
Keväällä saadun diagnoosin jälkeen kaikki tapahtui nopeasti. 
Hoidot alkoivat ja niiden aikana rajoitusten lista oli loputon. Huh-
tikuussa Riina jäi pois koulusta ja silloin jäivät myös harrastuk-
set, bussilla matkustaminen, ulkomaanmatkat, uimahallireissut, 
elokuvissa käyminen, shoppailu, huvipuistovierailut, ravintolassa 
käyminen ja jopa mökille meneminen. Kaikki missä tapasi muita 
kuin oman perheen jäseniä tai toisia syöpään sairastuneita lap-
sia oli kielletty. Sytostaatit ja sädehoito veivät vastustuskyvyn ja 
Riinan oli pakko olla kotona eristyksissä muista. Tavallinen fluns-
sakin olisi voinut olla hengenvaarallinen.

Riina kävi vuoden verran koulua kotoa käsin. Luokanopettaja 
tuli käymään tiistaisin ja erityisopettaja torstaisin. Hoidot väsyt-
tivät, ruoka ei maistunut ja usein oli kipujakin. Eristyksissä elämi-
nen oli todella kurjaa, vaikka Riinan kaksossisko Oona piti myös 
Riinan kavereiden menoissa ajan tasalla ja Whatsappissa pystyi 
juttelemaan ystävien kanssa. 

Kouluun palaaminen tasan vuosi syöpähoitojen alkamises-
ta jännitti, sillä Riina ei ollut nähnyt kavereitaan vuoteen, mutta 
siitä tulikin muistorikas ja lämminhenkinen kohtaaminen. Koulu-
kaverit omalta ja rinnakkaisluokalta antoivat ison tervetulokortin 
ja koulun rehtori iloitsi jälleennäkemisestä niin, että hyppi Riinan 
kanssa kaulakkain. 

Perheen äiti Monika, Riina ja Oona pitävät Sylvalta ja muilta 
perheiltä saamaansa vertaistukea erittäin tärkeänä. Perhe on ol-
lut mukana Sylvan järjestämässä toiminnassa sairauden aikana 
ja sen jälkeen. Monika on osallistunut äitien vertaistukiviikonlop-
puihin, koko perhe on ollut sarkoomaperheiden viikonloppukurs-
silla, Oona on käynyt kesäisin sisarusleireillä ja Riina pääsi mu-
kaan Mun coolein elämä -kurssille. 

”Vertaisuudessa on tärkeintä, että Riina tapaa muita syöväs-
tä selvinneitä ja Oona näkee, ettei hän ole ainut, jolla on syö-
pään sairastunut sisarus. Sen arvoa ei vaan voi mitata millään,” 
Monika kertoo ja jatkaa: ”Enhän mä koskaan olis toivonut, että 
mun lapselle tulee syöpä. Mutta sen mukana on tullut myös hy-
viä asioita, kuten nämä leirit ja vertaistuki. Toivon, että ne Riina 
myös aikuisena ensimmäisenä muistaa – ei niitä kipuja tai sai-
rastumiseen liittyviä ikäviä asioita.”
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Vertaistuen arvoa  
ei voi mitata millään

Espoossa asuvan  
Metsälinnan perheen arki  
muuttui täysin muutama  

vuosi sitten, kun yksi perheen  
neljästä lapsesta, silloin  
10-vuotias Riina sairastui  

Ewingin sarkoomaan  
eli luusyöpään. 



Syöpään sairastuminen mullistaa lapsen, nuoren ja heidän läheistensä elämän 
pitkäksi aikaa. Onneksi kenenkään ei tarvitse jäädä yksin. Me Sylvassa tunnemme 
syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten arjen. Tarjoamme tietoa, vertaistukea, 
neuvontaa, ammattilaisten ohjaamia kursseja ja koulutuksia, jotka ovat perheiden 
apuna sairaudesta toipumisessa ja auttavat jaksamaan. Päivätyökeräys on tärkeä 
keräysmuoto Sylvalle.

Päivätyökeräyksellä ammattilaisen apua ja vertaisen tukea

Tänä lukuvuonna Sylva ry:n päivätyökeräys kohdistetaan lapsille ja nuorille suun-
natun perhetyön tukemiseen. Syöpää sairastava ja myös hänen läheisensä voi 
kokea olonsa yksinäiseksi ja kaivata keskusteluseuraa saman kokeneista. Sylvalla 
on erilaista ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja kursseja sekä sairastuneille että 
heidän sisaruksilleen ja vanhemmilleen.

Vertaistukitapaamisissa lapset ja nuoret voivat vaihtaa ajatuksia syövästä sai-
rautena ja siitä, miten se vaikuttaa heidän arkeensa. Myös ihan tavalliselle yhdes-
säololle on varattu oma aikansa, sillä vakavan sairauden keskellä lapset kaipaavat 
normaaliuden tunnetta.

Viime vuonna Sylva järjesti lapsille ja perheille 15 erilaista kurssia ja tapaamista, 
joihin osallistui yhteensä 287 lasta, nuorta tai vanhempaa. 108 lasta ja vanhempaa 
osallistui Sylvan tarjoamaan kuvataideterapiaan. Erilaisiin Sylvan tapahtumiin osal-
listui noin 1 000 ihmistä.

Tulkaa mukaan ja järjestäkää koulussanne päivätyökeräys Sylva ry:n hyväksi. 
Osallistumalla oppilaat auttavat tarjoamaan syöpään sairastuneille ikätovereilleen 
ja heidän perheilleen ammattilaisten apua, vertaistukea ja kursseja. Ilmoittautu-
mislomake sekä muut tarvittavat materiaalit löytyvät Sylvan sivuilta www.sylva.fi > 
Osallistu tai lahjoita > Päivätyökeräys.

Iloista lukuvuotta!
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Sylva ry tukee syöpää sairastavaa lasta ja nuorta sekä heidän läheisiään. 
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Hei oppilaat ja opettajat!

Joka vuosi noin 150 lasta ja noin 200 
nuorta sairastuu syöpään Suomessa. 
Heistä noin 75 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.


