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1 JOHDANTO

Vakavaan tautiin, kuten syöpään, sairastuminen on aina suuri järkytys ihmisen

elämässä. Sairauden voittaminen ei tarkoita vain fyysistä parantumista, vaan

vaatii myös psyykkisen puolen eheytymisen. Kärjistäen voisi sanoa sairaalan

huolehtivan potilaan fyysisestä paranemisesta. Näiden lisäksi syövän sairas-

tanut tarvitsee kuitenkin pidempiaikaista tukea, jolloin vertaistuki astuu ku-

vaan, unohtamatta psykologin ja psykiatrin palveluita. Taustalla on ajatus siitä,

ettei sairastaminen varsinaisesti pääty niin sanottuihin ”terveen papereihin”,

vaan tukea saatetaan kaivata myös myöhemmissä elämänvaiheissa.

Syövän sairastaneen nuoren aikuisen ajatukset saattavat vaihdella laidasta

laitaan, kuten kenen tahansa samanikäisen. Välillä ongelmat tuntuvat ylitse-

pääsemättömiltä, kun taas välillä elämä kulkee omalla painollaan. Nuori aikui-

nen saattaa kokea olevansa yksin ajatustensa kanssa, mutta tavatessaan

muita saman kokeneita hän voi huomata asian olevan päinvastoin. Sairastu-

neet nuoret aikuiset painiskelevat usein samojen asioiden ja ajatusten kanssa

identiteettiään rakentaessaan, olivat ne sitten pieniä tai isoja.

Ajatus tämän opinnäytetyön aiheesta alkoi elää keväällä 2006. Lähdimme liik-

keelle Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen nuorten aikuisten vertaistukiryhmän

vetäjän ehdottamasta ideasta. Kehittelimme aihetta, kunnes se varmistui syk-

syn 2006 aikana. Aiheeksi muotoutui syövän sairastaneiden nuorten aikuisten

vertaistukikokemusten selvittäminen. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli sel-

vittää, mikä merkitys vertaistuella on nuorelle aikuiselle, miten sitä on ollut

saatavilla ja millaista sen tulisi olla.

Opinnäytetyötä tehtiin yhteistyössä Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa

(liite 1), mistä meille nimettiin työelämän ohjaaja joulukuussa 2006. Vuoden

2007 aikana aloimme työstää opinnäytetyötämme, kunnes joulukuussa alkoi

intensiivisempi kirjoittamisprosessi. Yhteistyö Keski-Suomen Syöpäyhdistyk-

sen kanssa sujui hyvin ja haluamme kiittää heitä saamastamme materiaalista,

tuesta sekä kannustuksesta.
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Haastateltavaksi valitsimme ympäri Suomea asuvia nuoria aikuisia, jotka ovat

jossakin elämänsä vaiheessa sairastaneet syövän. Hyödynsimme työssämme

toisen opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisia kontakteja, jotka ovat syntyneet

omakohtaisen sairastumisen ja paranemisen kautta.

Aiheen valinnassa otimme huomioon, ettei syövän sairastaneiden nuorten ai-

kuisten kokemuksia vertaistuesta ole tietääksemme tutkittu Suomessa. Opin-

näytetyötä tehdessämme emme sellaisia tutkimuksia löytäneet. Tästä syystä

aiheemme on innovatiivinen ja hyödyllinen. Opinnäytetyömme on tarkoitettu

erityisesti syöpäyhdistyksille, jotta ne voivat hyödyntää saatuja tuloksia ver-

taistukitoimintaa suunniteltaessa. Myös syöpään sairastuneet ja heidän lähei-

sensä voivat käyttää opinnäytetyötämme tiedonlähteenä, kun taas sosiaali- ja

hoitoalan ammattilaiset voivat käyttää sitä koulutuksissa, ohjauksissa sekä

osana omaa ammatillista kehittymistään.

2 LAPSESTA NUOREKSI

Lapsuus on aikaa, jolloin muodostuu pohja myöhemmälle kehitykselle. Tähän

ikävaiheeseen kuuluu niin kognitiivinen, motorinen kuin sosiaalinen kehittymi-

nen. Lapsuudessa muotoutuneet mielikuvat ja kokemukset maailmasta vaikut-

tavat pitkälle yksilön nuoruuteen ja aina aikuisuuteen asti. Nuoruuden kehitys-

tehtävänä on oman maailmankatsomuksen muodostaminen ja vanhemmista

irtautuminen. (Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen. 2007,

149 – 150; Ruoppila 2003a, 30 – 39; Dunderfelt 1998, 95.)

Nuoruus mielletään nykypäivänä hyvin pitkäksi ajanjaksoksi yksilön elämässä.

Sitä pidetään siirtymävaiheena, jonka aikana yksilö kehittyy kohti aikuisuutta

niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Kehitysvaiheena nuoruus vie

yli 10 vuotta ja jakaantuu kolmeen eri osaan. Näitä osia ovat varhais-, keski- ja

myöhäisnuoruus. Nuoruus määritellään alkavaksi noin 11 – 12 –ikävuoden
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kohdalla. (Ruoppila 2003b, 162 – 163; Nurmi 2003, 256 – 257; Kronqvist &

Pulkkinen 2007, 30, 166 – 192.)

2.1 Fyysinen ja psyykkinen kehitys

Nuoren fyysinen kehitys tarkoittaa kehon biologista kypsymistä. Tänä aikana

keho kehittyy ja yksilö saavuttaa sukukypsyyden, mikä vaikuttaa nuoren minä-

kuvaan. Varhaisnuoruudessa puberteetin alkamisen myötä kehon muutokset

ja seksuaalisuuden herääminen aiheuttavat kasvavalle nuorelle usein häm-

mennystä ja epävarmuutta. Biologinen kypsyminen ja nuoren kokemus siitä

ovat merkittäviä osia persoonallisuuden kehittymisen kannalta. (Kronqvist &

Pulkkinen 2007, 31, 167 – 168.)

Psyykkinen kehitys koostuu kolmesta osa-alueesta: kognitiivisesta kehitykses-

tä, persoonallisuuden kehityksestä sekä motivationaalisista toiminnoista. Op-

pimiseen, muistiin, kieleen, ajatteluun ja havaitsemiseen liittyvää kehitystä

kutsutaan kognitiiviseksi kehitykseksi. (Kronqvist & Pulkkinen  2007, 31 – 33.)

Tämä kehitys mahdollistaa nuoren oman ideologian orastavan muodostami-

sen (Dunderfelt 1998, 95 – 97).

Yleisesti persoonallisuuden käsitteellä tarkoitetaan ihmisen kehitystä omaksi

ainutlaatuiseksi itsekseen (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 33 – 34). Se pitää si-

sällään ihmisen pysyvät ja tärkeät ominaisuudet sekä luonteenomaisen käyt-

täytymisen ja ajattelun. Persoonallisuuteen yhdistetään myös ulkoinen käyt-

täytyminen, asenteet, kyvyt, tunteet ja sielunelämän tiedostamattomat tapah-

tumat. (Pulkkinen 2003, 297.)

Kronqvist ja Pulkkinen (2007, 35) painottavat motivationaalisia toimintoja, joi-

hin kuuluvat sekä motiivit että emootiot. Motiivilla tarkoitetaan ihmisen toimin-

taa ohjaavaa sisäistä vaikutinta. Yksilö kokee tämän haluna, tarpeena tai toi-

veena liittyen jonkun tietyn toiminnan toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämi-

seen. Emootio sen sijaan tarkoittaa tunteita eli ihmisen erilaisia psyykkisiä tilo-

ja, kuten iloa tai surua. Ne ovat tunteenomaisia kokemuksia ja elämyksiä.
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2.2 Sosiaalinen kehitys ja identiteetti

Sosiaalisen kehityksen myötä yksilö liittyy erilaisiin ryhmiin ja yhteisöihin. Eri

kehitysteorioiden mukaan nuoruuteen kuuluu ennen kaikkea itsenäistyminen

ja irtautuminen omista vanhemmista ja lapsuuden perheestä. Tämän eriytymi-

sen myötä nuori alkaa solmia erilaisia ystävyyssuhteita ja harjoittelee kiinty-

myssuhteiden luomista toisiin ihmisiin. Vaikka perheestä irtautuminen on olen-

nainen osa nuoren kehityksessä aikuisuuteen, säilyvät vanhemmat nuoren

mielessä tukijoina ja turvan antajina, joihin voi luottaa vastoinkäymisten koh-

datessa. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 38; Kronqvist & Pulkkinen 2007, 182.)

Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaan nuoruuden keskeinen kehi-

tystehtävä on identiteetin muodostuminen roolihämmennyksen kautta. Tämä

tarkoittaa, että nuori kokeilee erilaisia rooleja löytääkseen itsensä ja kasvaak-

seen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tätä kautta hän rakentaa kuvaa omasta it-

sestään, arvoistaan ja maailmankatsomuksestaan. Nuori irtautuu vanhemmis-

taan sekä solmii ystävyyssuhteita ikätovereihinsa. Tämä identiteettikriisiksi

kutsuttu vaihe sijoittuu yleensä nuoruusiän keskivaiheeseen, johon kuuluu

samastumisia, ihastumisia, minäkokemuksen selkiinnyttäminen, omien rajojen

kokeilu ja syvälliset ihmissuhteet, kuten seurustelu. Silloin elämässä vastaan-

tulevat ristiriidat synnyttävät nuoressa voimakkaan yksilöllisyyden puhkeami-

sen. (Dunderfelt 1998, 92 – 93, 247, 249.)

3 VAKAVA SAIRAUS LAPSEN JA NUOREN ELÄMÄS-
SÄ

Kun lapsi tai nuori sairastuu vakavaan tautiin, tavallaan koko perhe sairastuu

samalla. Sairastuminen aiheuttaa perheelle psyykkisen sokin, pysäyttää ta-

vanomaisen arjen ja koko elämä muuttuu yllättäen epävarmaksi. Mieli täyttyy

sekavista tunteista, jotka vaihtelevat surusta vihaan ja syyllisyydestä pelon

tunteisiin. Myös sairastunut lapsi ja tämän sisarukset saattavat kokea syylli-
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syyttä ja huonommuuden tunteita sairastumisesta. Tämän vuoksi on tärkeää,

että perhe saa alusta alkaen oikeanlaista tietoa sairaudesta sekä tukea arjes-

sa jaksamiseen. (Ivanoff, Kitinoja, Rahko, Risku & Vuori 2001, 219; Syöpää

sairastavan lapsen hoito 2008, 5 – 7, 13; Vilén ym. 2007, 343.) Lapsen syö-

pädiagnoosia ei pidä milloinkaan ilmoittaa potilaalle tai hänen omaisilleen hei-

koin perustein. Yleensä vain yliopistollisessa sairaalassa varmennettu diag-

noosi voidaan kertoa potilaalle ja vanhemmille. (Salmi & Minn 1999, 566.)

3.1 Syöpä sairautena

Syöpää pidetään pelottavana ja pahamaineisena tautina. Siihen liitetään vah-

vasti ajatukset kuolemasta ja kärsimyksestä. Tämä käsitys juontuu vuosikym-

menten taakse. Hovi (2008) toteaa, että vielä 1950–luvulla viiden vuoden

eloonjäämisennuste oli parhaimmillaan vain noin 20 %. Kuitenkin vuosikym-

menten saatossa hoidot ovat kehittyneet, minkä vuoksi nykyisin syövästä sel-

viää noin 75–80 %:a sairastuneista lapsista ja nuorista.  Hovin mukaan ennus-

teissa on arvioitu, että vuonna 2010 jopa 1/250 15 – 45 –vuotiaista on sairas-

tanut syövän.

Kokeellisissa tutkimuksissa on voitu havaita eri pahanlaatuisten kasvainten

yleisyyksiä perustuen väestöryhmien ikään, sukupuoleen, elintapoihin, rotuun,

sosiaaliluokkaan ja ympäristön altisteisiin. Käytännön esimerkkinä tästä voi-

daan mainita tupakoinnin ja keuhkosyövän yhteys. (Isola 1999, 13 – 14.) Tu-

lee kuitenkin muistaa, ettei syöpä aiheudu vain yhdestä tietystä osatekijästä.

Yleensä syntyyn vaikuttaa monta eri tekijää yhtä aikaa, eikä yksittäistä syytä

voida siis saada selville. (Kun lapsi sairastuu syöpään – opas läheisille 2000,

10 – 11.) Isolan (1999, 13) mukaan syövän syntytapahtumiin on olemassa

useita erilaisia näkökulmia. Yhteistä niille kaikille on käsitys siitä, että syöpä

syntyy vaiheittain.

Syövän synty eli karsinogeneesi on monivaiheinen tapahtuma. Se on seuraus-

ta solun kasvunsäätelyjärjestelmiin vähitellen kertyvistä vaurioista. Syöpä saa

aina alkunsa yksittäisestä solusta, joka vaurioiduttuaan alkaa jakautua hallit-



8

semattomasti. Tätä tapahtumaa kutsutaan DNA- vaurioksi eli mutaatioksi. Täl-

laisia vaurioita syntyy elimistössä kaiken aikaa, mutta vain harvat niistä johta-

vat syövän kehittymiseen. (Isola 1999, 17.)

3.1.1 Lasten yleisimmät syövät

Suomessa sairastuu vuosittain noin 150 lasta syöpään. Yleisimpiä syöpiä ovat

leukemia, aivokasvaimet ja lymfoomat eli imusolmukesyövät. (Rajantie 2002,

185). Nämä ovat tyypillisiä nimenomaan lapsuusiälle, eikä näitä tavata usein

aikuisilla. Leukemia on yleisesti 3 – 5 –vuotiaiden sairaus, aivokasvaimia taas

esiintyy eniten alle 3 –vuotiailla. Lymfoomat ovat puolestaan koulu- ja murros-

ikäisten nuorten sairaus. (Minkkinen, Jokinen, Muurinen & Surakka. 1997.

233.)

TAULUKKO 1. Alle 20-vuotiaiden syövät Suomessa (mukaillen Tukihenkilö-
opas 2004, 22).

Syöpätauti 0 – 14 –vuotiaat
syöpää sairastavat

15 – 19 –vuotiaat
syöpää sairastavat

Leukemiat 30 % 13 %
Aivokasvaimet 28 % 10 %
Lymfoomat 11 % 23 %
Muut 31 % 54 %

Pihkalan (2004, 337 – 338) mukaan lasten syövän varhainen diagnosointi on

haasteellista, sillä syöpäkasvaimet sijaitsevat usein syvemmissä kudoksissa.

Myös syövän oireet saattavat olla hämääviä. Lapsella voi olla esimerkiksi

mustelmia, väsymystä, pitkittynyt infektio, päänsärkyä, aamuoksentelua, luus-

tokipuja ja niin edelleen. Tämän vuoksi ei olekaan poikkeavaa, että lapsen

kanssa on kierretty useamman kerran lääkäreiden vastaanotoilla, ennen kuin

on edes alettu epäillä syövän mahdollisuutta.
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Lasten syöpään sairastumisen syy-yhteys on edelleen hämärän peitossa. Ei

tiedetä ovatko syyt sikiöaikaisia, perinnöllisiä vai ulkoisten tekijöiden aiheutta-

mia. (Minkkinen ym. 1997, 253.) Noin ¾ lasten syöpätapauksista paranee py-

syvästi (Pihkala 2004, 336 – 337; Tukihenkilöopas 2004, 20.), mutta hoidoista

voi kuitenkin jäädä kauaskantoisia vaikutuksia. Myöhäisvaikutukset vaihtelevat

yksilöllisesti ja niihin vaikuttaa niin perustauti kuin siihen saadut hoidotkin (Ho-

vi 2008).

Myöhäisvaikutuksiin luetaan muun muassa kasvuhäiriöt. Niitä pyritään kor-

jaamaan erilaisilla hormonihoidoilla. Hoidot voivat vaikuttaa myös puberteetti-

kehitykseen ja fertiliteettiin eli hedelmällisyyteen (Elomaa, Blomqvist & Siimes

1999, 664 – 666) sekä välillisesti kognitiivisiin taitoihin. Toisin sanoen hoidot

voivat vaurioittaa keskushermostoa ja tätä kautta aiheuttaa lapsille oppimis-

vaikeuksia. Suomen Lääkärilehdessä ilmestyneen artikkelin mukaan aiemmin

tehdyissä julkaisuissa on havaittu, että noin 25 % syöpäpotilaista toi esiin kou-

lu- ja oppimisvaikeuksia (Lähteenmäki, Harila-Saari, Lanning & Salmi 2006,

2234). Lisäksi syövän sairastaneilla lapsilla ja nuorilla on 2,5 – 7 kertainen ris-

ki sairastua uuteen syöpään myöhemmin elämänsä aikana (Vilén ym. 2007,

451; Hovi 2008).

3.1.2 Syövän hoitomuodot ja niiden myöhäisvaikutukset

Hoitomuoto riippuu siitä, mikä syöpä on kyseessä. Minkkisen ja muiden (1997,

259 – 261) mukaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti potilaan mukaan.

Yleisimpiä hoitomuotoja ovat kirurginen toimenpide (solidi kasvain), sädehoito

ja sytostaattihoito. Näitä käytetään myös toisiaan täydentävinä hoitomuotoina

(Roberts 1999, 111).

Kirurgista hoitoa käytetään syövän hoidossa, kun siitä on aiheutunut potilaalle

kiinteä eli solidi kasvain. Näiden hoidossa kirurgialla on selvästi parhaat tulok-

set, joita on pyritty parantamaan edelleen erilaisilla lisähoidoilla kuten säde- ja

sytostaattihoidoilla. (Roberts 1999, 111.) Potilaista otetaan myös kirurgisesti
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koepaloja, joiden avulla voidaan määrittää syövän levinneisyyttä ja varmistaa

diagnoosi (Salminen 2000, 24).

Sädehoito on yleisimmin ulkoista, jolloin potilas altistetaan ionisoivalle säteilyl-

le muun muassa sädehoitokoneiden avulla. Sisäisellä sädehoidolla tarkoite-

taan potilaalle suunkautta annettavaa lääkitystä kuten radiojodia. Sädehoitoon

liittyvät välittömät ja pitkäaikaiset haittavaikutukset vaihtelevat riippuen säde-

tettävästä kehonosasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pahoinvointi ja hius-

tenlähtö, pitkäaikaisvaikutuksina sen sijaan pysyvät vauriot sädetetyssä ku-

doksessa. (Kouri, Ojala & Valavaara 1999, 117; Salminen 2000, 25 – 27.)

Sytostaatti- eli solunsalpaajahoidon vaikutus kohdistuu suurelta osin jakautu-

viin soluihin (Elonen & Wiklund 1999, 136). Pyrkimyksenä on estää syö-

päsolujen lisääntyminen ja leviäminen. Syöpäspesifistä solunsalpaajaa ei ole

vielä kehitetty, vaan lääke vaikuttaa myös elimistön normaaleihin herkästi ja-

kautuviin soluihin. Tästä johtuen hoidon sivuvaikutuksena voi olla pahoinvointi,

ripuli, hiusten lähtö ja veriarvojen alentuminen. Solunsalpaajat vaikuttavat

myös verenkiertoon, hermosoluihin, hormonitoimintaan ja sukupuolisoluihin.

Näiden seurauksena voi olla väliaikainen tai pysyvä verenkiertohäiriö, neuro-

patia, kuukautiskierron sammuminen tai hedelmättömyys. Miespotilaille suosi-

tellaankin sperman taltiointia. Naisilla munasolujen taltiointi on haasteellisem-

paa. (Salminen 2000, 28–29.)

3.2 Sairastumisen aiheuttama kriisi

Lapsia koskeva hyväksi osoittautunut kriisiteoria puuttuu, ja tästä syystä lap-

siin sovelletaankin aikuisia koskevia kriisiteorioita. Kriisit kuuluvat jokaisen ih-

misen elämään ja ovat osa normaalia kehitystä. Niillä tarkoitetaan ihmisen

elämään liittyviä ratkaisuja, käänteentekeviä muutoksia, vaarallisia taitekohtia

tai mahdollisuuksia. Kriisejä on syntytavaltaan kahta tyyppiä, joko kehitykselli-

siä tai traumaattisia. (Poijula 2007, 28.)
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Traumaattisessa kriisissä kriisinaiheuttaja on joku ulkoinen, äkillinen tapahtu-

ma, kuten vakava sairastuminen. Kriisin vaikutus ihmisen elämään on yksilöl-

listä, sen hetkinen elämäntilanne ja tapahtuneen merkitys vaikuttaa kriisin syn-

tyyn ja syvyyteen. (Ruishalme & Saaristo 2007, 8, 29, 37.) Traumaattinen kriisi

eroaa kehityskriisistä voimakkuudellaan ja ennakoimattomuudellaan.

Traumaattisen kriisin etenemisessä on havaittavissa erilaisia elementtejä.

Nämä eivät välttämättä seuraa toisiaan kronologisessa järjestyksessä, kuten

Cullbergin vaihemallissa esitellään, vaan ne voivat sekoittua keskenään ja jo-

honkin vaiheeseen voidaan myös palata uudelleen. Vaiheiden läpikäyminen

on edellytys ihmisen toipumisen käynnistymiselle ja mahdollisesti traumaatti-

sesta kokemuksesta ylipääsemiselle. (Ruishalme & Saaristo 2007, 64.)

Kriisin läpikäymiseen vaikuttaa lapsen sen hetkinen ikätaso ja kehitysvaihe ei-

kä sen vuoksi lapsen trauman ja toipumisen kulusta ole olemassa omaa teori-

aa. Tämän vuoksi esittelemme aikuisten kriisiteorian, jota voidaan jossain

määrin soveltaa lasten ja nuorten kanssa. (Poijula 2007, 32.)

Sokkivaihe Reaktiovaihe Läpikäyminen Integraatio

KUVIO 1. Kriisin kulku (Poijula 2007, 33; Tukihenkilöopas 2004, 33 – 34).

Sokki- ja reaktiovaihe muodostavat kriisin akuutin vaiheen, joka yleensä on

tunnistettavissa. Nämä vaiheet voivat usein olla päällekkäisiä. Sokkivaiheelle

ominaista on mielen sulkeutuminen traumaattisen kokemuksen johdosta. Tällä

tavoin ihmisen mieli pyrkii suojaamaan itseään todellisuudelta, sillä se ei vielä

pysty käsittelemään muuttunutta tilannetta. Ulospäin trauman kokenut voi vai-

kuttaa täysin normaalilta, mutta pään sisällä myrskyää, koska ihmisen tietoi-

suus on muuttunut. Tästä syystä ihminen ei myöskään pysty vastaanottamaan

eikä muistamaan mitään tärkeitä tietoja esimerkiksi sairaudestaan. Lapsille

ominainen tapa reagoida tällaisissa tilanteissa on lamaantuminen, voimakas

reagointi tai aikaisemman toiminnan jatkaminen kuin mitään ei olisi tapahtu-
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nut. Sokin kesto vaihtelee muutamasta tunnista vuorokauteen. (Poijula 2007,

33.)

Trauman työstäminen käynnistyy reaktiovaiheessa. Tällöin tapahtumat ovat

mielessä muistojen, unien ja mielikuvien muodossa. Näiden heränneiden tun-

teiden ja reaktioiden vuoksi ihmisen on pakko kohdata todellisuus. Reaktio-

vaihetta saattaa kestää useita viikkoja, jolloin ihmisen puolustusmekanismit

aktivoituvat. Näillä tiedostamattomilla prosesseilla ihminen suojaa psyykkistä

eheyttään trauman herättämiltä raskailta kokemuksilta. Esimerkkeinä puolus-

tusmekanismeista mainittakoon kieltäminen ja dissosiaatio eli katkos tietoi-

suuden jatkuvuudessa. Nämä puolustusmekanismit vaikuttavat ihmiseen ko-

konaisvaltaisesti niin käyttäytymisen, ajattelun ja tunteiden osalta. Reaktiovai-

heeseen kuuluu myös olennaisesti sureminen, jolloin ihminen pyrkii hahmot-

tamaan sekavaa elämäntilannettaan. Tähän liittyy läheisesti itsesyytökset ja

miksi –kysymykset liittyen traumaan. (Mts. 2007, 33 – 34.)

Reaktiovaihetta seuraa trauman läpityöskentely. Tämän vaiheen alkaminen

vaihtelee viikosta kuukausiin, joidenkin kohdalla jopa yhden vuoden. Trauman

läpityöskentelyllä tarkoitetaan sitä, että yksilö trauman ja menneisyyden sijaan

alkaakin keskittyä tulevaisuuteensa ja selviytymiseensä. Asiantuntija-apua on

syytä harkita siinä vaiheessa, jos näyttää, ettei trauman kokenut pysty sopeu-

tumaan uuteen elämäntilanteeseensa. (Mts. 2007, 34.)

Integraatiovaiheessa ihminen on sopeutunut elämään trauman kanssa. Trau-

man aiheuttamista pettymyksistä on selvitty ja itsetunto on tasapainottunut

uudelleen. Tämä vaihe on jatkuva, sillä vaikka trauman arvet jäävätkin osaksi

ihmistä, eivät ne estä yksilön positiivista elämänasennetta. Mikäli ihminen ei

ole pystynyt läpikäymään trauman aiheuttamia kokemuksia, voi tätä seurata

elämän rajoittuminen ja pahimmassa tapauksessa psyykkisen häiriön kehitty-

minen. Traumaattisesta kriisistä selviytyminen voi johtaa yksilön myönteiseen

kasvuun ja kehitykseen. Tämä näyttäytyy esimerkiksi asioiden tärkeysjärjes-

tyksen muuttumisena ja läheisten ihmisten merkityksen lisääntymisenä. Lisäk-

si tällä voi olla vaikutusta yksilön omaan toimintakykyyn niin, että selviytymis-

voimavarat ja –kyvyt ovat vahvistuneet. (Mts. 2007, 34 – 35.)
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4 VERTAISTUKI

Vertaistuki tarkoittaa vapaamuotoista tai organisoidusti järjestäytynyttä toimin-

taa, jossa samanlaisia elämänkokemuksia omaavat ihmiset yhdessä pyrkivät

tarjoamaan toisilleen apua, tukea sekä mahdollisia ratkaisuja elämäntilan-

teidensa jäsennyksessä. (Vertaistoiminnan perusteet 2008). Vertaistuki antaa

ihmiselle tilaa omien tunteiden ja kokemusten käsittelylle sellaisten ihmisten

seurassa, joilla itsellään on vastaavanlaisia kokemuksia. Monelle voi olla hel-

pottavaa kuulla, että joku muukin on kokenut saman. Tätä kautta vertaiset löy-

tävät keskinäistä ymmärrystä ja helpotusta tilanteessaan. (Ruishalme & Saa-

risto 2007, 115.)

Vertaistukitoiminnan idea perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Yh-

denvertaisten kokemusten jakaminen, tasa-arvoisuus ja ryhmään kuuluminen

ovat sen lähtökohtana. Vertaistukitoiminta antaa uskoa tulevaisuuteen pitä-

mällä yllä toivoa ja antamalla ihmiselle mahdollisuuden nähdä muutos omassa

elämässä. (Vertaistoiminnan perusteet 2008).

Muutamissa tapauksissa vertaistukiryhmään osallistuvalla voi kuitenkin olla

oman sairauden käsittely kesken. Vaikka vertaistukiryhmää vetää aina siihen

tehtävään koulutettu ohjaaja, ei ryhmä yksinään pysty aina vastaamaan yksi-

lön tarpeisiin, vaan rinnalle tarvitaan spesifimpää ammatillista osaamista. Näin

ollen vertaistuki ja ammattiapu täydentävät toisiaan. Vertaistuen rooli on

edesauttaa yksilön sosiaalista eheytymistä, kun taas ammattiapu tarjoaa tälle

esimerkiksi mahdollisuuden osallistua terapiaan. (Mts.)

Vertaistuki toimintamuotona on kasvussa ja todella tärkeä osa erityisesti sosi-

aali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa (Mts). Syöpää sairastaville kohden-

nettua vertaistukitoimintaa tarjoavat Suomen Syöpäyhdistyksen alaisuudessa

toimivat valtakunnalliset ja maakunnalliset yhdistykset kuten Sylva yhdistys ja

Keski-Suomen Syöpäyhdistys. Tarjolla on erilaisia vertaistukiryhmiä, tapahtu-

mia, leirejä, kursseja sekä koulutettuja tukihenkilöitä yksilöllisiin avuntarpeisiin.

(Syöpäjärjestöt 2008.) Lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille toimintaa on jaettu
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iän ja sairauden mukaan, jotta osallistujien kokemukset olisivat mahdollisim-

man lähellä toisiaan.

Vertaistukiryhmän perusajatuksena on kokoontua säännöllisesti. Toiminta

niissä voi olla vapaamuotoista keskustelua tai jotain aktiivista yhdessä teke-

mistä. (Keski-Suomen Syöpäyhdistys 2008.) Pääasia on kuitenkin toisten sa-

man kokeneiden tapaaminen, ajatusten vaihto sekä kontaktien luominen. Tä-

hän vertaistukiryhmä tarjoaa ajan, paikan ja mahdollisuuden.

Leirit ja kurssit tarjoavat monipuolista ohjelmaa niihin osallistuville. Niiden ai-

kana järjestetään asiapitoisia luentoja ja keskusteluja ammattilaisten johdolla,

kuten lääkärin tai psykologin. Tällöin on mahdollisuus saada myös henkilökoh-

taista ohjausta. Vastapainona tälle on vapaamuotoinen rento yhdessäolo ja

toimiminen. Jotkut leirit ja kurssit ovat osallistujilleen täysin ilmaisia, jotkut taas

ovat maksullisia. (Sylva 2008.)

Tukihenkilö on koulutuksen saanut nuori aikuinen, joka on itsekin sairastanut

syövän. Suomessa lasten ja nuorten tukihenkilöitä välittää Sylva –yhdistys

(Mts.). Tukihenkilöillä on vuosittain työnohjausta, jonka tarkoituksena on antaa

heille mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Heidän pääsään-

töinen tehtävänsä on antaa vertaistukea sitä tarvitseville. (Tukihenkilöopas

2004, 43.) Vertaistuen antaminen tapahtuu esimerkiksi sähköpostitse, jolloin

tuettavalla on mahdollisuus esittää tukihenkilölle häntä mietityttäneitä kysy-

myksiä. Lisäksi joillain paikkakunnilla tukihenkilöt käyvät vierailuilla sairaalois-

sa tapaamassa syöpää sairastavia lapsia ja nuoria.

Vertaistapahtumat ovat yhdistysten järjestämiä vapaamuotoisia tilaisuuksia,

joissa tarjotaan syövän sairastaneille mahdollisuus tavata vertaisiaan sekä

viettää yhdessä mukavaa aikaa. Tällaisia ovat esimerkiksi pikkujoulut ja kesä-

tapaamiset.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tarkoituksenamme oli kerätä tietoa syövän sairastaneiden nuorten aikuisten

omakohtaisista vertaistukikokemuksista, sillä niitä ei ole aiemmin tietääksem-

me selvitetty. Tavoitteenamme oli saadun aineiston pohjalta välittää eteenpäin

nuorten kokemuksia, jotta ne voidaan huomioida jatkossa vertaistukitoimintaa

suunniteltaessa ja tarjottaessa psykososiaalista apua. Opinnäytetyömme kes-

keiset tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Millaista vertaistukea nuoret syöpäpotilaat kaipaavat?

2. Mikä merkitys vertaistuella on ollut nuorelle?

3. Miten erilaiset tuen muodot ovat olleet saatavilla?

5.1 Tiedonantajat

Valitsimme tutkimukseemme 12 nuorta aikuista, jotka ovat sairastaneet syö-

vän jossain elämänsä vaiheessa. Tällä halusimme varmistaa kyselyyn osallis-

tujien riittävyyden, vaikka osa heistä jättäisi vastaamatta. Tutkimuksemme

kannalta myös pienempi aineisto oli riittävä.

Toinen opinnäytetyöntekijä kysyi mahdollisilta vastaajilta eräissä vertaistukita-

pahtumissa kasvotusten heidän halukkuuttaan osallistua opinnäytetyömme to-

teutukseen vastaamalla vapaamuotoiseen kyselyyn. Kyselyn toteuttamisen

tullessa ajankohtaiseksi, otimme aikaisemmin kyselyyn suostuneisiin uudel-

leen yhteyttä ja varmistimme heidän osallistumishalukkuutensa uudelleen.

Tässä vaiheessa osa kyselyyn alustavasti suostuneista perui osallistumisensa

ja näin ollen valitsimme heidän tilalleen uusia vastaajia.

Lähestyimme uusia mahdollisia osallistujia sähköpostitse, jossa tiedustelimme

heidän halukkuuttaan osallistua opinnäytetyömme toteutukseen. Tämän jäl-

keen lähetimme kaikille suostumuksensa antaneille sähköpostitse saatekir-

jeen, suostumus- sekä kyselylomakkeen (liitteet 2 – 4). Tässä vaiheessa tut-
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kimukseen osallistuville kerrottiin vielä kerran osallistumisen vapaaehtoisuu-

desta, jotta kukaan ei tuntisi vastaamista velvollisuudekseen.

Kyselyyn osallistuneet ovat iältään 21–31-vuotiaita. Tässä tapauksessa tutkit-

tavia yhdistää erään syöpäyhdistyksen tarjoama vertaistukitoiminta. Kohde-

ryhmän kokoamisessa hyödynsimme vertaistukitapahtumissa solmittuja kon-

takteja, ottaen huomioon sukupuolijakauman ja mahdollisen osallistumisha-

lukkuuden. Tutkimukseen osallistuneet ovat kaikki täysi-ikäisiä ja asuvat eri-

puolilla Suomea. Kyselyyn vastasi neljä miestä ja kolme naista, viisi jätti vas-

taamatta. Vastausprosentti oli 58,33 %. Saadut seitsemän vastausta osoittivat

kyllääntymisen merkkejä, eli niissä alkoivat toistua samat kokemukset.

 5. 2 Aineiston keruu

Valitsimme tutkimuksemme toteutukseen kvalitatiivisen eli laadullisen tutki-

musmenetelmän, joka mahdollistaa rikkaiden, syvällisten ja ilmiötä aidosti ku-

vaavien tulosten saannin (Janhonen & Nikkonen 2003, 8). Kvalitatiivinen tut-

kimus keskittyy enemmän laatuun kuin määrään. Sen tehtävä on ymmärtää ja

tulkita. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara 2005, 151–155.) Laadullinen tutkimus

antaa tilaa vastaajan äänelle, sillä kysymykset eivät ohjaa vastauksia vaan

toimivat ennemminkin apuna niitä pohdittaessa. Tällöin nousee esiin vastaa-

jan aito kokemus, ensikäden tieto ja tunnelma.

Tarkoituksenamme oli toteuttaa aineiston hankinta teemahaastattelun muo-

dossa. Päädyimme kuitenkin käyttämään sähköpostikyselyä, jossa oli kolme

avointa kysymystä sekä taustatietoja selventävät esikysymykset (liitteet 2 – 4).

Tällä tavoin säästimme omaa sekä kaikkien tutkimukseen osallistuvien osa-

puolten aikaa, vaivaa sekä rahaa. Samalla halusimme antaa vastaajille va-

pauden kertoa kokemuksistaan omin sanoin. Tällöin vastauksista nousee esil-

le se, mikä on tutkittavan mielestä tärkeää eikä kyselyn tekijä voi vaikuttaa

vastausten sisältöön (Hirsjärvi ym. 2005, 151 – 155; Heikkinen 2001, 121).

Kyselyyn osallistuneilla oli kaksi viikkoa vastausaikaa.
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Mielestämme sähköpostikysely soveltui parhaiten tutkimuksemme toteuttami-

seen, koska kohderyhmänä olivat nuoret aikuiset. Heille sähköpostin käyttö on

luontevaa ja pitkien etäisyyksien ja kyselyyn vastaamisen kannalta yksinker-

taisempaa. Sähköpostikyselyn etuna on tutkimuksen tekijän näkökulmasta

myös se, että vastaukset tulevat valmiiksi kirjallisessa muodossa. Tällöin tut-

kimusprosessista jää pois litterointi eli puhtaaksikirjoittaminen ja tätä kautta

mahdollisesti tulevat virheet. (Kuula 2006, 174.)

Lupaprosessin osalta opinnäytetyö oli hyvin yksinkertainen, sillä itse tutkimuk-

seen ei tarvinnut hankkia lupaa. Haastateltavat löytyivät tekijöiden omien kon-

taktien kautta eli yhdistys ei luovuttanut jäsentietojaan. Lisäksi kaikki haasta-

teltavat olivat täysi-ikäisiä, jolloin he itse antoivat suostumuksensa kyselyyn

osallistumiselle. Kuitenkin Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa laadimme

yhteistyösopimus, jossa he sitoutuivat toimimaan taustatukenamme ja ni-

meämään meille työelämän ohjaajan (liite 1).

 5.3 Aineiston analyysi

Lähtökohtana tutkimusaineiston käsittelyssä käytimme induktiivista eli aineis-

tolähtöistä sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110 – 115), jossa pe-

rusajatuksena on aineistoon tutustuminen, pelkistäminen, ryhmittely ja lopuksi

abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Analysoimalla aineisto saa-

daan tiiviiseen muotoon kadottamatta sen sisältämiä alkuperäisilmaisuja. Tällä

tavoin saimme avattua aineistoa lähempää tarkastelua varten.

Aloitimme aineistoon tutustumisen lukemalla saatua materiaalia ja etsimällä

niistä vastauksia tutkimuskysymyksiimme sekä poimimalla niistä samankaltai-

suuksia. Tämän teemoitteluksi kutsutun menetelmän kautta korostuu, mitä ky-

seisestä aiheesta on sanottu. Tällöin mainitun aiheen esiintymistiheydellä ei

ole merkitystä, sillä jo yksi maininta aiheesta riittää tekemään asiasta tutki-

muksen kannalta merkityksellisen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95.)
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Tutustuimme saatuun aineistoon kumpikin aluksi itsenäisesti ja jaottelimme si-

tä alustavasti. Teimme tekstiin merkintöjä käyttäen apuna erivärisiä kyniä.

Tämän jälkeen kokosimme yhteen omat ajatuksemme, jonka pohjalta lähdim-

me tekemään karkeaa jakoa alkuperäisilmauksista pelkistettyihin ilmaisuihin.

Seuraavaksi tarkensimme jaottelua ja aloimme hahmotella ala- ja yläluokkia.

Lopulta päädyimme pääluokittelun kautta kokonaisuutta kuvaavan yhdistävän

luokan määrittelyyn (liite 5).

6 TUTKIMUSTULOKSET

Jaottelimme tutkimuksessamme saadut tulokset aineistoanalyysissa muodos-

tamamme kaavion pohjalta. Tätä kautta keskeisimmiksi teemoiksi muodostu-

vat läheissuhteista ja hoitohenkilöstöltä saatu tuki, vertaistuki, sairauden vai-

kutukset elämään sekä sairaudesta selviäminen.

6.1 Läheisiltä ja hoitavalta henkilöstöltä saatu tuki

Tulokset osoittivat, että kyselyyn osallistuneet olivat saaneet tukea ensisijai-

sesti läheissuhteistaan eli perheeltään ja ystäviltään. Tämän lisäksi vastauk-

sissa ilmeni vertaistuen ja hoitohenkilöstön taholta saatu tuki sekä näiden

vaihteleva merkitys. Hoitohenkilöstöllä tarkoitamme tässä tapauksessa muun

muassa sairaanhoitajia, lääkäreitä, sairaalapappia ja –psykologia.

Vastauksissa näkyi tuen tarpeen vaihtelut sairauden kulun aikana. Sairauden

alkuaikoina korostui erityisesti perheen, ystävien ja hoitohenkilöstön tuki.

Myöhemmin, sairauden työstövaiheessa, mukaan tuli vertaisilta saatu tuki.

Jaottelimme kokoamamme aineiston pohjalta tuen kolmeen osa-alueeseen:

läheissuhteista saatu tuki, vertaistuki ja hoitohenkilöstön tuki.
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6.1.1 Läheissuhteista saatu tuki

Läheissuhteisiin sisällytämme perheen, sukulaiset ja ystävät sekä muut sai-

rastuneen lähipiiriin kuuluvat henkilöt. Vastauksissa heidän roolinsa tukijana

korostui etenkin sairauden alkuaikoina. Läheiset huolehtivat, että sairastuneen

elämä pyöri mahdollisimman ongelmattomasti, mutta kuitenkin normaalia ar-

jen kulkua noudattaen. Auttaminen näkyi aivan konkreettisissa asioissa, joita

henkilö ei välttämättä juuri sillä hetkellä sairaudestaan johtuen kyennyt hoita-

maan.

”… Vanhempani ja siskoni olivat heti aluksi suureksi avuksi ja hoi-

tivat muun muassa uuden kämpän hankinnan… He myös hoitivat

minua, kun olin huonovointisena kotona ja olivat aina tukena.

Kaikki käytännön asiat hoituivat todella siunatusti!...” (mies 1)

”… sukulaisten ja perheen tuki oli tärkeätä…” (mies 2)

”… Suurin tuki tulin perheeltä ja parhaimmilta kavereilta…”

(mies 3)

6.1.2 Hoitohenkilöstön tuki

”… Sairaus havaittiin alkuvuodesta XXX, olin tuolloin 15v. Pape-

rissa oli kummia latinankielisiä nimiä ,  mutta suomeksi se on ai-

vokasvain minkä sairastin…” (mies 4)

Tuen tarve alkaa heti sairaudesta kuultaessa. Diagnoosin saadessaan ihmi-

sen mieli pysähtyy ja kaikki muu saatu informaatio voi jäädä kuulematta. Tä-

män vuoksi olisikin tärkeää, että annettava tieto on helposti ymmärrettävässä

muodossa. Ammattislangin käyttö kuulostaa vieraalta alaa tuntemattomalle

potilaalle ja se vaikuttaa osaltaan hoitohenkilöstöstä saatavaan ensivaikutel-

maan. Samalla se voi kasvattaa kuilua potilaan ja hoitohenkilöstön välille.

Diagnoosin antohetkellä tulisi varmistaa, että kuulija on ymmärtänyt, mistä on
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kyse. Tilanteessa potilas ja tämän omaiset tulisi myös osata ohjata tarjolla

olevien tukipalvelujen äärelle.

Kokemukset hoitohenkilöstöltä saadusta tuesta vaihtelevat vastanneiden kes-

ken. Heiltä oli saatu lähinnä tietoa omasta sairaudesta, eräissä tapauksissa

myös tukimuodoista. Tämän lisäksi osalle oli tarjottu muun muassa keskuste-

luaikoja psykologille, psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä psykiatrille. Kaiken

kaikkiaan vastanneet arvostivat hoitohenkilöstöltä saatua tukea ja tietoa.

”… Sairaalasta minulle tarjottiin keskustelusessioita psykiatrisen

sairaanhoitajan ja sairaalapastorin kanssa ja juttelimmekin aina

toisinaan. Psykiatrin kanssakin pääsin juttusille tokaistuani tokku-

rassa jotain ”epäkorrektia” eräällä nuorelle kauniille naishoitajatta-

relle…” (mies 1)

” … myös sairaalalta sai tukea ja tietoa mistä saa tukea…”

(mies 3)

Apu ei aina kuitenkaan ollut helposti saatavilla tai se ei ehkä tavoittanut sitä

tarvitsevaa. Eräs vastanneista kertoi, ettei ollut saanut mielestään riittävästi

tietoa ja tukea sairauteensa sairaalassa. Hän arveli sen johtuneen siitä, että

häntä hoidettiin kahdella osastolla, joilla ei hoideta syöpätauteja, minkä vuoksi

hoitohenkilöstöllä ei välttämättä ole tietoa syöpätaudeista. Lisäksi toinen epäili

saaneensa apua vain, koska asiakkuus oli jatkunut kontrollikäyntien muodos-

sa hoitojen jälkeen.

”… Koska minua hoidetaan hematologian puolella, on tilanne vai-

keampi tukimuotojen suhteen. Kuntoutusohjaaja sekä sosiaali-

työntekijä on nimittäin yhteinen kaikilla sisätautien osastoilla, toi-

sin kuin onkologian puolella missä on omat työntekijänsä. Sama

ongelma on jo ihan hoitajienkin suhteen. He eivät välttämättä

osaa neuvoa niin hyvin syöpäpotilasta kun osastolla hoidetaan

kymmeniä muita sairauksia… Sairauteni on myös todella harvi-

nainen, joten sen suhteen oli vaikea saada tietoa. Lääkäreillä taas
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oli tietoa sairaudesta, mutta aika huonosti tukimuodoista… Lisään

vielä ekasta sairaudesta, että minua hoidettiin silloin kirurgisella

lastenosastolla ja kirurgisena potilaana, joten mitään tietoa ei asi-

asta ollut. Psyk.sh jutteli kanssani yleisesti sairaalassa makaami-

sesta…” (nainen 1)

”… Sain apua myös syöpäosaston psykologilta. Tämä ei luulta-

vasti olisi ollut mahdollista, ellen olisi käynyt sairaalassa kontrol-

leissa määrätyin väliajoin…” (nainen 3)

6.2 Vertaistuki

”… Eräänä päivänä kaksi henkilöä tuli huoneeseeni ja kertoi jos-

tain ihmeen syöpäkerhosta. Olin aivan että wtf? Kuunneltuani tar-

peeksi kauan asia alkoi kuitenkin selvitä ja kun vielä kerrottiin, et-

tä on mahdollisuus saada tämmöinen tukihenkilö niin kyllähän se

kiinnosti. En vain tiennyt ollenkaan mistään tukihenkilöstä. Mikä

se sellanen on?...” (mies 4)

Suomessa tukihenkilöitä lapsille ja nuorille kouluttaa Sylva yhdistys. Tämä toi-

minta on aloitettu vuonna 2000, joten on kyse suhteellisen uudesta ilmiöstä.

(Sylva 2008.) Tästä syystä kaikilla syöpään sairastuneilla ei ole ollut mahdolli-

suutta saada itselleen tukihenkilöä. Lisäksi eräissä tapauksissa tieto tukihenki-

lötoiminnasta ei ole saavuttanut sairastunutta tai sairastunut ei ole jostain

syystä halunnut sitä hyödyntää.

Erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja leirejä ja kursseja on järjestetty jo pi-

dempään syöpäyhdistysten toimesta. Ne ovatkin tarjonneet mahdollisuuksia

syöpään sairastuneille lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen vaihtaa koke-

muksiaan vertaistensa kanssa. Myös tutkimukseemme osallistuneet olivat

hyödyntäneet näitä tukimuotoja.
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”… Tukitoimintaa ei ollut kun sairastin, mutta leireillä tuimme toi-

nen toisiamme...” (nainen 2)

”… kävimme koko perheen voimin sopeutumisvalmennus kurssilla

kun hoitoni olivat ohi ja kävin silloin monilla syöpäyhdistysten

nuorten leireillä… Silloin ei varsinaisesti ollut tukihenkilöitä mutta

nuorten leirit varmaan ajoivat kohdallani saman asian kun siellä

tapasi muita nuoria jotka olivat samassa tilanteessa…”

(mies 2)

”… Sylvaankin otin yhteyttä ja sainkin sieltä erään imusolmu-

kesyövän sairastaneen mailiosoitteen, mutta en hänelle ikinä mai-

lannut. Jostain syystä, enkö halunnut (?), en saanut tukihenkilöä,

joka olisi voinut käydä katsomassa minua sairaalassa. Siitä olisin

pitänyt, ainakin näin jälkikäteen ajateltuna!... Lisää vertaistukea

sain heti hoitojen jälkeen kesällä, kun menin Sylvan sopeutumis-

valmennuskurssille ja myöhemmin tukihenkilökoulutukseen…”

(mies 1)

Tutkimusaineistosta ei juuri ilmene, mistä vastanneet ovat saaneet tiedon tu-

kimuodoista. Yksi vastanneista kertoi etsineensä tietoa aktiivisesti internetistä.

Nuorille se on luontainen kanava tiedonhakuun. Melkein jokaisessa suomalai-

sessa kodissa on tätä nykyä tietokone ja internet –yhteys, joten koneet ja nii-

den käyttö ovat osa nuorten arkipäivää. Internetistä löytyy eri syöpäyhdistys-

ten kotisivuja ja tätä kautta myös tietoa mahdollisista lapsille ja nuorille koh-

dennetuista tukimuodoista.

”… kun sairastuin uudestaan, hain aktiivisesti vertaistukea… Kos-

ka osaan käyttää internetiä, löysin sitä kautta helposti tietoa ja

myös keskustelupalstan nuorille syöpäpotilaille, josta löysin tietoa

ja tukea sekä yhteyksiä… Etsin vertaistukea ensin cancer.fi-

sivuilta (Syöpäjärjestönsivuilta) ja myöhemmin nuorten keskuste-

lupalstalta, ja myös ulkomailta…” (nainen 1)
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6.2.1 Vertaistuen merkitys

Vertaisten eli saman kokeneiden tapaaminen koettiin hyödylliseksi ja voi-

maannuttavaksi asiaksi. Sen avulla saatiin tietoa omasta sairaudesta sekä

mahdollisuus vaihtaa ajatuksia omista kokemuksista ja elämästä. Vastauksis-

ta ilmenee, että etenkin mahdollisuus keskusteluun on edesauttanut oman sai-

rauden käsittelemistä ja siitä selviytymistä.

”… Sai puhua mieltä painavista asioista samat asiat kokeneen

kanssa yms. yms. Taivas aukesi kaikkein pimeimpinä hetkinä, jol-

loin itse oli ihan hoo moilasena. Suuri psykologinen pakotie va-

paampaan maailmaan, niin vanhempien kuin itse sairastavan lap-

sen kannalta…” (mies 4)

”… on saanut tavata muita syövän sairastaneita nuoria ja vaihtaa

ajatuksia niistä on saanut muutenkin hyviä vinkkejä elämään…”

(mies 3)

”… Vertaistuki on mielestäni suureksi henkiseksi avuksi ja on kiva

nähdä oman ikäisiään ihmisiä, jotka ovat myös sairastaneet syö-

vän…” (mies 1)

Osa vastanneista koki saamansa vertaistuen olleen niin tärkeää, että he tah-

toivat edistää sen saatavuutta kouluttautumalla itse tukihenkilöksi muille syö-

päsairaille lapsille ja nuorille. Eräällä taustalla oli vaikuttimena myös se, ettei

ollut itse saanut sairastaessaan vertaistukea. Tällä tavoin he halusivat varmis-

taa, että muilla olisi mahdollisuus saada sitä tukea, mitä he itse jäivät kaipaa-

maan.

”… Olen itse käynyt tukihenkilökurssin ja toimin aktiivisena tuki-

henkilönä XXX -alueella…” (nainen 2)

”… Nykyisin olen XXX tukihenkilö. Annan vertaistukea lapsille ja

nuorille, jotka nykyisin sairastavat syöpää. Tällaista vertaistukipal-
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velua ei vielä ollut silloin kuin minä olisin vertaistukea toivonut ja

tarvinnut. Katsonkin erittäin tärkeäksi, että minä ja muut tukihenki-

löinä toimivat henkilöt voivat sitä nykyisin antaa…” (nainen 3)

Vain yhdellä vastanneista oli negatiivinen kokemus vertaistuesta, mutta hän

oli saanut myös paljon positiivisia kokemuksia.

”… Huonoja kokemuksia vertaistuesta minulla on, kun olin maa-

kunnallisen syöpäyhdistyksen (tieto muutettu anonymiteetin säilyt-

tämiseksi) venyttelykurssilla ja juttelin erään naisen kanssa. Nai-

nen toi esille sairastavansa jotain ilmeisesti melko "vaaratonta"

syöpää. Kerroin sitten itse sairastavani "sellasta ve-

ri/imusolmukesyöpää". Siitä nainen sitten alkoi sitten arvuuttele-

maan jotain, että "Sulla ei varmaan oo kovin hyvät äää hmmm ne

ne … *hakee sanaa "selviytymisprosentit" *" Se ei ollut kivaa. Kor-

jasin toki harhaluulot kertomalla hyvän selvitymisennusteeni...”

(mies 1)

Tutkimukseen osallistuneet kertoivat tavanneensa uusia ihmisiä vertaistuki-

kontaktien kautta. Näistä kontakteista muodostui myös ystävyyssuhteita.

”… Kun ikää tuli lisää kävin yksin syöpänuorten leireillä ja sain si-

tä kautta uusia ystäviä...” (nainen 2)

”... löysin kaksi erittäin läheiseksi muodostunutta ihmistä ihan mu-

kaan hoitoihin ja piristämään päiviä, sekä kertomaan itseään hel-

pottaneista asioista ja kokemuksista…” (nainen 1)

Vaikka kokemus sairastumisesta on yhdistävä tekijä, se ei kuitenkaan yksi-

nään riitä. Vertaisen kohtaamisessa osapuolten iällä, sairaudella ja hoitomuo-

dolla on eritasoisia merkityksiä, sillä mahdollisimman samankaltaiset koke-

mukset antavat parhaiten tarttumapintaa osapuolten välille. Henkilöiden elä-

mäntilanteellakin on vaikutusta, esimerkiksi sama sairaus ei välttämättä ole
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riittävä yhdistävä tekijä, mikäli osapuolilla on suuri ikäero. Vastaavasti eri syö-

vän sairastaneet voivat jakaa kokemuksiaan, mikäli ovat molemmat läpikäy-

neet samat hoidot.

”… Syövän sairastaneen lapsen ja nuoren kokemuksia ja tunte-

muksia ei kukaan muu kuin toinen suunnilleen samanikäinen syö-

vän sairastanut voi paremmin tietää…” (nainen 3)

”… olen huomannut että ei ole valtavasti väliä mitä syöpää sairas-

taa, ongelmat on usein samoja. Lukuun ottamatta syöpiä joihin ei

kuulu ollenkaan sytostaattihoitoja, onhan se nyt kuitenkin ainoa

hoitomuoto omaan sairauteeni…” (nainen 1)

Kaikesta huolimatta ihminen saattaa kokea saavansa vertaistukea, vaikka

syöpätauti olisi eri ja ikäeroa paljon. Tämä korostaa yksilöllisten kokemusten

merkitystä vertaistuen saannissa.

”… Vertaistukea sain sairaalassa, kun juttelin noin 60 –vuotiaiden

pappojen kanssa ja muutaman noin 40 –vuotiaan kanssa…”

(mies 1)

6.2.2 Tukipalveluiden kehittäminen

Aineistosta kävi selkeästi ilmi, että jo olemassa olevat palvelut koettiin hyviksi

ja toimiviksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että niitä tarjotaan jatkossakin tukea

tarvitseville. Varsinaisia muutosehdotuksia ei tullut ilmi vastauksissa, mutta in-

ternet -palveluita koskeva kehittämisidea nousi esille. Tämän kehittämisehdo-

tuksen pohjalla on nuorten aktiivinen internetin käyttäminen, jolloin siellä ole-

vat kotisivut joutuvat tarkastelun alaiseksi.

”… Mitään toiveita minulla ei vertaistuen suhteen ole, sillä homma

skulaa…” (mies 1)
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”… Olemme nyt perustaneet tuonne WWW –sivuille (tieto muutet-

tu anonymiteetin säilyttämiseksi) sellaisen palautelomakkeen,

jonka kautta saa yhteyden eri syövän sairastaneisiin. Minusta tä-

mä oli hyvä idea ja sitä voisi käyttää laajemminkin. Internet ja tie-

tokone ovat kuitenkin nykyaikaa. On helppo tehdä linkkejä tai

vaikka perustaa anonyymeja s-posteja niin, ettei tukijan henkilö-

tiedot paljastu…” (nainen 1)

Mielestämme tämä on oivallinen kehittämisehdotus, sillä tällainen matalan

kynnyksen palvelu mahdollistaa vertaistuen saamisen jokaiselle. Tällöin henki-

lön ei itse tarvitse tulla keskustelemaan asioistaan kasvotusten vieraiden ih-

misten kanssa, jos ei sitä jostain syystä halua. Jotkut ihmiset voivat kokea vai-

keaksi keskustelun omista asioista tuntemattoman kanssa. Tällöin on helppo

lähestyä anonyymisti toista saman kokenutta ja kenties jopa rohkaistua otta-

maan osaa tukitoimintaan.

6.3 Sairauden vaikutus elämään

Sairastuminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään. Myös läheisten

elämä muuttuu. Etenkin lasten ja nuorten kohdalla vanhempien olisi hyvä olla

tukena ja turvana hoitojen aikana, tästä syystä monet ottavat työstään vapaa-

ta. Sairaus ja hoidot tuovat mukanaan niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaa-

lisiakin muutoksia lapsen ja nuoren elämään (Kyngäs, Jämsä, Mikkonen,

Nousiainen, Rytilahti, Seppänen & Vaattovaara 2000, 10). Näistä selvitäkseen

lapsi tai nuori tarvitsee tietoa sairaudestaan ja tukea sosiaalisten suhteiden yl-

läpitämiseen.

6.3.1 Sosiaaliset suhteet

Lasten ja nuorten kohdalla syövän hoidossa vaihtelevat sairaala- ja kotijaksot.

Näiden aikana hygienian tulee olla erityisen hyvää, sillä hoitojen seurauksena

potilaiden immuniteettisuoja on normaalia alhaisempi. Tällöin riski saada in-

fektio on suurempi ja sen seurauksena hoidon eteneminen voi hidastua. (Syl-
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va ry. 2008, 36 – 38.) Tästä syystä hoitoihin liittyy usein erimittaisia aikoja, jol-

loin potilas joutuu olemaan eristyksissä joko sairaalassa tai kotona. Tällöin

lapsen ja nuoren elinpiiri on hyvin rajoittautunutta ja keskittyy lähinnä vain

omaan perheeseen.  Aineiston pohjalta kävikin ilmi, että edellä mainitut seikat

vaikeuttivat yhteyden pitoa ystäviin. Eräiden kohdalla tästä seurasi jopa kave-

ruussuhteen päättyminen, mutta yleisesti ottaen läheisimmät ystävyyssuhteet

säilyivät.

”… Samoin kaverisuhteet hiljenivät, vaikka sairaalassa kävivät

kattomassa…” (mies 4)

”… Kaupoissa ja muutenkin ihmisten ilmoilla ei ollut suositeltavaa

liikkua. Se vaikeutti yhteydenpitoa ystäviin, kun aina kaikkien piti

tulla luokseni, ja olla terveitä, etten olisi saanut infektioita…” (nai-

nen 1)

”… En muista, että sairauteni olisi sairausaikana suuresti vaikut-

tanut ystävyys tai kaverisuhteisiini…” (nainen 3)

”… Joittenkin kans kaveruus loppui ja joitakin tuli lisää…”

(mies 3)

6.3.2 Elämän muutokset

Vakavan sairauden diagnoosin saaminen on aina mullistava tapahtuma ihmi-

sen elämässä. Ensireaktiot ovat usein tyrmistyneitä eikä henkilö välttämättä

heti ymmärrä tapahtunutta. Havaitsimmekin, että tutkimuksemme vastaukset

olivat yhteneväisiä Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdyn tutkimuksen

kanssa koskien syöpää sairastavien nuorten selviytymistä sairauden kanssa.

(Kyngäs ym. 2000, 8.)
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”… olihan se aikamoinen shokki kun monta tuntia kestävien testi-

en jälkeen kuolemantuomio saneltiin… En oikeastaan edes tajun-

nut mitä oli tapahtunut…” (mies 4)

”… Sairastuminen oli aluksi suuri shokki…” (mies 1)

Sairastumisen myötä eräät kyselyyn vastanneet toivat esille, että elämää var-

ten tehdyt suunnitelmat ja haaveet menivät uusiksi. Tähän vaikutti sairauden

mukanaan tuomat rajoitukset ja myöhäisvaikutukset. Paranemisen myötä

elämä kuitenkin palautui suurimmalla osalla normaaleihin uomiinsa. Koulun-

käyntiin sairastuminen ei vaikuttanut juurikaan, sillä sairaalajaksojen aikana

käytiin sairaalakoulua tai haettiin vielä omaa koulutussuuntaa.

”… Leikkauksen jälkeen olin monta viikkoa ihan tillin tallin ja sen

jälkeen alkoi elämän uudelleenjärjestely…Kaikki suunnitelmat sor-

tuivat sairauden myötä ja täytyy sanoa, että vaikka pahimmasta

hädästä on kulunut jo yli 10 vuotta, niin suunnitelmat ovat yhä

epäselvät…” (mies 4)

”… Opiskeluihin sairastuminen ei vaikuttanut mitään, sillä en sinä

syksynä tehnyt opiskeluiden puolesta mitään, koska etsin yhä

opiskeluilleni suuntaa…” (mies 1)

”… Kouluun hoidot vaikuttivat siten, että kävin alku ajat sairaala-

koulua ---. Myöhemmässä vaiheessa kävin koulussa ja näin kave-

reita...” (nainen 3)

Sairauden mukanaan tuomat rajoitukset ja muutokset elämässä vaikuttivat

myös harrastuksiin. Osa joutui luopumaan niistä hoitojen seurauksena koko-

naan, osa taas palasi tutun harrastuksen pariin parannuttuaan.

”… Harrastukset jäivät taakse. Olin aika hyvä kitaristi tuohon ai-

kaan, takana oppitunteja, omia harjoitteita yms. ja sen pois jäämi-
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nen, pakosta kylläkin, harmitti kaikista eniten. Liikunta on jäänyt

veriin kaikesta huolimatta…” (mies 4)

”… Musiikkileikkikoulussa ja päiväkerhossa sain käydä. Ne tun-

tuivatkin tärkeiltä harrastuksilta. Siellä tuntui kuuluvansa ryhmään,

jossa hyväksyttiin juuri sellaisena kuin on ja sai tuntea olonsa ter-

veeksi tavalliseksi tenavaksi…” (nainen 3)

”… Olin aloittanut suunnistuksen pari vuotta ennemmin mutta lo-

petin sen kun kunto meni sen verran huonoksi sairauden aika-

na…” (mies 3)

6.3.3 Hoidoista myöhäisvaikutuksiin

Syöpäsairauksien hoitoihin sisältyy erimittaisia sekä henkisesti että fyysisesti

rankkoja hoitojaksoja sairaalassa. Hoidot tapahtuvat jaksoissa, joiden välissä

lapsella tai nuorella on mahdollisuus päästä kotiin. Etenkin pienille lapsille pit-

kät hoitojaksot sairaalan vieraassa ympäristössä ovat erityisen rankkoja. Van-

hemman läsnäolo tuo tällöin lapselle ja nuorelle tukea sekä turvaa, mikä nä-

kyy myös osassa tutkimuksemme vastauksista. (Sylva ry. 2008, 10 – 15.)

Vanhemmat olivat ottaneet esimerkiksi työstä vapaata ollakseen lapsensa lä-

hellä sairaalassa ja osallistuakseen lapsensa hoitoihin.

”… Sairastuessani äiti lopetti työnteon ja alkoi hoitaa täyspäiväi-

sesti minua. Äiti oli mukana sairaalassa koko hoitojaksoni ajan jo-

ta kesti 2 ½ vuotta…” (nainen 3)

”… Ensimmäisen kerran pääsin käymään kotona viiden viikon jäl-

keen kun hoidot olivat alkaneet ja silloinkin vain viikonlopun…”

(nainen 2)

”… Ensin olin kolme viikkoa putkeen sairaalassa ja sen jälkeen

pari päivää kotona ja loput hoidot olivatkin noin viiden päivän mit-



30

taisia pätkiä sairaalassa ja hoitojen välissä olin aina pari kolme

viikkoa kotona palautumassa…” (mies 1)

Sairastuminen toi mukanaan myös muutoksia ulkonäköön ja motoriikkaan.

Vain naispuoleiset kyselyyn osallistuneet toivat esille, että he olivat kokeneet

tästä syystä itsensä ikätovereistaan poikkeaviksi. Osa heistä oli joutunut myös

kiusauksen kohteeksi ulkonäkönsä takia palattuaan takaisin kouluun.

”… Minua kiusattiin koulussa, koska minulla ei ollut hiuksia, mutta

rohkenin siitä ja kävin kertomassa luokissa mikä minulla on ja kiu-

saaminen loppui…” (nainen 2)

”… Omaan silloiseen 3-6-vuotiseen elämääni sairauteni vaikutti

ehkä eniten ulkonäköni puolesta… jotkin lääkkeistä tekivät minulle

huonon tasapainon. En siis pystynyt leikkimään oikein mitään sel-

laista, jossa olisi tarvittu ketteryyttä. Sairauden jälkeen tuntui siltä

kuin kävelemäänkin olisi pitänyt opetella uudestaan… Jonkin ver-

ran isommat lapset haukkuivat ulkomuotoani ja tunsin siitä häpe-

ää…” (nainen 3)

”… Hiusten lähtö (viitisen kertaa, sillä ne ehtivät aina kasvaa hoi-

tojen välillä) aiheutti voimakkaita ulkonäköpaineita ja paineita ker-

toa ihmisille sairaudesta…” (nainen 1)

Ulkoisilla sivuvaikutuksilla saattaa olla kauaskantoiset seuraukset. Ne saatta-

vat vaikuttaa lapsena tai nuorena sairastuneen itsetunnon ja minäkuvan kehit-

tymiseen ja tätä kautta koko identiteetin rakentumiseen. Nämä ihmissuhteisiin

ja identiteettiin liittyvät kriisit ovat osa nuoren kasvua aikuisuuteen (Dunderfelt

1998, 92 – 93). Tähän kehitykseen vaikuttaa myös lapsuudessa sairastettu

syöpä, sillä se tuo oman lisänsä jo muutoinkin ikävaiheeseen kuuluviin muu-

toksiin. Sairauden käsittely saattaa tällöin nousta jälleen ajankohtaiseksi. Tä-

män vuoksi on tärkeää tukea lasta ja nuorta kehityksen eri vaiheissa keskus-

telemalla avoimesti tämän sairaudesta ja sen mukanaan tuomista tunteista

sekä muutoksista. Tieto auttaa nuorta tulemaan sinuiksi oman sairautensa
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kanssa. (Sylva ry. 2008, 10 – 11.) Juuri tämä sairauden uudelleen käsittelyn

tarve näyttäytyy yhdessä tutkimuksemme vastauksessa.

”… Koska olin niin pieni vielä sairausaikana, tuli minulle murros-

iässä tarve käsitellä sairauteni. Se tuntui tärkeältä ja välttämättö-

mältä, sillä en muista elämääni ennen sairastumistani. Sairauden

käsittelyyn meni monta vuotta ja se alkoi siitä, että halusin kieltää

koko sairauden…” (nainen 3)

Muiden varassa oleminen tuntuu nuorena sairastuneesta vaikealta, sillä ikä-

vaiheeseen kuuluu itsenäistyminen. (Sylva ry. 2008, 10.)

”… Jouduin olemaan pyörätuolissa ja olin täysin muiden avun va-

rassa. Tämä oli erittäin tuskastuttavaa ja raskasta…” (nainen 1)

”… Elämä sairauden aikana ikään kuin rampautti..tuntui kuin olisi

asunut vankilassa, mihinkään ei saanut mennä, eikä pystynyt

menemään, lääkkeet kun vetivät mielen maahan ja puolet ruu-

miista oli halvautunut…” (mies 4)

Hoitojaksojen seurauksena noin 50–60%:lla on todettu eriasteisia myöhäisvai-

kutuksia. Niihin vaikuttavat perustauti sekä siihen saatu hoito. (Hovi 2008.)

Myöhäisvaikutukset näyttäytyivät kahdessa tutkimukseen osallistuneen vasta-

uksissa. Myös muilla vastanneilla saattaa olla myöhäisvaikutuksia, mutta he

ovat oppineet elämään niiden kanssa. Tästä syystä he eivät ole välttämättä

kokeneet tarpeelliseksi mainita niitä.

”… Leikkauksista jäi jälkeen vaikeaksi luokiteltava liikuntavam-

ma…” (nainen 1)

”… Leikkauksia oli kaksi jonka jälkeen piti opetella kaikki alusta

kävelemisestä asti…” (mies 3)
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Syöpähoidot ovat fyysisesti raskaita lapselle ja nuorelle, minkä vuoksi potilaan

jaksaminen on usein koetuksella. Sairauden aikana elämä on hyvin rajoittu-

nutta, sillä kaikki voimat kuluvat sairastamiseen. Elinpiiri kaventuu sairauden

ympärille ja muu elämä jää taka-alalle.

”… Jaksaminen tuolla hetkellä kaiken suhteen oli mitä oli…”

(mies 4)

”… Sairastamiseni aikana elämä pyöri aikalailla hoitojen ympärillä

eikä siihen paljon muuta mahtunut…” (mies 2)

”… Sairauden kulussa menee voimat ja ne joutuu keräämään uu-

destaan ja uudestaan, että jaksaa taistella syöpää vastaan…”

(nainen 2)

6.4 Elämä jatkuu sairauden jälkeen

Tutkimuksemme pohjalta ilmenee, että kyselyyn vastanneet ovat jatkaneet

elämäänsä sairaudestaan huolimatta. Vaikka syövän myöhäisvaikutukset voi-

vat olla negatiivisia, ne eivät välttämättä vaikuta ihmisen terveydentilaan ja

elämänlaatuun kokonaisuutena. (Lähteenmäki ym. 2006, 2233 – 2236.) Tämä

vaatii kuitenkin sairauden ja sen tuomien muutosten hyväksymisen, mikä

mahdollistaa hyvän ja nautittavan elämän (Sylva ry. 2004, 32).

”… Seurustelen myös tällä hetkellä mukavan nuoren miehen

kanssa. Asun tällä hetkellä XXX missä asuu kaikki minun läheiset

ihmiset. Olen valmistunut XXX jouluna 2007 ja olen töissä XXX

keskussairaalassa...” (nainen 2)

”… Vuosia kestänyt operaationi saada hajanaiset palapelin pala-

set sairausajastani omille paikoilleen on joitain vuosia sitten päät-

tynyt. Nykyään tunnen olevani onnellinen ja hyvän itsetunnon

omaava nuori nainen, joka on tyytyväinen omaan elämäänsä ja
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elämänkokemuksiinsa. En enää vaihtaisi sairauttani pois mistään

hinnasta. Niin paljon kuin sairaus on ottanut, niin se on myös an-

tanut…” (nainen 3)

Kyngäksen ja muiden (2000, 19 – 20, 23) tekemän tutkimuksen mukaan syö-

vän sairastaneet nuoret jatkoivat elämäänsä sairaudestaan huolimatta. Vaikka

sairaus oli edelleen osa elämää, he saattoivat elää pitkiäkin aikoja ajattelemat-

ta sitä. Nuoret olivat tyytyväisiä elämäänsä ja uskoivat tulevaisuuteen.

7 POHDINTA

7.1 Johtopäätökset tulosten pohjalta

Tutkimuksemme tarkoituksena oli saada tietoa syövän sairastaneiden nuorten

aikuisten vertaistukikokemuksista. Vastausten perusteella nuorilla ei ollut eri-

tyisiä toiveita vertaistuen kehittämisestä, vaan kaikki olivat tyytyväisiä palvelu-

tarjontaan ja pitivät niiden olemassaoloa tärkeänä. Tästä voidaan päätellä, et-

tä palvelut tulisi säilyttää vähintään nykyisellään. Olennaista on, että syövän

sairastaneilla on mahdollisuus tavata vertaisiaan kasvotusten ja jakaa omia

kokemuksiaan toistensa kanssa. Tämä voi tapahtua vapaamuotoisen tai jär-

jestetyn toiminnan kautta, kuten leireillä, kursseilla tai satunnaisesti kahvikupin

äärellä.

Vain yksi vastaaja esitti kehittämisehdotuksen, jota oli jo itse viemässä eteen-

päin. Ehdotus koski syöpäyhdistysten internet -sivujen kehittämistä. Hän esitti,

että nuorilla pitäisi olla mahdollisuus saada anonyymisti vertaistukea sähkö-

postin välityksellä. Tätä kautta nuoren olisi helpompi lähestyä tuntematonta

ihmistä vaikean asian tiimoilta. Anonyymius takaisi jokaiselle tasavertaisen

mahdollisuuden vertaistukeen riippumatta halusta osallistua keskusteluryh-

mään, joka kokoontuu sovitusti.
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Vastauksista kävi ilmi, että tukipalveluita oli ollut vaihtelevasti saatavilla nuor-

ten sairastumishetkellä. Eräät olivat osallistuneet nuorille järjestetyille leireille,

esimerkiksi viikonloppuleireille, sekä sopeutumisvalmennuskursseille hoitojen

päättymisen jälkeen. Vain yksi mainitsi, että hänellä oli ollut mahdollisuus

saada tukihenkilö, mitä tilaisuutta hän ei kuitenkaan hyödyntänyt. Muista vas-

tauksista ilmeni tukihenkilön tarve, mutta heidän sairastumishetkellään ei sel-

laisia ole ollut tai niistä ei ole ollut tietoa saatavilla.

Eräät vastanneet kuvasivat, että tietoa tukimuodoista joutui etsimään itse, jo-

ten tuen saaminen oli kiinni omasta aktiivisuudesta. Tieto tukimuodoista ja sen

tarjoajista oli myös vaikeasti saatavilla. Kuitenkin kaikki olivat loppujen lopuksi

saaneet ja löytäneet vertaistukea, mikä oli myös innoittanut vastaajia itse osal-

listumaan tukihenkilötoimintaan. Ajan myötä elämäntilanteet ja tarpeet muut-

tuvat, minkä vuoksi osa vastaajista koki edelleen tarvitsevansa vertaistukea.

Tästä voidaan päätellä tukitoiminnan olevan nuorille aikuisille yhä tärkeää,

vaikka omasta sairastumisesta olisi kulunut jo pidemmän aikaa.

7.2 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset

Yleisesti näemme, että syöpäyhdistysten internet –sivuilta tulisi löytyä helposti

tietoa nuorille eri syöpätaudeista ja tarjolla olevista tukipalveluista. Myös tut-

kimuksessamme ilmeni, että nuoret hakevat omatoimisesti tietoa internetistä.

Tästä syystä tiedon pitää olla ajan tasalla ja sairastuneille tulisi kertoa, mistä

sitä löytyy. Tällöin sairaalan henkilöstön rooli tiedonantajana korostuu, kuten

myös internetin merkitys tiedonlähteenä. Nämä seikat nousivat esille tutki-

muksemme vastauksissa. Hoitohenkilöstön haasteena on tiedottaminen kol-

mannen sektorin palveluista, erityisesti vertaistuesta, sillä sairaalan työntekijät

ovat todennäköisesti potilaan lähin kontakti ulkopuoliseen apuun. Toisaalta tu-

kimuodoista tiedottaminen ja yhteistyökumppaneiden ajan tasalla pitäminen

on myös järjestöjen vastuulla.

Ajantasaista ja paikkansapitävää tietoa syövistä ja niistä paranemisesta tulisi

mielestämme olla yleisesti saatavilla, kuten kirjastossa tai internetissä. Tämä
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vähentäisi syövän huonoa mainetta kuolemaa niittävänä tautina. Näin väärät

mielikuvat korjaantuisivat eikä syöpään sairastuminen tuntuisi ihmisistä vält-

tämättä kuolemantuomiolta. Huomiota tulisi kiinnittää myös ammattislangin

käyttöön potilaiden läsnä ollessa. Tämä huomio ei sinällään ole uusi, vaan ai-

heesta on puhuttu jo vuosia. Tästä huolimatta tuntuu, että hoitohenkilöstön

kommunikoidessa potilaan kanssa käytetään edelleen oman ammatin erikois-

sanastoa, joka on pääosin latinankielistä. Tämä johtaa potilaan ja hoitohenki-

löstön eriarvoiseen asemaan, jota tulisi välttää. Potilaalle tulee kertoa tämän

sairaudesta ymmärrettävästi, oikea-aikaisesti ja vähitellen. Lisäksi lapsipotilai-

den ollessa kyseessä tulee kiinnittää huomiota myös lapsen ikä- ja kehitys-

tasoon.

Toteuttamassamme tutkimuksessa selvitimme seitsemän syövän sairasta-

neen nuoren aikuisen kokemuksia vertaistuesta. Kaikki tutkittavat olivat osal-

listuneet vertaistukitoimintaan. Tämä joukko on määrältään pieni, joten se ra-

joittaa tulosten siirrettävyyttä muihin vastaaviin tilanteisiin. Toisaalta juuri mo-

net samanlaiset kokemukset kuvaavat asian tärkeyttä kyselyyn osallistuneille.

Tulevaisuudessa aihetta voisi mahdollisesti tutkia tarkemmin ja laajemmin

kvantitatiivisena tutkimuksena. Tällöin saataisiin kattavampi kuva, kuinka moni

on osallistunut vertaistukitoimintaan ja mitä mieltä siitä ollaan. Tällaisessa tut-

kimuksessa voisi nousta paremmin esille kehittämisideoita, sillä siinä voitaisiin

saavuttaa myös ne henkilöt, jotka eivät ole syystä tai toisesta osallistuneet

vertaistukitoimintaan. Lisäksi vertaistuen merkitystä voitaisiin tutkia pidemmäl-

lä aikavälillä, jolloin voitaisiin selvittää sen vaikuttavuutta myöhemmissä elä-

mänvaiheissa.

7.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Perusajatuksenamme oli, että vertaistukitoiminta on nykyisellään hyvää ja tär-

keää toimintaa syövän sairastaneille nuorille aikuisille. Mikään palvelu ei kui-

tenkaan voi ikuisesti pysyä laadukkaana, ellei sitä pyritä kehittämään. Tästä

syystä aiheen eettisen pohdinnan jälkeen halusimme selvittää vertaistukipal-
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veluiden toimivuutta erityisesti niiden käyttäjien näkökulmasta ja nostaa hei-

dän mielipiteensä, kehittämisehdotuksena sekä tarpeensa esille. He ovat tä-

män aiheen asiantuntijoita, joiden kokemukset ovat ensisijaisessa asemassa

tulevaisuuden toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Koska syöpä koskettaa yhä monien ihmisten elämää ja siihen liittyy edelleen

vahvasti mielikuva kuolemasta, halusimme opinnäytetyöllämme muuttaa näitä

käsityksiä ajantasaisemmiksi. Jotkut voivat pitää tutkimuksemme aihetta arka-

luonteisena, mutta itse emme näe asiaa niin. Vaikka aihe herättää kunnioitus-

ta, ei se saa aiheuttaa tutkijassa pelkoa tai arastelua. Jos näin käy, aihe jää

tutkimatta perusteellisesti, eikä siitä saada luotettavia tuloksia. Samalla syöpä

–sana säilyttää pelottavan maineensa, vaikka siitä pyritään pääsemään eroon.

Tästä syystä halusimme tuoda esille, että syövästä voi myös selvitä ja jatkaa

elämäänsä sen jälkeen. Tämä näkökulma jää usein huomaamatta etenkin

median luomassa kuvassa syövästä, missä kerrotaan yleensä yksittäisistä

sankaritarinoista.

Kyselyyn osallistuneita valittaessa käytimme apuna Tuomi ja Sarajärven

(2002, 87 – 89) kirjassa esiteltyä eliittiotanta-teoriaa. Eliittiotannalla tarkoite-

taan, että tutkittaviksi valitaan tietoisesti henkilöitä, joiden oletetaan pystyvän

kertomaan tutkittavasta aiheesta mahdollisimman kattavasti. Sulkusen (1992,

272 – 273) mukaan tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että siihen

osallistuneilla on yhdistäviä kokemuksia aineiston yleistettävyyden vuoksi.

Tästä syystä valitsimme tutkimukseemme henkilöitä, jotka omaavat vertaistu-

kikokemuksia ja näin ollen pystyvät parhaiten vastaamaan tutkimuksemme

kannalta tärkeisiin kysymyksiin.

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta voidaan pohtia kyselyyn vastanneiden

riittävyyttä koskien tulosten mahdollista yleistettävyyttä. Laadullisessa tutki-

muksessa kokemukset ovat kuitenkin siinä määrin ainutkertaisia, ettei yleis-

täminen ole yleensä mahdollista tai relevanttia. Sen sijaan puhutaan tulosten

antaman tiedon siirrettävyydestä ja hyödyntämisestä.
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Kuulan (2006, 174) mukaan sähköpostikysely on tutkimusetiikan ja tietosuojan

kannalta aivan yhtä luotettava kuin tavallinen postitse tehtävä kysely. Sähkö-

posteja lähettäessämme pidimme huolen, että jokaisen kyselyyn vastaavan

anonymiteetti säilyi peittämällä muiden vastaajien sähköpostiosoitteet. Näin

ollen kyselyn vastaanottajat eivät olleet tietoisia muista siihen osallistuneista.

Vastaajien kannalta sähköpostitse tehty kysely mahdollisti vaivattoman osallis-

tumisen tutkimukseen, mutta antoi myös mahdollisuuden kieltäytyä siitä.

Tutkimus toteutettiin siitä lähtökohdasta, että se on osallistujilleen täysin va-

paaehtoinen. Ensimmäiseksi kerroimme osallistujille tutkimuksesta ja kysyim-

me heidän halukkuuttaan osallistua siihen. Painotimme, että osallistuminen on

täysin vapaaehtoista eikä sitä tarvitse tuntea velvollisuudeksi. Osallistujille an-

nettiin tutkimuksen eri vaiheissa kolme mahdollisuutta perua osallistumisensa,

näin ollen kunnioitimme vastaajien yksityisyyttä ja mahdollisia elämäntilantei-

den muutoksia. Kunnioitus oli molemminpuolista, sillä suurin osa vastaamatta

jättäneistä ilmoitti sähköpostitse syyn osallistumattomuudelleen. Vastaajia pi-

dettiin ajan tasalla opinnäytetyön etenemisen suhteen ja työ lähetetään heille

kokonaisuudessaan sen valmistuttua.

Koska kyselyyn vastanneet ovat kaikki osallistuneet saman vertaistukiryhmän

toimintaan, oli oleellisen tärkeää suojata heidän henkilöllisyytensä. Kun tutki-

musta tehdään näinkin pienestä ryhmästä, vastaajien tunnistaminen helpot-

tuu. Tästä syystä poistimme tai muutimme kyselyyn vastanneiden anonymi-

teetin suojaamiseksi saadusta aineistosta kaikki henkilöllisyyteen viittaavat ja

tunnistamista helpottavat tiedot. Näihin kuuluvat esimerkiksi asuin- ja hoito-

paikkakunnat, nimet, ammatit ja opiskelupaikat. Käytimme niiden tilalla yksin-

kertaisia ilmaisuja, kuten nainen, mies tai xxx –merkintää. Tutkimuksen luotet-

tavuuden kannalta oli kuitenkin tärkeää säilyttää tiedossa tutkittavien ikä ja

sukupuoli.

Käytimme runsaasti vastaajien suoria ilmauksia opinnäytetyömme tulosten

esittelyssä, jotta ne antaisivat mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan. Au-

tenttiset ilmaisut tuovat esille vastaajien aidot kokemukset, jotka olivat työmme

kannalta tärkeimpiä. Mikäli olisimme anonymisoineet vastauksia liikaa, niistä
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olisi kadonnut alkuperäinen ajatus ja vastaajat olisivat voineet kokea meidän

vääristelleen heidän sanojaan. Kun vastaaja kertoo elämästään ja kokemuk-

sistaan, tulee henkilö alttiiksi tunnistamiselle. Kokemukset ovat kuitenkin mo-

nelle yhteisiä ja niistä löytyy samankaltaisuuksia, minkä vuoksi vastaukset ei-

vät henkilöidy eikä niistä voi saada selville vastaajan henkilöllisyyttä. Tes-

tasimme tämän myös luetuttamalla opinnäytetyömme henkilöllä, joka tuntee

tutkimukseemme osallistuneet. Hän ei kuitenkaan ollut tietoinen, ketkä olivat

ottaneet osaa tutkimukseen.

Kyselylomakkeen laadinta oli pitkä prosessi. Alun perin olimme tehneet huo-

mattavasti enemmän kysymyksiä, joilla haluttiin saada paljon tietoa tutkitta-

vasta aiheesta. Halusimme kuitenkin antaa vastaajille enemmän vapautta ja

päädyimme karsimaan kysymyksiä kunnes niitä jäi jäljelle kolme. Voi olla, että

tästä syystä kaikki kyselyyn osallistuneet eivät vastanneet kovin laajasti tai

meidän toivomallamme tavalla. Odotimme, että vastauksissa olisi kerrottu

enemmän vertaistuesta ja sen merkityksestä, mutta nyt painottui itse tarina

sairastumisesta. Olimme tästä mahdollisuudesta tietoisia, mutta halusimme

silti antaa kyselyyn osallistujille vapauden kertoa heille itselleen tärkeistä ko-

kemuksista.

Tutkimuksen tuloksia analysoidessamme kiinnitimme erityistä huomiota sii-

hen, että teimme analyysia vain saadun aineiston pohjalta. Syynä tähän oli

toisen opinnäytetyöntekijän henkilökohtaiset suhteet kyselyyn osallistuneisiin,

minkä vuoksi hänellä on myös enemmän tietoa osallistujista ja heidän koke-

muksistaan kuin mitä pelkistä vastauksista kävi ilmi. Tämä oli hetkittäin haas-

tavaa, mutta tilannetta tasapainotti toisen opinnäytetyöntekijän objektiivisempi

näkemys saatuihin vastauksiin. Käytimme lainauksissa suoria alkuperäisilma-

uksia, jotta ne säilyttäisivät niistä välittyvän aidon tunnelman, sävyn ja tyylin

(Järvinen, P & Järvinen, A. 2000, 194).

Vastausten lukemisen jälkeen käymämme keskustelut ja pohdinnat tukivat

neutraalia suhtautumista aineistoon. Ensilukemalla heräsi monenlaisia ajatuk-

sia ja tunteita, jotka meidän piti käsitellä ennen kuin saatoimme aloittaa aineis-

ton analysoinnin. Tämän jälkeen pystyimme jäsentämään aineistoa paremmin
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ja yhdistelemään samankaltaiset ilmaukset sekä kokemukset yhteen omien

otsikoidensa alle.

7.4 Opinnäytetyön prosessi ja merkitys ammatilliselle kasvulle

Opinnäytetyön tekeminen oli meille hyvin pitkä prosessi, kokonaisuudessaan

se kesti yli kaksi vuotta. Alkuaika meni aihetta kypsytellessä ja orientoituessa

työn tekemiseen. Lisäksi samalla työn aloittamista hidastivat muut opinnot ja

työt eri paikkakunnilla. Alkukankeuksista huolimatta saimme opinnäytetyön kir-

joittamisprosessin lopulta alkuun joulukuussa 2007 ja tämän jälkeen se val-

mistuikin suhteellisen nopeassa tahdissa intensiivisen työskentelyn tuloksena.

Kirjoittamisprosessissa muokkasimme tekstiä moneen otteeseen. Aloitimme

teoriaosuuden kirjoittamisella, minkä jälkeen toteutimme tutkimuksemme ja tu-

losten analysoinnin. Palasimme tekstiimme useaan kertaan ja hioimme sitä

uuteen muotoonsa vaihtamalla kappaleiden järjestyksiä ja kirjoittamalla eräitä

osioita tekstistä uudelleen. Lähdeviittaukset korjasimme viimeisenä tekstiim-

me.

Opinnäytetyömme toteutuksen suurin kynnys oli itse kirjoittamisprosessin

aloittaminen. Tämän vuoksi sen valmistuminen venyi jonkin verran, mutta

vauhtiin päästyämme huomasimme pystyvämme suoriutumaan sen tekemi-

sestä. Tekstiä syntyi yllättävän nopeaa tahtia, vaikka olimme luulleet sen te-

kemistä vaikeammaksi. Tähän vaikutti varmastikin se, että olimme tehneet

opintojemme aikana paljon yhdessä kirjallisia tehtäviä. Sitä kautta meille on

muodostunut ”yhteinen sävel” tekstin tuottamisessa ja tässäkin työssä olem-

me kirjoittaneet lähes jokaisen lauseen yhdessä. Yhdessä kirjoittaminen oli

meille ominaisin tapa luoda tekstiä, emmekä sen vuoksi jakaneet paljoakaan

opinnäytetyön sisältöjä.

Teoriaosuuden kirjoittaminen oli meille haasteellista, erityisesti syövän osalta.

Tämä johtui muun muassa termistöstä, sillä hoitoalan sanasto oli vierasta

meille sosiaalialan opiskelijoina. Kuitenkin opimme paljon uutta ja pystyimme

kirjoittamaan aiheesta sosiaalialan näkökulmasta. Myös vertaistuesta oli haas-
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tavaa kirjoittaa, sillä teoriatietoa siitä ei ollut juurikaan saatavilla, etenkään

syövän sairastaneiden nuorten aikuisten osalta. Onnistuimme omasta mieles-

tämme kaikesta huolimatta kokoamaan opinnäytetyöstämme eheän ja infor-

matiivisen kokonaisuuden.

Opimme kirjoittamisprosessin myötä paljon parityöskentelystä. Opinnäytetyön

tekeminen yhdessä vaatii paljon kärsivällisyyttä sekä päättäväisyyttä ja sitou-

tumista yhteiseen projektiin, etenkin kun pystyimme tekemään työtä yhdessä

vain viikonloppuisin. Pystyimme myös lopettamaan kirjoittamisen ajoissa, mi-

käli kirjoitus ei tuntunut sujuvan. Näin myös opinnäytetyön tekeminen säilyi

mielekkäänä eikä siitä tullut ”pakkopullaa” missään vaiheessa.

Tutkimuksessamme keskityimme syövän sairastaneiden nuorten aikuisten

vertaistukikokemuksiin. Aihe oli ja on edelleen kiinnostava ja ajankohtainen,

sillä vertaisilta saatu tuki on viime vuosina noussut yhä tärkeämmäksi tuki-

muodoksi muiden joukossa. Nykyisin vertaistukea tarjotaan muun muassa

lapsensa menettäneille, päihderiippuvaisille sekä monikkoperheille. Yleisesti

ottaen vertaistukea on kaikkialla eli se ei välttämättä ole aina jonkun tahon jär-

jestämää ohjattua toimintaa. Sitä voi olla esimerkiksi kotiäitien päivittäinen ta-

paaminen puistossa lastensa kanssa, jolloin he voivat vaihtaa ajatuksiaan

vanhemmuudesta.

Olemme suuntautuneet opinnoissamme varhaiskasvatukseen ja sosiaalipe-

dagogiseen työhön, minkä vuoksi vertaistuki näyttäytyy työkentällämme jatku-

vasti. Vertaistuen perusajatus on sama huolimatta kohderyhmästä, joten pys-

tymme hyödyntämään tämän opinnäytetyön kautta saatuja tietoja tulevassa

työssämme lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Opinnäytetyön teon aikana opimme paljon vertaistuen käyttömahdollisuuksista

ja hyödyllisyydestä. Näin saimme omaan asiantuntijuuteemme lisää tietope-

rustaa, vahvuutta kohdata nuoria, jotka ovat sairastuneet vakavasti sekä roh-

keutta ohjata omia tulevia asiakkaita vertaistuen pariin ja mahdollisesti toimia

itse vertaistukiryhmän ohjaajana. Opinnäytetyön valmistumisen myötä meille

vahvistui ajatus siitä, että vaikka syöpä on vakava sairaus, siitä on mahdollista
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päästä yli. Vertaisten tapaaminen ja kokemusten jakaminen tukee ja voi-

maannuttaa syövän sairastanutta.
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LIITTEET

Liite 1. Yhteistyösopimus
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Liite 2. Saatekirje

Hei! 21.12.2007

Kiitos, että olet suostunut osallistumaan opinnäytetyöhömme kertomalla omista kokemuksis-

tasi. Teemme Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosionomi -koulutuksessa opinnäytetyötä

nuoren syöpäpotilaan kokemasta vertaistuesta. Opinnäytetyömme on tarkoitus valmistua ke-

väällä 2008.

Pyydämme ohessa olevalla lomakkeella Sinulta suostumuksen kirjoitelmasi käyttämiseen

opinnäytetyömme materiaalina sekä opinnäytetyön julkaisemiseen koulumme kirjaston tieto-

kannassa. Käsittelemme vastauksesi luottamuksellisesti niin, etteivät henkilökohtaiset tiedot

ole tunnistettavissa. Suostumuslomakkeen voit palauttaa sähköisessä muodossa.

Olemme valinneet muutamia keskeisiä teemoja, joiden pohjalta toivomme Sinun kertovan

meille kokemuksiasi sairastumisesta ja selviytymisestäsi. Kysymysten on tarkoitus helpottaa

kirjoittamistasi sekä auttaa jäsentelemään sitä. Toivomme, että vastaat mahdollisimman pian,

kuitenkin viimeistään 5.1.2008 mennessä.  Vastaukset voit lähettää meille sähköpostilla (al-

la yhteystiedot).

Vastaaminen on täysin vapaaehtoista.

Talvisin terveisin Helmiina Haataja & Marja Hänninen

Helmiinan yhteystiedot: Marjan yhteystiedot:
puh. 040-7178848 puh. 050-5493511
os: Nousukatu 8-10 C 27, 40700 Jyväskylä os: Puutarhakatu 3 A 6, 40200 Jy-
väskylä
s –posti: helmiina.haataja@gmail.com s –posti:
marja.hanninen.sso@jamk.fi

Opinnäytetyön ohjaajien yhteystiedot:

Katri Huuskola Aino Jussila
TtM, lehtori, hoitotyö KM, YTM, lehtori, sosiaaliala
puh. 0400-976773 puh. 040-7481689
s –posti: katri.huuskola@jamk.fi s –posti: aino.jussila@jamk.fi

mailto:helmiina.haataja@gmail.com
mailto:marja.hanninen.sso@jamk.fi
mailto:katri.huuskola@jamk.fi
mailto:aino.jussila@jamk.fi
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Liite 3. Suostumuslomake

Suostumuslomake

Annan suostumukseni siihen, että antamiani vastauksia käytetään materiaali-
na opinnäytetyössä.

kyllä / ei

Annan suostumukseni siihen, että opinnäytetyö julkaistaan Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun kirjaston sähköisessä tietokannassa.

kyllä / ei

Allekirjoitus ja nimenselvennys Päivämäärä Paikka

______________________ __________ _____________
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Liite 4. Kyselylomake

Kirjoita kokemuksistasi vapaamuotoisesti. Käytä alla olevia kysy-
myksiä apunasi.

Taustatiedot
- Ikä
- Sukupuoli
- Sairastumisikä
- Sairaus
- Perheesi

Kuvaile omin sanoin elämääsi sairastumisen aikana ja sen jälkeen. Kuvaa
myös, mitä muutoksia sairastuminen toi. (Esim. elämäntilanteen muutokset, asumis-
järjestelyt, ihmissuhteet, oma jaksaminen, harrastukset ja muut asiat.)

Miten, mistä ja milloin sait tukea? (Esim. Oliko tuki helposti saatavilla silloin, kun sitä
tarvitsit? Jos ei, niin mistä se johtui? Saiko perheesi tietoa olemassa olevista tukimuodoista?
Jäitkö kaipaamaan jotain?)

Kerro omista vertaistukikokemuksistasi. (Esim. Mikä merkitys vertaistuella on sinulle
henkilökohtaisesti ollut? Kerro hyvät ja huonot kokemukset sekä mahdolliset toiveet.)

Kiitos vaivannäöstäsi!
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Liite 5. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen vaiheittain

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka       Yläluokka            Pääluokka               Yhdistävä luokka

”… Samoin kaverisuhteet

hiljenivät, vaikka sairaalassa

kävivät kattomassa…”(mies 4) Kaverisuhteet

hiljenivät

”… Joittenkin kans kaveruus

loppui ja joitakin tuli lisää…” Lähisuhteet         Sairauden             Muutokset Syöpä nuoren

(mies 3) vaikutukset elämässä

Kaverisuhteet

”… En muista, että sairauteni pysyivät ennallaan

olisi sairausaikana suuresti

vaikuttanut ystävyys tai kaveri-

suhteisiini…” (nainen 3)


