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Sylva ry

• Syöpään sairastuneiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän 
läheistensä valtakunnallinen potilasyhdistys

• 40 vuotias 

• Ammatillinen psykososiaalinen tuki, 

• Vertaistuki

• Tukena silloin kun perhe tarvitsee, lapsen syöpähoitojen aikana ja 
niiden jälkeen

• Järjestölähtöinen, reagoiva.

• Monipuolinen asiantuntijuus. 

• Toimintamme on osallistujille maksutonta

• Sylvan talous on Sylvan perustamisesta lähtien muodostunut pääosin 
omasta varainhankinnasta, kuten yksityishenkilöiden ja yritysten 
lahjoituksista sekä testamenteista ja jäsenmaksuista. 
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Lukuja

➢noin 150 lasta sairastuu vuosittain 
syöpään

➢ Leukemiat, aivokasvaimet, lymfoomat

➢Hoidot ovat pitkiä

➢ 80% lapsista paranee -> 2/3 jää 
jonkinlainen seurattava myöhäishaitta

➢noin 3000 lasta on syöpähoidossa tai 
seurannassa
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Psykososiaalinen tuki

• Kokonaisvaltaista psyykkistä, sosiaalista ja henkistä tukea

• Edistää perheen sopeutumista uuteen vallitsevaan 
elämäntilanteeseen

• Tukee perheen selviytymistä lapsen sairauden ja hoidon eri 
vaiheissa

• Varhaisen vaiheen tuki vapauttaa voimavaroja, lisää 
psykologista palautumiskykyä

• Mitä varhaisemmin, sen parempi kaikkien osapuolten kannalta 
→ sairastunut, läheiset, tukiverkostot, yhteiskunta
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Kun lapsi sairastuu vakavasti = 
kriisi koko perheelle

• Arki ja perheen dynamiikka muuttuvat äkillisesti. Täysin 
tuntemattomaan hyppääminen

• Sopeutuminen uuteen tilanteessa alkaa heti, arjen sujuvuuden 
järjestäminen

• Toinen vanhemmista jää yleensä pois työstä omaishoitajaksi, 
tukiviidakkoon tutustuminen

• Sairaala- ja hoitomaailma tutuksi
→ koti hoivataloksi

• Sairaalahoitojen aikana perhe ”hajoaa”

• Syöpähoidot ovat pitkiä 

• Infektioriski rajoittaa koko perheen arkea
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Sairastunut lapsi tai 
nuori
• Lapset/nuoret reagoivat tilanteeseen yksilöllisesti ja 

monin eri tavoin
• Sairaalassa, muu perhe kotona
• Sairaala on vieras ympäristö, mitä rankat hoidot 

tarkoittavat?
• Pitkä infektioeristys
• Kontrollin menetys – nuorten tarve itsenäisyydelle

• Lapsen/nuoren monenlaiset tunteet: ikävä, pelko, 
ahdistus, suru, kiukku

• Epäoikeudenmukaisuuden kokemus: muut jatkavat 
tuttua arkea

• Omat jokapäiväiset tutut ja turvalliset arjen rutiinit 
katkeavat

• Lapsi/nuori voi kokea, että hän on tilanteessa yksin ja 
muut eivät ymmärrä häntä

• Vertaistuen merkitys on valtava: on muitakin

• Yhteys kavereihin ja omaan päiväkoti- tai kouluryhmään 
tärkeää
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Perheen terveet 
sisarukset

• Sisarukset joutuvat sisarensa 
sairastuttua elämään monesti 
toissijaisessa asemassa

• Sisarukset ovat usein huolissaan 
siskon/veljen ja vanhempien 
jaksamisesta ja jopa perheen 
taloudellisesta tilanteesta

• Tilanne vaikuttaa usein 
sisarusten elämään ja 
harrastuksiin

• Sisarukset tarvitsevat oikeaa ja 
iänmukaista tietoa

26.10.2022



Perheen 
vanhemmat/vanhempi

• Lapsen sairaus keskiössä, se vie ajan ja voimavarat, vanhemman 
oma jaksaminen avainasemassa

• Huoli lapsesta, selviytymisestä

• Huoli taloudesta

• Vanhempien aika ja resurssit eivät välttämättä riitä terveiden 
sisarusten tukemiseen: Suuri taakka vanhemmille

• Huoli puolison jaksamisesta. Parisuhde voi joko lähentyä tai 
etääntyä

• Vanhemmat kantavat kertaantunutta huolikuormaa

• Vaikeat tunteet: Herättää tunteita, joita ei välttämättä tunnista, 
mutta vaikuttaa omaan jaksamiseen ja perheen ilmapiiriin 
hankaloittavasti. Raskas tunnekuorma altistaa uupumiselle, 
ahdistuneisuudelle ja masentuneisuudelle

• Miten tunnistaa oma tuen tarve, että ei väsy? 
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Moninaiset perheet

Uusperheet, erilaiset kulttuurit

• Sairaus koskettaa kahta tai useampaa perhettä

• Vaatii paljon asioiden ratkomista

• Avoimen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys kasvaa

Yhden vanhemman perheet

• Vanhempi vastaa yksin arjesta

• Sosiaalisen verkoston merkitys kasvaa

• Tärkeä kannustaa ottamaan huolia puheeksi sairaalassa tuen 
varmistamiseksi. 

Monikulttuuriset perheet

• Perhekeskeisiä kulttuureita, järjestöjen tukea vaikea ottaa vastaan. 

• Monesti tuen tarjoaminen alkaa Suomen hoitojärjestelmän 
selkeyttämisestä. Tärkeää rinnalle pysähtyminen
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Elämä ennen 
diagnoosia 1. Lapsi saa 

syöpädiagnoosin

2. Lapsiperhe 
prosessoi 

diagnoosia

3. Lapsiperhe 
valmistautuu 

syöpähoitoihin

4. Perhe käy läpi 
syöpähoidot

5. Perheen elämä 
syöpähoitojen 

aikana

6. Lapsen 
syöpähoidot 

päättyvät

7. Lapsen paluu 
arkeen hoitojen 

jälkeen

8. Vanhempien 
paluu työelämään

9. Elämä 
myöhäishaittojen 

kanssa
10. Syövän 
uusiminen

Lapsen kuolema

Uudet  hoidot

Sylva  perheen tukena kaikissa vaiheissa



Sylvan psykososiaalinen tuki
Vanhemmille

• Vanhempainkurssit 
• Maksuttomat 

tukikeskustelut
• lapsiperhetyön

asiantuntija
• perheterapeutti

• Vertaistukihenkilöt
• Vertaistukichatit
• Parisuhdekurssit
• Perhekurssit
• Oppaat

Keskustelutukea myös 
isovanhemmille

• Nuorille aikuisille
• Keskustelutukea
• Kursseja
• Treffejä verkossa
• Kuvataideterapiaa
• Vaikuttajatoimintaa
• Vertaisryhmächatte

ja
• Vertaistukea

26.10.2022

Lapsille
• Alle kouluikäisten 

verkkotreffit
• Alakouluikäisten 

verkkotreffit
• Kuvataideterapia 

verkossa ja 
osastolla

• Perhekurssit

Nuorille
• Keskustelutukea
• Nuorten oma 

vaikuttajaryhmä
• Instatili

Sylvannuoret
• Sylva Discord –

server
• Nuorten kurssit
• Kuvataideterapiaa

• www.sylva.fi
• Some
• Sylva lehti
• Oppaat
• Voima-kansiot

http://www.sylva.fi/


Sylva-säätiön tutkimus 

Sylva-säätiön tutkimuksen avulla saamme tietää, millaista psykososiaalista 
tukea sairastunut ja hänen läheisensä tarvitsevat. Tutkimuksella nostamme 
asiat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja teemme vaikuttamistyötä.

Päätavoite: Eduskuntavaalien 2023 jälkeen muodostettavan hallituksen 
ohjelmaan tulee kirjaus psykososiaalisen tuen standardeista.

• Välitavoite 1: Sylva säätiö on psykososiaalisen tuen asiantuntija Suomessa

• Välitavoite 2: Sylva säätiöllä on selkeä ja arvostettu profiili laadukkaan 
tutkimuksen mahdollistajana ja Sylvan kohderyhmien äänen vahvistajana 
(edunvalvonta)
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Sylvan toiminta 
pähkinänkuoressa

• Tuki: Ajasta sekä paikasta riippumatonta tukea verkossa 
mm. kurssit verkossa ja kasvokkain, ammatilliset 
tukikeskustelut, terapeuttinen keskustelutuki, 
kuvataideterapia ja vertaistuki. Panostamme kaikkien 
palvelujen valtakunnalliseen saatavuuteen.

• Tutkimus: Miten lapsille voitaisiin taata tasavertaiset 
mahdollisuudet selviytyä syövästä, minkälaista 
psykososiaalista tukea eri tilanteissa olevat perheet 
tarvitsevat ja millaisia tuloksia oikea-aikaisella, 
oikeanlaisella psykososiaalisella tuella voidaan saavuttaa. 
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Tukee syöpää sairastavaa lasta, nuorta, 
nuorta aikuista sekä heidän läheisiään.

Sylvan pääviestit
Myötätuntoinen arjen tukija
Luotettava tiedon tarjoaja
Rohkea vaikuttaja


