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Talous ja varainhankinta 

Colores ry:n talouden peruspilarit ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustus ja 

Syöpäsäätiön jakama syöpätyöntuki. Yhteistyö lääke – ja laiteteollisuuden kanssa mahdollistaa sponsorituen 

ja erilaiset projektirahoitukset. 

STEA –rahoitus 

Colores sai vuonna 2012 ensimmäistä kertaa AK-rahoitusta tukihenkilö- ja vertaistoimintaan. Raha-

automaattiyhdistyksen järjestöjen tuki muuttui vuoden 2017 alusta sosiaali- ja terveysministeriön 

alaisuuteen ja järjestöt hakevat tukia sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA). STEA:n 

myöntämä avustus pitää kohdentaa juuri siihen tarkoitukseen, johon se on haettu ja myönnetty.  

Vuodelle 2018 Colores ry haki STEA:lta 98 200 € ja saimme 98 000€. Lisärahoitusta haettiin ja se käytettiin 

lisähenkilökunnan palkkaamiseen. Vuodelle 2019 haettiin 120 000 €. Avustusta saatiin 99 764 €.  Vuodelle 

2020 saatiin sama summa. Vuodelle 2021 haettiin 110 000 ja saatiin 99764 €. STEA:n avustuksesta 

raportoidaan vuosittain.  

Syöpäsäätiön syöpätyöntuki 

Syöpäsäätiö on aiempina vuosina myöntänyt vuosittain Colores ry:lle 15 000 €. Vuodelle 2018 Colores ry haki 

30 000 €. Syöpäyhdistys myönsi Colores ry:lle vuodelle 2018 20 000 €. Vuodelle 2019 haettiin 30 000 € ja 

saatiin 23 000 €. Vuodelle 2020 haettiin 27 000 € ja saatiin 23 000 €. Vuodelle 2021 haettiin 25 000 € ja saatiin 

23 000 €. Hakemuksessa painotettiin Lynchin syndroomaa sairastaville tehtävää toimintaa. Syöpäsäätiön 

tuen käytöstä raportoidaan vuosittain. 

Yritysten tuki  

STEA:n ja Syöpäsäätiön kohdennettujen avustuksen lisäksi yhdistys tarvitsee rahoitusta myös sellaisiin 

kohteisiin, joihin STEA:n avustus ei ole käytettävissä.  Coloresin kotisivuille myydään yritysten logopaikkoja ja 

linkkejä hintaan 1000 €/ vuosi.  Vuonna 2021 yhdistyksen sivuilla oli 10 logopaikasta maksavaa yritystä ja 

etsimme uusia yhteistyökumppaneita jatkuvasti.  

Vuosittain pidetty Colorectal Summitin palveli sekä varainkeruuta että sidosryhmäyhteistyön vahvistamista. 

Osallistuvat lääke- ja laiteteollisuuden edustajat tukivat yhdistyksen toimintaa maksamalla 

osallistumismaksun kuullakseen asiantuntijaluentoja. Vuonna 2021 Colorectal Summit järjestettiin 

hybridimuotoisena. Colorectal Summitin nettotuotto oli 2085 €.  

Merck Oy ja Roche tukivat potilasoppaan painatuskuluja, kumpikin 1500 €:lla. Amgen maksoi 320 € 

konsulttipalkkion suolistosyöpää käsittelevän potilaskirjan yhteiskehittämisestä.  

Tanssi-liiketerapia tutkimusprojekti päättyi ja siihen käytetystä ajasta laskutettiin projektia 910 € vuoden 

2021 aikana     

Jäsenmaksut ja jäsenhankinta 

Valtaosa maksaa jäsenmaksun liittyessään, mutta osa haluaa erota yhdistyksestä toivuttuaan. Vanhoista 

jäsenistä kaikki eivät maksa jäsenmaksuaan (25 €/vuosi).  Vuoden 2021 aikana yhdistykseen liittyi 78 (76 

2020) uutta jäsentä. Vuoden 2021 koko jäsenmaksutuotto oli 8100 € (7600 € 2020). 
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Materiaalin myynti  

Colores on saanut kaikki oikeudet toimittaja ja tietokirjailija Antti O. Arposen päiväkirjaan, jota hän piti 

vuoden verran sairastumisestaan lähtien.  Kirja on myynnissä Colores ry:n verkkosivujen kaupassa. Kirjoja ei 

myyty yhtään kappaletta 2021. 

Kotisivujen kaupassa on myynnissä myös taiteilija, professori Riitta Nelimarkan Coloresille tekemiä kortteja 

sekä työpajan tekemiä sinisiä nauhoja, jotka ovat globaalisti suolistosyövän tunnuksia. Sinisen nauhan myynti 

palvelee sekä varainhankintaa että suolistosyövän tunnettuuden lisäämistä.  Sinisiä nauhoja myytiin 2021 23 

kappaletta (tuotto 69 €), vähemmän kuin edellisvuonna (40 kpl, tuotto 134 €). Riitta Nelimarkan kortteja 

myytiin 2 kpl (tuotto 20 €). Yksityishenkilö lahjoitti joulukorttirahat (30 €) yhdistyksille.  

Suolistosyöpäpotilaan, läheisen ja suolistoleikatun ravitsemusoppaiden sekä kolonoskopia sarjakuvien 

myyntiä jatketaan. Niitä ostavat alueelliset syöpäyhdistykset sekä klinikat. Markkinointi tapahtuu 

kotisivujemme kautta sekä terveydenhuollon ammattilaisille heitä kohdatessa klinikoilla ja tapahtumissa. 

Oppaiden tuotto vuonna 2021 oli 2405 €.  

Rahankeruulupa - Ihmisiin vetoaminen 

Yhdistyksen edellinen rahankeräyslupa (1.9.2015-31.8.2017) ei tuottanut voittoa vaan oli tappiollinen 

lupamaksun, 280 € verran. Uusi rahankeräyslupa oli voimassa 23.11.2017-22.11.2019, eikä se tuottanut 

mitään vaan jäi tappiolliseksi lupamaksun 300 € verran. Uutta rahankeruulupaa ei haettu heti, sillä Korona 

viivytti raportointia (tilintarkastajan lausunto). Lisäksi on tarkoituksenmukaista, että poliisihallitukselle 

toimitettavassa yhdistysrekisteriotteessa on päivitetyt säännöt ja hallituksen koonpano. Sekä yhdistyksen 

säännöt että hallituksen kokoonpano päivittyivät vuoden 2021 aikana ja tiedot vietiin Patentti- ja 

Rekisterihallitukseen. Uusi, 3.1.2022 alkanut toistaiseksi voimassa oleva rahankeruulupa saatiin vuoden 2021 

lopussa. 

 

Korona pandemia vaikutti toimintaan myös 2021 

Pitkittyneen Korona pandemian pitäessä ihmisiä etätöissä, estäessä kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset ja 

ryhmätapahtumat ovat kaikki järjestöt ovat mukauttaneet toimintaansa.  

Colores- Suomen Suolistosyöpäyhdisty on mukauttanut toimintaansa joustavasti ja resursseja on suunnattu 

sellaiseen työhön, jonka tuotokset palvelevat kohderyhmää Koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa sekä 

myös myöhemmin, palatessa normaalimpaan arkeen.   

Colores tiedotti aktiivisesti jäsenistölleen Koronan aiheuttamista peruutuksista (tilaisuudet, tukitapaamiset, 

kuntoutus). Jäsenviestintä tapahtui sähköisesti ja kirjepostilla lähetetyin jäsentiedottein.  

Colores ry:n yhdistyksen ja hallituksen kokoukset, kevätkokous (21.4.2021 ja syykokous 27.10.2021) pidettiin 

hybridimallilla niin, että osallistuminen oli mahdollista sekä paikan päällä että etäyhteydellä.  
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Toiminta 

Toiminta ja tulokset on kuvattu tarkasti myös STEA:lle toimitetussa tuloksellisuusraportissa  

Vapaaehtoistoiminta ja kohtaava vertaistuki 

Colores ry:n vapaaehtoistoiminta on etupäässä vertaistukitoimintaa. Colores ry:n vapaaehtoiset toimivat 

henkilökohtaisina tukihenkilöinä ja/tai ohjaavat ryhmää ja/tai osallistuvat OLKA-toimintaan ja/tai HUS:in 

asiakasraati yms. toimintaan. Vapaaehtoiset ovat Colores ry:n jäseniä. Iso osa tästä toiminnasta pysäytettiin 

Korona-pandemian alettua. 

Uusia vertaistukihenkilöitä koulutettiin etäyhteydellä tammikuussa 2021 yhteistyössä Europa Donna 

Finlandin kanssa. Koulutukseen osallistui 6 henkilöä. Aktiivisille tukihenkilöille järjestettiin etäyhteydellä 

toteutettu työnohjauksellinen iltapäiväseminaari 11.5.2021 sekä työnohjauksellinen viikonloppuseminaari 

1.-13.10.2021. Etäseminaariin osallistui 8 ja viikonloppuseminaariin 13 aktiivista tukihenkilöä. 

Vertaistukihenkilöiden ohjaamat ryhmät Helsingissä ja Turussa olivat tauolla Koronan takia.  

Helsingissä tukihenkilöt kohtaavat potilaita sairaalassa OLKA-toiminnan kautta ja Turussa itse organisoidusti. 

OLKA toiminnassa 2 tukihenkilöä ehti työskennellä 15 tuntia vuonna 2021, joiden aikana oli 40 kohtaamista.   

Henkilökohtaisia vertaistukihenkilöitä voitiin välittää normaalisti, sillä keskustelut tapahtuvat pääosin 

etäyhteydellä. Vertaistukihenkilöitä välitettiin yhteensä 13, kohtaamiskertoja 78. Kun spontaanit 

kohtaamiset ja niissä tapahtuva tukeminen lasketaan mukaan, nousee luku 177.   

Muu vertaistuki – Facebook keskusteluryhmät ja etäryhmät 

Colores ry:n ylläpitää suljettuja keskusteluryhmiä Facebookissa. Suolistosyöpäpotilaille, läheisille ja Lynchin 

syndroomaa kantaville on omat ryhmät. Ryhmät on löydetty hyvin. Ryhmiin haetaan ja Colores ry:n 

henkilökunta hyväksyy hakemukset. Keskustelua seurataan ja kysymyksiin pyritään vastaamaan nopeasti. 

Sähköiset verkostot mahdollistavat vertaistuen missä ja milloin vain. Vuoden 2021 lopussa potilaiden 

ryhmässä oli 395 (251 vuonna 2020), läheisten 153 (83 vuonna 2020) ja Lynchin syndroomaa kantavien 

ryhmässä 128 (99 2020) jäsentä.   

Etä-vertaistukitapaamiset 

Koulutetun tukihenkilön ohjaamia etäyhteydellä toteutettavia vertaistukitapaamisia suolistosyöpäpotilaille, 

Lynchin syndrooman kantajille ja sairastuneen läheisille järjestettiin yhteensä 19 ja niissä oli 75 käyntikertaa. 

Kohtaavia tapaamisia järjestettiin 4 ja osanotto oli niukka, vain 4 käyntikertaa. 

Hyvinvointia tukeva toiminta 

Vapaaehtoinen suolistosyöpäpotilas ohjasi maksutonta asahia yhteensä 10 kertaa keväällä 2021 

etäyhteydellä. Etä-rentoutusta järjestettiin joka toinen viikko, yhteensä 20 kertaa vuonna 2021. Rentoutusta 

ohjaa hypnologiksi kouluttautunut suolistosyöpäpotilas. Virkistystoimintaan osallistuttiin 173 kertaa vuonna 

2021.  

Etä-vertaistukitapaamisissa, teemailloissa ja virkistystoiminnassa on käytetty alustana sekä Microsoft 

Teamsiä että Zoomia.  
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Vertaistuelliset kurssi 

Yhteistyössä järjestetyille parikurssille osallistui 16, yksilökurssille 9 ja verkkokurssille 8 osallistujaa. Tanssi-

liiketerapiakurssille osallistui 6. 

Parikurssi järjestettiin toukokuussa Meri-Karinassa, yhdessä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. 

Lokakuussa järjestettiin yksilökurssi yhdessä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen kanssa Kunnonpaikassa, 

Sillinjärvellä. Syksyllä järjestettiin verkkokurssi Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. 

Tanssiliiketerapiakurssi järjestettiin syksyllä itsenäisesti. 

Colores ry oli kurssien rahoituksen hakija. Rahoitusta haettiin Suomen Syöpäyhdistykseltä, jolle STEA on 

kuntoutusvarat (Ak4) myöntänyt. Colores on maksanut kurssien omavastuuosuuden. Vuonna 2021 

omavastuu osuudet olivat yhteensä 3 629,92 € ja Suomen Syöpäyhdistykseltä, avustuksensiirtosopimuksen 

perusteella, laskutettu summa yhteensä 26 536,96 €.  

Yhteensä kuntouttavaan toimintaan osallistui 39 henkeä 2021. 

 

Täydentävää tietoa vuodelta 2021 kohderyhmän mukaan 

Potilaalle 

Suolistosyöpäpotilaan oppaan päivitys käynnistettiin toukokuun lopulla 2020. Päivitys työ valmistui ja valmis, 

päivitetty opas saatiin pdf-tiedostona kaikkien saataville kotisivuille. Painettu opas on jäsenetu sekä 

ostettavissa yhdistyksen verkkokaupasta 5 € hintaan. Oppaan kuvitusta tuki Docrates syöpäsairaala 

tarjoamalla kuvat. Painokustannuksia tukivat Roche ja Merck oy, kumpikin 1500 €.   

Yhdistys sai 98 yhteydenottoa, joissa annettiin neuvontaa. Yhdistyksen seurannan mukaan 73% sai avun 

ongelmaansa. 

Maaliskuussa järjestettiin webinaari suoliston hyvinvoinnista. Kuulijoita oli 47. Luennoitsijana oli Reijo 

Laatikainen. Tallenne on katsottavissa yhdistyksen kotisivuilla. 

Vuonna 2021 Colores ry järjesti vain yhden kohtaavan yleisöluennon. Maaliskuussa Kuopiossa järjestetty 

luento käsitteli sairastumisen kriisiä ja siitä selviytymistä. Luento järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Savon 

Syöpäyhdistyksen kanssa. Puhujana oli psykoterapeutti Tuula Heiskanen. Luento lähetettiin myös 

etäyhteydellä. Osallistujia oli yhteensä 23 henkilöä.  

Toiminnanjohtaja kutsuttiin puhujaksi Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvinkään osaston tilaisuuteen. 

Tapahtumassa tavoitettiin 63 henkilöä. 

Läheiselle 

Digestive Cancers Europen kautta saatiin läheisille oma alasivusto, Läheisten Kohtaamispaikka, missä on 

hyödyllistä tietoa, oppaita ja ohjausta. Sivustolla järjestettiin ja järjestetään myös videotapaamisia.  

Psykologin ohjaamia tapaamisia järjestettiin 6 ja niihin osallistui yhteensä 30 henkilöä. 

 

Lynch 

Lynchin syndrooman kantajille suunnatulle osiolle kotisivuille saatiin uutena materiaalina parisuhdetta 

käsittelevä artikkeli. Maaliskuussa järjestettiin myös asiantuntija webinaari Lynchin syndroomasta. 

Tilaisuudessa oli 36 kuulijaa.  Webinaari tallennettiin ja se on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla. Lisäksi 

käynnistettiin asiantuntija-artikkelin työstö naispuolisten geenivirhekantajien profylaktisista toimenpiteistä.    
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Muuta 

Toukokuussa toteutettiin järjestyksessä toinen jäsenkysely yhteistyössä Coloplastin kanssa. Vastaukset olivat 

yhteneviä vuoden 2020 alkuvuoden ravitsemusopasta varten sekä maaliskuussa Coloplastin kanssa tehdyn 

kyselyn kanssa.  

Colores ry kävi loppuun Kuntoutus-säätiön järjestämään ARTSI-koulutuksen, jossa kehitetään yhdistyksen 

toiminnan mittaamisen ja arvioinnin menetelmiä.  

Tellervo Edessalon säätiön tuella tehtävä toiminta        

Tellervo Edessalon säätiöltä saatiin 2017 4000 € jaettavaksi avustuksina vähävaraisille suolistosyöpäpotilaille. 

Kotisivu-uudistuksen (kesällä 2018) jälkeen saatiin tuen haku- ja seurantalomakkeet käyttöön ja avustukset 

jakoon. Vuonna 2019 jaettiin yksi 100 € avustus, 2020 4 kpl 80–110 € arvoista avustusta ja 2021 3 kpl 100 € 

avustusta. 

 

Näkyvyys, viestintä ja vaikuttamistyö 

Hoitohenkilökunnan jakama tieto 

Hoitohenkilökunnan tavoittaminen on pandemia-aikana ollut haastavaa. Oppaita ja yleisesitteitä kuitenkin 

tilattiin varsin aktiivisesti Jyväskylään keskussairaalaan, HUS vatsakeskukseen, Tampereen Yliopistolliseen 

sairaalaan sekä Kuopion Yliopistolliseen sairaalaan.  

Potilasnäkökulman edistäminen, puheenvuoropyynnöt, medianäkyvyys ja verkostoyhteistyö 

Yhdistys sai yhteensä 8 toteutunutta pyyntöä pitää puheenvuoro tai osallistua paneelikeskusteluun. Tätä 

kautta tavoitettiin arviolta 644 henkilöä. Suolistosyöpä oli hyvin esillä sekä painetussa että digitaalisessa 

mediassa. Yhdistys, sen tuotos tai sen työntekijä näkyi mediassa vuonna 2021 yhteensä 5 artikkelissa tai 

haastattelussa digitaalisessa- tai painetussa mediassa. Arvioitu levikki oli 142679.  

Suolistosyöpä oli vuoden 2021 Roosa nauhan tutkimusteema ja sen myötä vahvasti esillä. Yhdistys osallistui 

nauhamyyntiin ja kampanjatiedotukseen. 

Toiminnanjohtaja on potilasjärjestön edustajana iCAN lippulaivahankkeen potilas- ja 

kansalaisneuvottelukunnassa (POTKU) ja EUPATI Suomen johtoryhmässä. Vuonna 2021 Colores ry liittyi 

CancerIO verkostoon, jossa saa tietoa immuno-onkologisten hoitojen käytöstä ja kehityksestä ja 

toimintaympäristöstä Suomessa. Toiminnanjohtaja osallistui myös kansallisen lääkeinformaatioverkoston 

työryhmätyöskentelyyn ja osallistui ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon”-oppaan ja tiivistelmien tekoon.   

Kotisivut  

Coloresin kotisivut uudistettiin kesällä 2018 ja ne ovat toimineet erinomaisesti. Vuoden 2020 aikana 

Coloresin kotisivuilla vierailtiin 68 132 kertaa. Vuoden 2021 kotisivuilla käytiin 92853 kertaa. Kiinnostavinta 

sisältöä on tieto suolistosyövän oireista ja potilastarinat sekä Lynchin syndrooma. 
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Suolistosyöpäseulonnan vaikuttamistyö 

Suolistosyövän seulontaa edistettiin kirjoittamalla helmikuussa mielipidekirjoitus Saimaan Syöpäyhdistyksen 

pyynnöstä, Syöpärekisterin tuella Eksoten seulontojen käynnistämisen puolesta. Vapaaehtoinen seulonta 

käynnistyi Eksoten alueella. Yhdistys sai lausuntopyynnön seulonta-asetuksen muutoksesta. Yhdistys kirjoitti 

lausunnon, joka on nähtävillä myös yhdistyksen kotisivuilla. Seulonta-asetus laajeni koskemaan myös 

suolistosyöpää vuoden 2022 alusta, jolloin valtakunnallinen suolistosyövän seulonta alkaa 

 

Colores ry 

Sisu-juhlaraha 

Sisu- juhlarahalla palkittiin, Sisun päivänä 28.2. etätapahtumassa Colores ry:n pitkäaikainen hallituksen jäsen 

ja puheenjohtaja Tuomo Alanko sekä etävertaistapaamiset käynnistänyt Nina Aunula. Colores ry:n 

pitkäaikainen rahastonhoitaja Kalevi Nikula kutsuttiin Colores ry:n kunniajäseneksi ja palkittiin myös Sisu-

juhlarahalla. Kalevi Nikula menehtyi haimasyöpään 15.10.2021.   

Hallitus 

Syyskokouksessa yhdistyksen hallituksen kokoonpano päivittyi seuraavasti:  

Vuoden 2021 alusta Arto Rantala aloitti Colores ry:n hallituksen puheenjohtajana.  

Colores ry:n hallituksen pitkäaikainen jäsen ja varapuheenjohtaja Kristina Kurtén oli erovuoroinen ja ilmoitti 

jättävänsä luottamustehtävänsä. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin vuoden 2022 alusta LT Pia Österlund. 

Viime syksynä varajäseneksi valitut Päivi Mustonen ja Tuija Etula valittiin varsinaiseksi jäseneksi 

täydentämään hallitusta.  Colores ry:n pitkäaikainen rahastonhoitaja Kalevi Nikula jätti tehtävänsä ja 

paikkansa hallituksessa. Vuonna 2020 yhdistyksen hallitukseen varajäseneksi valittu Päivi Mustonen valittiin 

varsinaiseksi jäseneksi ja otti vastaan rahastonhoitajan tehtävän.  

Varajäsenistä J-A Nyman ja Seppo Pyrhönen olivat erovuoroisia ja ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä ja 

jatkavat seuraavan kauden. 

Henkilökunta 

Coloresissa työskentelee kaksi palkattua työntekijää, toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori. 

Yhdistyksessä käytetään sähköistä työajan seuranta- ja kohdennusjärjestelmää, Neptonina. Järjestelmässä 

seurataan työaikaa ja kohdennetaan se STEA:n AK-3 avustukselle, kuntoutukseen, kansainväliselle 

yhteistyölle tai omalle varainhankinnalle. Järjestelmä laskee tehdyt työtunnit sekä lisää poikkeuksellisena 

työaikana tehdylle työlle kertoimen (arki ilta 18–22 50%, lauantai 50%, sunnuntai 100%) jolla tehdyt työtunnit 

kerrotaan ja ne voidaan pitää vastaavasti vapaana. Järjestelmä laskee myös ansaitut ja pidetyt lomapäivät. 

Työajanhallintajärjestelmä parantaa työhyvinvointia, seurattavuutta ja läpinäkyvyyttä.    

Yhdistyksessä vuoden 2018 keväästä alkaen työskennellyt järjestökoordinaattori Essi Roisko irtisanoutui 

huhtikuussa vaihtaessaan työpaikkaa. Essin tilalle rekrytoitiin Sonja Partanen, jonka Essi perehdytti 

tehtäväänsä. Puolen vuoden koeajan aikana kuitenkin kävi ilmi, että Sonja oli soveltumaton tehtävään. 

Sonjan työsuhde purettiin koeajalla, heinäkuussa. Uusi rekrytointi käynnistettiin ja uudeksi 

järjestökoordinaattoriksi valittiin Tiina Kosti. Hän aloitti tehtävässä 1.10.2021. Heinä-lokakuun 
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toiminnanjohtaja työskenteli yhdistyksessä yksin ja perehdytti järjestökoordinaattorin tehtäväänsä.  Vuonna 

2021 toiminnanjohtaja aloitti maksuttoman varainhankinnan koulutuksen.  

 

Kansainvälinen yhteistyö 

Toiminnanjohtaja on ollut Digestive Cancers Europe DiCE:n hallituksen jäsen heinäkuusta 2019 alkaen ja 

rahastonhoitaja 2021 alkaen. Luottamustehtävässä työskentely on vaatinut aikaa, mutta tuottanut myös 

hyötyä. Toiminnanjohtaja piti puheenvuoron keväällä Global Colorectal Cancer Alliance 

virtuaalitapahtumassa. Työskentely ja kokoukset on 2021 toteutettu etäyhteydellä. Hallituksen kokoukset ja 

webinaarit kohdennetaan työajanseurannassa omaksi projektikseen (kansainvälinen yhteistyö). Tähän 

kohdentui työaikaa 2021 noin 52 tuntia. Määrä on poikkeuksellisen suuri, sillä vuosi 2021 oli myös DiCElle 

haasteellinen.  

DiCE yhteistyön myötä toiminnanjohtaja on ollut mukana Servierin SHAPE projektin Patient Advocasy 

Working Group (PAWG) työskentelyssä, jossa etsitään toimivia tapoja ja sopivia kanavia tukea 

suolistosyöpäpotilaiden hyvinvointia tukevia elämäntapoja varsinkin levinneen sairauden tapauksessa. 

Tämäkin työskentely on tapahtunut etäyhteydellä 2021.  

Osana Suomen Syöpäpotilaiden kanssa tehtyä yhteistyötä Colores on mukana Suomen EUPATI toiminnassa. 

EUPATI Suomen johtoryhmän jäsenenä Coloresin toiminnanjohtaja valittiin EUPATI National Platform (ENP) 

Sustaining Partners Assemblyyn (SPA). Joukko kokoontuu neljännesvuosittain etäyhteydellä.  

 

 


