
”Riina sairastui 10-vuotiaana, kolmannen luokan lopussa. Riinan ei 
onneksi tarvinnut olla yksin sairaalassa, koska minä olin siellä. Tieten-
kin se tarkoitti sitä, että kaksossisko Oona oli ilman äitiä. Se riittämät-
tömyyden tunne oli valtava – meidänkin perheessä on neljä lasta ja 
minä ainoana aikuisena; kyllä siinä pikkasen kaikki muut jäivät.” 

Näin tyttärensä sairastumista muistelee espoolainen Monika Met-
sälinna. Riina sairastui Ewingin sarkoomaan eli luusyöpään. Riina 
oli pois koulusta huhtikuusta 2015 alkaen, jolloin hoidot ja infek-
tioeristys alkoivat. Hän sai sytostaattihoitoja ja sädehoitoja ja lisäksi 
hänet on leikattu. Vasta tasan vuoden päästä Riina pääsi palaamaan 
kouluun. Metsälinnojen kotona kävi kaksi kertaa viikossa oma luo-
kanopettaja ja erityisopettaja. 

”Koska tytöt ovat kaksoset, niin Oonahan piti Riinan jengissä muka-
na, ettei se päässyt tippumaan. Mitään kiusaamista ei ole myöskään 
ollut. HYKS:in lasten syöpäosaston kuntoutusohjaaja kävi kertomas-
sa Riinan luokalle, että mitä tämän sairastuminen tarkoittaa. Ja van-
hemmille meni myös kirjelmä Wilman kautta. Myös silloin kun Riina 
palasi kouluun, kuntoutusohjaaja kävi juttelemassa luokassa. Se oli 
tosi hyvä, koska hän puhui esimerkiksi siitä, että kun Riinalla ei ole 
hiuksia, niin hän saa olla pipo päässä.”

”Meillä on meidän luokan Whatsapp-ryhmä, jossa juttelin luokkaka-
vereiden ja ystävien kanssa. Ne on kyselly et kuinka pitkä tukka mulla 
on nyt ja semmosia perusjuttuja. Ei ne multa kysynyt oikeastaan syö-
västä mitään, ei ne kai uskaltanu oikein,” Riina sanoo.

”Multa luokkakaverit kysyivät joskus Riinan syövästä. Kaverit oli kyllä 
vähän ihmeissään, kun ne oli odottaneet että näkisivät Riinan hiukset 
ja sillä olikin pipo päässä koko ajan. Ja nyt se sitten tuleekin kuuden-
nelle luokalle ilman pipoa kouluun,” sanoo Oona.

”Mä sain sellaisen ison tervetulokortin kun palasin kouluun, se oli kiva. 
Ekaks jännitti kouluun paluu kyllä tosi paljon, koska en ollu nähny ka-
vereita vuoteen, että miten ne suhtautuu muhun,” Riina muistelee.

Monika ja tytöt pitävät syöpäyhdistyksiltä ja muilta perheiltä saa-
maansa vertaistukea erittäin tärkeänä.

”Me ollaan oltu vuosi sitten Kelan sopeutumisvalmennuskurssilla ja 
mä olen ollut kaksi kertaa Sylvan äitien vertaistukiviikonlopussa ja 
nyt ollaan menossa Sylvan sarkoomaperheiden viikonloppuun ja li-
säksi Oona on osallistunut nyt kolmena kesänä Sylvan sisarusleirille. 
Myös Kympin lasten Kuortinkartanon leireillä tytöt ovat käyneet. Siitä 
mä olen niin iloinen, että kun molemmat tytöt saavat tahollaan sitä 
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vertaistukea jota selkeästi tarvitsevat. Ja nyt kun tulee vielä tämä Syl-
van Mun coolein elämä -viikonloppu, minne Riina menee, niin kyllä 
me käytetään kaikkia vertaistukipalveluita, mitä tarjolla on. Syöpä-
hän ei katso sitä taloudellista tilannetta, että mihin perheeseen se 
iskee. Minun perheelläni on nyt mahdollisuus päästä näille leireille ja 
tapaamisiin, se on erittäin tärkeää, koska ei minulla yksinkertaisesti 
ole varaa itse maksaa tällaisia,” Monika kertoo ja jatkaa: 

”Mikä vertaisuudessa on tärkeintä ja mitä mä korostan aina, on että 
Riina näkee niitä muita selvinneitä ja Oona näkee ettei hän ole ainut. 
Sen arvoa ei vaan voi mitata millään. Enhän mä koskaan olis toivonut, 
että mun lapselle tulee syöpä. Mutta sen mukana on tullut myös hy-
viä asioita, kuten nämä leirit ja vertaistuki ja sen mä toivon, että Riina 
myös aikuisena ensimmäisenä muistaa – ei niitä kipuja tai sairastumi-
seen liittyviä ikäviä asioita.”

”Parhaimpina muistoina on jäänyt mieleen tunnelma ja muut tyypit 
kaikilla leireillä ja viikonlopuissa. Ne otti mut tosi hyvin vastaan ja mul-
la tuli sellainen olo, niin kuin mä olisin tuntenut ne aina,” Riina sanoo.



Kuten Metsälinnan perheen tarinasta voi lukea, lapsen 
sairastuminen on vaikea paikka paitsi itse sairastuneel-
le myös tämän läheisille. Syöpä mullistaa perheen arjen 
pitkäksi aikaa. Sylva ry tarjoaa tietoa ja tukea sairastu-
neelle ja tämän lähipiirille silloin, kun he sitä tarvitsevat. 

VERTAISTUEN VOIMAA

Syöpää sairastava voi kokea olonsa yksinäiseksi ja kaipaa 
keskusteluseuraa saman kokeneista. Sylvalla on erilaisia 
vertaistukikursseja paitsi itse sairastuneille myös heidän 
sisaruksilleen ja vanhemmilleen.

Vertaistukitapaamisissa lapset ja nuoret voivat vaihtaa 
ajatuksia syövästä sairautena ja siitä, miten se vaikuttaa 
heidän arkeensa. Myös ihan tavalliselle yhdessäololle ja 
lapsena olemiselle on varattu oma aikansa, sillä vakavan 
sairauden keskellä lapsi kaipaa normaaliuden tunnetta.

Lisäksi Sylva kouluttaa lapsena tai nuorena syövän sai-
rastaneista vertaistukihenkilöitä vielä hoidoissa oleville 
tai jo parantuneille lapsille ja nuorille.

Voit lukea lisää toiminnastamme verkkosivuiltamme (www.
sylva.fi) sekä ohessa olevasta toimintakertomuksesta.  

Joka vuosi noin 150 lasta ja noin 200 nuorta sairastuu syöpään Suomessa. Heistä noin 75–80 prosenttia paranee. Lasten ja nuorten yleisimpiä syöpiä ovat leukemiat, 
aivokasvaimet ja lymfoomat. Sylva ry on vuonna 1982 perustettu syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän läheistensä valtakunnallinen yhdistys. Sylva järjestää 
vertaistukea, kuntoutusta, kursseja ja tuettuja lomia, jotka auttavat selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta.

ILMOITA KOULUSI MUKAAN JA 

TUE SYÖPÄSAIRAITA LAPSIA JA NUORIA

Sylva ry:n päivätyökeräys vuosina 2017–2018 kohdiste-
taan lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen:

•  Vertaistukikurssit syöpäsairaille lapsille, 
   nuorille ja heidän läheisilleen
•  Vertaistukipalveluiden tuottaminen verkossa ja somessa
•  Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
•  Taideterapia syöpään sairastuneille 
   ja heidän läheisilleen osastoilla ja Sylvan tiloissa
•  Tsemppistipendit koulutyöhön palanneille

Ilmoita koulusi mukaan päivätyökeräykseen täyttämällä 
sähköinen lomake Sylvan verkkosivujen kohdasta Lah-
joita – Päivätyökeräys. Myös työlomakkeita saat verkko-
sivuiltamme. 

Iloista lukuvuotta!
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