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Syopasairaanhoitaja 

avulla voi myos ilmaista erilaisia 
tunteita. (Bojner-Horwitz & Bojner 
2007, 57 ja 113-115.) Tuokion yksi 
tavoite olikin, etta kerholaiset pys
tyvat purkamaan ehka sisalle patou
tuneita ja musiikin tuomia tunteita 
musiikkimaalauksen kautta. Soit
tamani ja laulamani laulu oli Eino 
Leinon sanoittama runo Lapin kesa, 
josta myohemmin Perttu Hietanen 
ja Taisto Wesslin ovat tehneet ny
kyisen version. Tuokiossa laulettiin 
myos tuttuja yhteislauluja piano
saestyksellani mm. Synnyinmaan 
laulu ja Lapinaidin kehtolaulu. 

Koko tuokion ajan syntyi vapaa
ta keskustelua. Kerholaiset jakoivat 
kokemuksia psykososiaalisen tuen 
saamisesta ja sen tarkeydesta. Eras
kin kerholainen kertoi, miten itse 
on tukenut laheisiaan, kun tukea ei 
ole perheen ulkopuolisilta tahoilta 
saanut. Ahonen ym. (2013) maarit
telee, etta psykososiaalisella tuella 
tarkoitetaan syopaan sairastuneen 
ja hanen laheistensa selviytymisen 
tukemista uudessa elamantilantees
sa. Lahtokohtana on kunnioittaa po
tilasta ja huomioida hanen yksilolli
set toiveensa ja tarpeensa. (Ahonen, 

Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, 
Sulosaari & Uski-Tallqvist, 2013, 
162-163.)

Kirjallisen palautteen pohjalta
syopakerholaiset pitivat viriketuo
kiosta ja se oli tavoitteiden mukai
nen. Positiivista palautetta sain pir
teasta ja selkeasta ohjauksesta seka 
musiikin eri tavoin hyodyntamises
ta. Myos itse tuokion ohjaajana ha
vainnoin, miten innoissaan syopa
kerholaiset osallistuivat. Onnistuin 
luomaan luotettavan ilmapiirin ja 
nain ollen mahdollistin vertaistu
en, kokemusten vaihdon. Nurminen 
(2013) kertoo vertaistuen auttavan 
ymmartamaan vakavaa sairautta ja 
elamantilannetta, seka antaa rohke
utta puhua siita. Syopaan sairastu
neelle ja hanen laheisilleen on tarve 
puhua samassa tilanteessa oleville, 
koska sairaus ja sen tuomat oireet 
seka muutokset synnyttavat paljon 
erilaisia tunteita. (Nurminen 2013, 
65-66.)

Tama opinnaytetyoprosessi on
ollut opettavainen ja antanut mi
nulle paljon tyokaluja tukea syopa
potilaita ja heidan laheisiaan psyko
sosiaalisesti. Merkittavin anti oli se, 

kun nain, miten viriketuokio piristi 
syopapotilaiden ja heidan laheisten
sa arkea. Sain olla mukana tukemas
sa ja rohkaisemassa heita kriisin ja 
elamanmuutoksen keskella. 
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