistäjä; mikä sinun suuhusi
sopii.
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VASTASITKO PALAUTEKYSELYYN? TEKOSI ON
ARVOKKAAMPI KUIN EHKÄ ARVAATKAAN
Kirjoittanut Sonja Raunio, huhtikuu 2019. Teksti on julkaistu alunperin Vapaaehtoisten
viestissä 4/2019. Tekstiä on lyhennetty.

Tuntuuko sinusta, että äänesi tulee kuuluviin Tunne rintasi ry:ssä? Ainakin olemme pyrkineet
varmistamaan, että monenlaisia mahdollisuuksia sille olisi. Vuosina 2017 ja 2018 järjestettiin
yhteensä 147 opastustilaisuutta, kuusi uusien vapaaehtoisten koulutusta, neljä vertaistukitai virkistystapahtumaa ja kaksi täydennyskoulutusviikonloppua, joiden lisäksi osallistuimme
yhteensä 73 tapahtumaan. Kaikkien näiden tilaisuuksien yhteydessä olemme pyytäneet
palautetta myös teiltä vapaaehtoisilta: suullisesti, kirjallisesti, paperilla, sähköisellä
lomakkeella, WhatsApp-viestillä ja Facebook-ryhmässä. Näiden tilaisuuksien yhteydessä
kerätyn palautteen lisäksi, kysyimme mielipidettänne toiminnastamme anonyymilla kyselyllä,
jonka saitte tämän vapaaehtoisten viestin mukana vuoden 2018 lopussa.

Tunne rintasi ry:n toimintaa rahoitetaan lähes kokonaan sosiaali- ja terveysministeriön
avustuskeskuksen jakamana veikkausvoittovaroista. Koska saamme avustusta aina
kalenterivuodeksi kerrallaan, meidän toimiston työntekijöiden vuodenkiertoa rytmittävät
avustuksen hakeminen (syyskuun loppu) sekä sen käytön raportointi (toukokuun loppu). Se
voi tarkoittaa näiden lisäksi uusien avustusten hakemista, toiminnan tulosten ja vaikutusten
raportointia sekä tarkastuskäyntejä.

Avustuksen myöntäjällä on lakisääteinen velvollisuus valvoa avustusten asianmukaista
käyttöä ja arvioida avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Yleishyödyllisen yhdistyksen
pitäisi pystyä osoittamaan hyödyllisyytensä yleisen hyvän eteen, tai tarkemmin sanottuna
kohderyhmän hyvän eteen. Tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa avustushakemukseen
kirjattuihin tavoitteisiin työntekijöiden, vapaaehtoisten, yhteistyökumppaneiden ja
kohderyhmän näkökulmasta. Rahoittaja on kiinnostunut nimenomaan kerätystä ja
todennettavissa olevasta tiedosta. Jotta toiminnassa mukana olevien ääni tulee kuuluviin,
on sitä oikeasti kysyttävä ja otettava saatu palaute vakavasti. Vapaaehtoisten on myös
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voitava luottaa siihen, että palautteenanto mahdollisuuksia tulee toistekin. On voitavat
antaa palautetta myös siitä, jos aiempaa palautetta ei ole otettu huomioon.

Viime vuoden lopulla lähetettyyn anonyymiin kyselyyn vapaaehtoistoiminnasta vastasi
ainoastaan noin 15% kaikista teistä vapaaehtoisista. Tämä ei ole vain pinnallinen ongelma:
hienolta näyttävää vastausprosenttia enemmän tarvitsemme useamman vapaaehtoisen
mielipiteen tulemista kuuluviin. Ei ole ok, jos yleishyödyllisessä toiminnassa 15% päättää
kaikkien asioista. Nimittäin juuri teidän palautteen avulla kehitämme esimerkiksi
vapaaehtoistoimintaa kokonaisuutena ja pyrimme paremmin vastaamaan teidän
vapaaehtoisten erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Jos nämä tarpeet eivät näy
palautteessa, ne eivät myöskään tule huomioiduiksi.

Palautekyselyiden tuloksia hyödynnetään suunnittelu- ja kehitystyössä, mutta sen lisäksi ne
ovat korvaamaton apu raportoidessamme toiminnastamme rahoittajalle. Kun seuraavan
kerran täytät opastuspalautteen tai vastaat kyselyyn vapaaehtoistoiminnasta, tiedä, että
vastauksesi on tärkeä. Sen lisäksi, että vastauksesi avulla toimintaamme kehitetään entistä
paremmaksi, sen avulla raportoimme toimintamme tuloksista rahoittajalle ja näin
varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

***

Tunne rintasi ry:ssä vapaaehtoistoiminnasta ja opastustoiminnasta
mitataan seuraavaa:
Vapaaehtoisten lukumäärä

Opastusten lukumäärä

Uusien ja lopettaneiden vapaaehtoisten

Opastusten paikkakunnat

lukumäärä

Kunkin opastuksen osallistujamäärä ja

Vapaaehtoistoimintaan annettu tuntimäärä

ikäjakauma

Kerätty ja saatu palaute koulutuksissa,

Miesten osuus osallistujista

tapahtumissa, opastuksissa, virkistyksissä.

Opastusten palautteet: vapaaehtoiselta,
tilaajalta, osallistujalta.
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KIITOS,
että olet vapaaehtoisemme.
Olet tärkeä osa vaikuttamisen ja
terveyden edistämisen ketjua osana yhdistystä ja yhdessä
terveydenhuollon kanssa voimme
auttaa havaitsemaan syövän
aikaisemmin.
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