
LISÄTIETOJA
•	 Lisätkää ihmisten tietoisuutta lapsuusiän syövästä järjestämällä klubissa tai piirissä keskustelutilaisuus tästä aiheesta.

•	 Tehkää yhteistyötä paikallisen lastensairaalan henkilökunnan kanssa saadaksenne lisätietoja syöpäpotilaiden ja perheiden tarpeista.  
Miettikää aivoriihessä miten klubinne voi vastata tarpeisiin.

PROJEKTI-IDEOITA
LAPSUUSIÄN SYÖPÄ 

TOIMINTA// ALOITUSTASO
•	 Viekää paikalliselle lasten 

syöpäosastolle askarteluvälineitä, 
palapelejä ja pelejä lapsille, jotka 
käyvät siellä terapiassa tai hoidoissa.

•	 Valmistakaa terveellisiä aterioita 
perheille, joiden lapsi käy 
syöpähoidoissa.

•	 Lisätkää joka kuukausi artikkeleita 
lapsuusiän syövästä klubin tai piirin 
verkkosivulle ja sosiaalisen median 
sivustoille.

•	 Hankkikaa syöpää sairastavien tukeen 
liittyviä kirjoja ja lehtiä paikalliseen 
kouluun tai kirjastoon.

•	 Kirjoittakaa positiivisia tervehdyksiä 
korteille ja lähettäkää niitä paikalliselle 
syöpäosastolle.

•	 Antakaa lahjakortteja avun tarpeessa 
oleville perheille tai paikalliselle lasten 
syöpäosastolle. Kortit voivat kattaa 
esimerkiksi bensa- tai parkkikuluja, 
aterioita, jne.

•	 Tehkää tai ostakaa uusia hattuja, 
lippiksiä, huiveja ja peittoja 
lahjoitettavaksi lasten syöpäosastolle. 

TOIMINTA // KESKITASO
•	 Auttakaa koordinoimaan 

matkajärjestelyjä hoitoihin syöpää 
sairastavan lapsen perheelle.

•	 Järjestäkää tukiopetusta lapsille, joilla 
on syöpä sekä heidän sisaruksilleen.

•	 Sponsoroikaa syöpää sairastavan 
lapsen leiri tai aktiviteetti.

•	 Lisätkää tietoisuutta lapsuusiän 
syövästä julkisilla ilmoituksilla radiossa, 
sosiaalisen median kampanjoilla 
tai näyttämällä elokuva lapsuusiän 
syövästä.

•	 Hankkikaa lapsille puuhasteltavaa 
paikalliseen sairaalaan tai 
syöpäosastolle. 

•	 Järjestäkää viikonlopun mittainen 
virkistysmatka perheille, joiden lapset 
ovat paranemassa.

TOIMINTA // KOKENEEMMAT 
KLUBIT
•	 Muodostakaa tukiryhmä ihmisille, jotka 

ovat joutuneet kohtaamaan lapsuusiän 
syövän perheessä, joko potilaat itse, 
huoltajat tai siitä selvinneet.

•	 Järjestäkää lapsuusiän syöpää 
sairastaville leiri.

•	 Laatikaa ohjelma, jonka kautta 
hankitaan terveellisiä aterioita syöpää 
sairastaville lapsille hoitojen ajaksi ja 
kun he ovat paranemassa. 

•	 Tutustukaa luuytimen 
lahjoitusmahdollisuuksiin. Jos alueella 
ei ole tähän mahdollisuutta, selvittäkää 
mitä voitte tehdä.

•	 Hankkikaa rahoitusta tukemaan 
lääkkeiden hankkimista ja muita 
tukipalveluja. Tärkeitä tarvikkeita ovat 
esimerkiksi sytostaattihoitoihin liittyvät 
lääkkeet, vitamiinit, erilaiset välineet, 
henkilökunta, jne.

•	 Tutustukaa mahdollisuuksiin järjestää 
väliaikaista majoitusta perheille, joiden 
lapset ovat hoidossa syöpäosastolla. 
Tehkää vapaaehtoistyötä 
väliaikaismajoituksessa tai perustakaa 
sellainen. 
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