Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2018

Rohkeutta puhua vaikeista asioista
ja tehdä uusia avauksia
Sylva antoi lupauksen. Jokainen syöpään sairas
tunut lapsi, nuori, nuori aikuinen ja heidän lähei
sensä saavat tarvitsemaansa tukea. Tämä lupaus
on pitänyt meidät vireessä ja aktiivisesti liikkeessä
vuonna 2018.
Kulunut vuosi oli kasvun ja kehittämisen vuosi. Toiminnan volyymi kasvoi entisestään, uudistuneet verkkosivut ja monet työtä
tukevat sähköiset järjestelmät nostivat tekemistämme uudelle
tasolle. Edellisten vuosien uudistettuihin rakenteisiin ja toimintaprofiiliin oli turvallista ja innostavaa lähteä kehittämään niin
ammatillista potilas- ja asiakastyötä, vapaaehtoistoimintaa
kuin varainhankintaa sekä viestintää.
Sylvan halu tehdä laadukasta ja vaikuttavaa työtä puskee
meitä eteenpäin. Vuosi 2018 oli Sylvan uusien toimintarakenteiden kehittämisen ja siten ammatillisen profiilin vahvistamisen
vuosi. Sylvan tiimiä tulivat vahvistamaan varainhankintapäällikkö, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori sekä viestinnän harjoittelija.
Vuoden aikana startattiin valtakunnallisen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke, laadittiin varainhankinnan strategia
toimenpiteineen ja viestinnässä otettiin uudet verkkosivut käyttöön. Lapsiperheiden ja nuorten aikuisten työaloilla kehitettiin
ammatillisia tukipalveluja ja toteutettiin matalankynnyksen toimintaa.
Sylva haluaa olla eteenpäin katsova ja dynaaminen toimija. Kuluneena vuonna Sylvan rinnalle löytyi monia uusia asiantuntijoita ja kumppaneita vahvistamaan laadukasta työtä lasten, nuorten, nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä tueksi.
Vahvistimme myös olemassa olevia sidosryhmäsuhteitamme
syöpäjärjestökentällä aloittamalla vapaaehtoistoiminnan valtakunnallista kehittämistyötä.
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Yhdessä tekemisen voima syntyy vastavuoroisuudesta. Sylvalle vapaaehtoistoiminnan strateginen kehittäminen on tärkeä valinta. Osaamisemme vahvistuu, hyvän tekeminen ja vaikuttavuus moninkertaistuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten
saumattomasta yhteistyöstä.
Tehtävämme on olla rohkeita, puhua asioista, jotka ovat vaikeita, nostaa esiin epäkohtia, jotka vaativat korjaamista. Vuoden 2018 aikana nuorten aikuisten kohderyhmästä otettiin vahvaa koppia ja herättelimme kuolemaan liittyvää keskustelua
somessa ja livepaneelissa. Käynnistimme tutkimushankeprosessin Syöpäsäätiön julkaiseman tutkimuksen tulosten takia,
jossa perheen huono-osaisuus näkyy lasten selviytymisprosenteissa. Meidän täytyy tietää enemmän, siksi otamme selvää.
Sylva haluaa tehdä vaikuttavaa, pitkäkestoista työtä, jolla on oikeasti merkitystä sairastuneiden ja heidän läheistensä
hyvän elämän mahdollistamiseksi. Ensimmäinen kokonainen
vuosi uusissa tiloissa piti kynnyksen matalana. Haaveemme,
että tilat täyttyvät, toimivat ja kutsuvat luokseen, toteutui yli
odotusten. Käyttäjäystävällisyys, tilojen tunnelma ja muunneltavuus on täyttänyt myös kävijöiden odotukset.
Muutokset eivät aina ole helppoja, mutta väillä ne ovat tarpeellisia. Tärkein tehtävämme on olla kanssakulkija sairastuneiden ja heidän läheistensä arjessa, jotta kenenkään ei tarvitsisi
selvitä yksin. Vaikeasta ja vakavasta aiheesta huolimatta toiminnassamme näkyi ilo ja kuului nauru. Se piti ja tulee pitämään vastakin meidät kaikki elämässä kiinni. Kiitos kaikille mukana olleille.
Marika Aro
toiminnanjohtaja

Haaveemme, että Sylvan
tilat täyttyvät, toimivat
ja kutsuvat luokseen,
toteutui yli odotusten.”

Miten Sylva vaikuttaa ja tavoittaa?

Hoitohenkilökunta

Suuri yleisö

Lasten syöpä
osastojen
henkilökunnan
kouluttaminen
ja tavoittaminen

Sylvan
kampanjoiden
tavoittavuudet
somessa,
mediassa ja
mainoksissa

711
3

187

eri kurssia/
tapaamista

234

tapahtumaa,
joissa

53

1 917

tykkäystä kampanja
julkaisuihin Instagramissa

Tapahtumat

Kevätpäivät, pikku
joulut, Kultanauhaja KVLSP-tapahtu
mat, Fuck Cancer
Run

1 500

Kuvataideterapia

Lapsia, nuoria,
nuoria aikuisia ja
vanhempia kuva
taideterapiassa

196

kävijää ja
käyntikertaa

hoitajaa,
kuntoutusohjaajaa
ja lääkäriä

vierailua www.sylva.fi
-sivustolla

415

Verkostot

eri kurssia ja
tapaamis
muotoa

25 953

Järjestö- ja
verkostoyhteis
työ sekä vapaa
ehtoiset

kursseille
osallistunutta

62 000

ihmistä tavoitti Peetun tarina,
suosituin julkaisu somessa

217 000

Facebook-julkaisujen
kokonaiskattavuus

#erätauko

Nuoret ja
nuoret aikuiset

Kurssit,
tapaamiset,
Fuck Cancer
-kahvit ja
-jooga

7

Kultanauha

Lapsiperheet

Lapset, nuoret
ja vanhemmat
kursseilla

8 000

vierailua www.sylva.fi
-sivustolla

679 686
Kokonaistavoittavuus
verkkomedioissa

5 500 000

vapaaehtoista ja yhteistyö
kumppania Sylvan toiminnassa
ja yhteistyötapahtumissa

sairastunutta, läheistä ja vapaa
ehtoista saatiin mukaan Sylvan
tapahtumiin

henkilöä osastoilla
ja Sylvan tiloissa

Kuusitien perheasunnot

ulko- ja digimalls-mainonnan
kokonaistavoittavuus

442 415

Facebook-julkaisujen
kokonaiskattavuus

Vuoden aikana
huoneistoissa asui

11

syöpää sairas
tavan lapsen
perhettä

Asumisaika 2–60 päivää
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Lapsiperheet

Sylvan ilmaisille
lomille pääsi yhteensä

37
perhettä.”

6 — Sylva / Toimintakertomus 2018

Lapsiperhetyössä kuunneltiin
sidosryhmiä ja tehtiin yhteistyötä
Sylvan lapsiperhetyön vuoden 2018 pääpainopistealue oli potilas- ja asiakaspalvelujen konseptointi sekä potilaan polun suunnitteleminen, joita taustoitettiin muun muassa laajan kyselyn
sekä sidosryhmätyöskentelyn avulla.
Yhteistyötapahtumat ovat Sylvalle ja kumppaneille hyvä
tapa kerätä yhteen sairastuneita ja heidän läheisiään niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Vuonna 2018 isoin tapahtuma oli
kansainvälisen lasten syövän päivän 15.2. tuolitapahtuma sekä
#erätauko-kampanjaan liittyvät pelit ja yhteistyö Liigan sekä
jääkiekkoseurojen kanssa – ne keräsivät satoja vapaaehtoisia ja
perheitä sekä tuhansia katsojia ympäri Suomen.
Sylvan perinteiset kevätpäivät ja vuosikokous järjestettiin seikkailuhengessä Helsingin Mustikkamaalla yhteistyössä Kympin
Lapset ry:n kanssa. Mustikkamaalle kokoontui yhteensä yli 250
syöpään sairastunutta lasta, nuorta aikuista ja heidän läheistään. Lisäksi Sylva järjesti Kympin Lasten kanssa yhdessä pikkujoulut Sylvan toimistolla Jaakonkadulla. Kymmeniä lapsia ja
vanhempia, nuoria aikuisia sekä vapaaehtoisia saapui askartelemaan ja nauttimaan riisipuurosta, glögistä ja yhdessäolosta.
Sylvan kurssitoimintaa järjestettiin koko perheen tueksi kuin
myös erikseen sairastuneiden, vanhempien ja terveiden sisarusten tueksi. Sisaruskurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa
niin, että mukana oli myös toinen vanhempi. Sisaruksia oli mukana yhteensä 6 ja vanhempia 5. Sylva järjesti yhteistyössä
TAYS:in kanssa vertaistuellisen sporttiviikon syöpää sairastaville
11–14-vuotialle lapsille ja nuorille. 7 poikaa ja 6 tyttöä kokeili eri
urheilumuotoja sekä myös psykoterapeuttista työskentelyä Varalan urheiluopistolla.
Sairausryhmäkohtaisia kursseja järjestettiin optikusglioomaa ja aivokasvainta sairastaneiden lasten ja nuorten perheille. Viikonlopuista vertaistukea sai 20 perhettä eli yhteensä 39
vanhempaa sekä 41 lasta ja nuorta. Lisäksi Sylva veti yhteistyössä OYS:in kanssa syöpähoitojen päättymisen perhekurssin 10:lle

perheelle eli 24:lle lapselle ja nuorelle sekä 21:lle aikuiselle.
Lapsensa menettäneet perheet
Kuvataidetoimintaan
ovat myös yksi erityistä tukea tarosallistui yhteensä
vitseva ryhmä. Perheiden vertaistukiviikonlopussa oli mukana 9 perhettä eli 17 vanhempaa ja 12 lasta.
Vanhemmat saivat erikseen tukea
muun muassa äitien vertaistukilasta ja nuorta .”
tapaamisessa, tunnekeskeisessä
parisuhdeviikonlopussa sekä vanhemmille suunnatussa taideterapiassa. Tukea vertaisuudesta ja
taideterapiasta sai yhteensä 30 äitiä ja isää.
Sylva järjesti kuvataideterapiaa sekä kuvataidetoimintaa
syöpähoitoja saaville lapsille ja nuorille HYKS:ssä, KYS:issä,
TAYS:ssa, TYKS:issä ja OYS:issä. Toimintaan osallistui yhteensä 188 lasta tai nuorta, jotka olivat iältään 3–19-vuotiaita. Kuvataideterapeuttina toimi Riitta Salmu (HYKS, TAYS, TYKS ja
OYS) ja KYS:in kuvataidetoimintaa veti Eeva Mölkänen. Kiitos
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiölle, joka rahoitti isolta osalta
toiminnan.
Sylva tarjosi myös vuonna 2018 tuettuja viiden päivän lomia
syöpäsairaiden lasten perheille koululaisten talvi-, kesä-, syys- ja
joululomien aikana. Lomat olivat perheille ilmaisia. Ne järjestettiin yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n ja Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry:n kanssa. Yhteensä Sylvan lomille pääsi 37 perhettä.
Sylva tarjoaa kahdessa kalustetussa huoneistossaan Helsingin Kuusitiellä syöpää sairastavien lasten perheille mahdollisuuden ilmaiseen, kodinomaiseen asumiseen lapsen syöpähoitojen aikana. Huoneistoissa asui 11 syöpää sairastavan lapsen
perhettä, asumisaika vaihteli muutamasta päivästä kahteen
kuukauteen.

188
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Nuoret ja nuoret aikuiset

36

nuorta ja nuorta aikuista
sai tukea ammatillisesti
ohjatuilta kursseilta.”

Fuck Cancer Run
keräsi yli

500
juoksijaa ja
vapaaehtoista
Töölönlahdelle.”
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Nuorille aikuisille uutta toimintaa
Nuorten ja nuorten aikuisten toiminnan osalta päästiin kehittämään aiempina vuosina suunnitellulle pohjalle uutta toimintaa
ja vahvistamaan niin kansainvälisiä kuin alueellisia kumppanuuksia. Ammatillisesti ohjattuja kursseja oli vuonna 2018 kaiken kaikkiaan neljä.
18–29-vuotiaat, itsenäisesti pärjäävät nuoret aikuiset, jotka
ovat sairastaneet lapsena, kokoontuivat Porvooseen kesäkuussa. Seitsemän nuorta aikuista sai ammattilaisten tukea ja jakoi tärkeitä vertaiskokemuksia. Turun Meri-Karinassa järjestettiin elo-syyskuussa viikonloppukurssi erityistä tukea tarvitseville
nuorille aikuisille, jotka ovat sairastaneet syövän lapsena. Viikonloppuun osallistui 9 nuorta.
Elokuussa Kuusamoon kokoontui kaksitoista 13–17-vuotiasta nuorta, joiden syöpähoidot olivat juuri päättyneet tai päättymässä. Mun coolein elämä -kurssin tavoitteena oli tarjota
nuorille mahdollisuus jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia
syöpään liittyen.
Syyskuussa Porvoossa järjestettiin ensimmäistä kertaa VOIMA-viikonloppu nuorena aikuisena eli 18–35-vuotiaina syöpään
sairastuneille. Viikonloppu tarjosi kahdeksalle osallistujalle voimavaralähtöistä ja ratkaisukeskeistä ammatillista ohjausta
sekä vertaiskokemusten jakamista.
Myös kansainvälinen yhteistyö tiivistyi. Sylva emännöi pohjoismaisen syöpään sairastuneiden nuorten aikuisten yhteistyöverkoston tapaamisen. Kymmenettä kertaa järjestettyyn konferenssiin saapuivat vieraiksi Barncancerfonden Ruotsista, Ung
Kreft Norjasta sekä Kraftur ja Styrktarfélag Krabbameinssjúkra
Barna Islannista. Konferenssiin osallistui 18 henkilöä. Tämän lisäksi nuorten aikuisten kuntoutuksen asiantuntija osallistui Sydneyssä järjestettyyn kansainväliseen kongressiin, joka kokosi yhteen hoitohenkilökuntaa, järjestötyöntekijöitä, asiantuntijoita
sekä syövän sairastaneita nuoria.
Kolmatta kertaa järjestetty Fuck Cancer -kampanjaviikko
tavoitti somessa kymmeniä tuhansia vertaistarinoiden ja vide-

oiden äärelle. Vuonna 2018 Fuck Cancer nosti esiin vakavan
sairastumisen vaikutuksia nuoren aikuisen kehittyvään minäkuvaan. Toista kertaa järjestetty Fuck Cancer Run -hyväntekeväisyysjuoksu kokosi Helsingin Töölönlahdelle noin 450 juoksijaa ja
50 vapaaehtoista.
Sylva jatkoi kuukausittaisia, avoimia ja maksuttomia Fuck
Cancer -kahveja nuorena aikuisena syöpään sairastuneille. Syyskaudella kahvit tihennettiin järjestettäviksi joka toinen viikko. Kahveille osallistui keskimäärin viisi nuorta aikuista
per tapaaminen. Helsingin kahvien lisäksi aloitettiin vastaava
matalankynnyksen toiminta myös Lappeenrannassa, missä
kahvituksia kokeiltiin marraskuussa ja joulukuussa yhteistyössä
Saimaan Syöpäyhdistyksen kanssa.
Huhtikuussa 2018 aloitettiin matalankynnyksen uutena toimintamuotona avoin ja maksuton joogaryhmä. Joogatunnit
toteutuivat kerran viikossa huhti–kesäkuussa ja loka–joulukuussa. Tunteja ohjasivat joogaopettajat. Tunneilla oli kävijöitä 3–10
henkilöä per kerta.
Toukokuussa toimintansa aloitti nuorista aikuisista ja heidän
läheisistään koostuva kehittämistiimi, FC Luova. Sen tehtävä
on ideoida ja arvioida Sylvan nuorten aikuisten toimintaa. Mukana on kuusi syövän sairastanutta ja yksi läheinen. FC Luova
kokoontui kolme kertaa ja osallistui Sylvan tapahtumiin. Yhteyttä pidettiin myös sosiaalisen median kautta. Puheenjohtajana
toimi 23-vuotias, journalistiikkaa ja viestintää opiskeleva Jutta
Sibakov.
Sylva ja HUS Syöpäkeskus jatkoivat yhteistyötään pilottiprojektissa, jossa yhdistyksen nuorten aikuisten kuntoutuksen
asiantuntija pitää toimintaterapeutin vastaanottoa Syöpätautien klinikalla noin 18–35-vuotiaille syöpään sairastuneille.
Asiantuntija jakaa työaikansa niin, että tekee Sylvaan 60% ja
HUS:iin 40%.
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Vapaaehtoistoiminta

Ammatillisesti koordinoitu vapaaehtois
toiminta starttasi Sylvassa
Vuosi 2018 oli Sylvan vapaaehtoistoiminnan lanseeraamisen
vuosi. Sylva toimi aktiivisesti yhtenä asiantuntijana Suomen
Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmässä. Työryhmässä lanseerattiin Syöpäjärjestöjen vapaaehtoistoiminnan pääviestit ja luotiin merkittävä valtakunnallinen
toimintastrategia Syöpäjärjestöjen vapaaehtoiminnalle. Sylva
toimi yhtenä pilottiorganisaationa vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.
Syöpäsäätiön vuosille 2018–2022 myöntämällä, 310 000
euron suuruisella tuella käynnistettiin vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen ja Sylvaan rekrytoitiin maaliskuussa 2018 vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Elisabet Hallikainen.
Viisivuotissuunnitelmassa Sylva kehittää valtakunnallisesti vapaaehtois- ja vertaistoiminnan muotoja lasten, nuorten,
nuorten aikuisten ja heidän perheidensä tukemiseksi. Pilottialueiksi valikoituivat Kuopio, Oulu ja Tampere.
Valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan tarvekartoituskysely tehtiin lokakuussa alueille. Myös vapaaehtoisten rekisteri uudistui, kun Sylvassa otettiin käyttöön jäsen- ja sidosryhmä
-järjestelmä Dynamics 365 eli Järkkäri, joka toimii mm. myös
vapaaehtoisrekisterinä. Lisäksi Sylvan henkilökunta osallistui
Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämään Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -koulutukseen.
Vapaaehtoisille järjestettiin vertaistukihenkilökoulutusta syksyn aikana. Mahdollisuus oli osallistua kahteen eri koulutukseen: OLKA:n ja järjestöjen yhteistyönä järjestettyyn Toivo-vertaistukijavalmennukseen Espoon sairaalassa, johon osallistui 2
vanhempaa sekä Sylvan omaan tukihenkilökoulutukseen, johon
osallistui 8 henkilöä (3 nuorta aikuista ja 5 vanhempaa). Virkistystä vapaaehtoisille oli tarjolla Sylvan ja Kympin lasten yhteisissä pikkujouluissa Sylvan toimistolla.
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Sylvan järjestämien tapahtumien toteuttamiseen osallistui
vuonna 2018 yhteensä 95 vapaaehtoista. Tapahtumia olivat
mm. helmikuussa kansainvälinen lasten syövän päivä, huhtikuussa Fuck Cancer Run, kevätpäivät ja pikkujoulut.
Lisäksi joulukuussa vapaaehtoisten päivänä järjestettiin nimikilpailu Sylvan Facebookissa, ja uuteen somevapaaehtoistehtävään vapaaehtoisille valittiin nimeksi SylvaSomettajat.
Vapaaehtoisia osallistui rannekepajoihin, joissa askarreltiin
yhteensä 700 Fuck Cancer -korua nuorten aikuisten toiminnan
tueksi. Sylvan toimistolla omana toimistomummona on myös
käynyt säännöllisesti yksi vapaaehtoinen koko vuoden 2018
ajan. Vapaaehtoiset järjestivät myös hyväntekeväisyystempauksia Sylvan toiminnan hyväksi.
Kaiken kaikkiaan Sylvan toiminnassa oli vuonna 2018 yhteensä noin 270 vapaaehtoista eri tehtävissä. Lämmin kiitos
kaikille mukana olleille vapaaehtoisille!

Vuonna 2018 Sylvan
toiminnassa oli mukana
yhteensä noin

270
vapaaehtoista.”
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Sylvan toimintaympäristö
ja sidosryhmät

Suomen Syöpäyhdistys
Jäsenjärjestönä osallistumme psykososiaalisen tuen sekä
valtakunnallisten toimintamallien kehittämiseen (kurssit,
vapaaehtoistoiminta), uudistamme työn tekemisen rakenteita
(toiminnanohjausjärjestelmä Järkkäri) sekä teemme yhdessä
vaikuttamistyötä (Fican Syöpäkeskukset, potilaspolun
toimenpide-ehdotukset ja suositukset).

Alueelliset syöpäyhdistykset
Kehitämme ja mallinnamme lapsiperheiden ja nuorten aikuisten
ammatillisia tukipalveluja sekä vapaaehtoistoimintaa.

Yliopistosairaalat
Järjestämme kuvataideterapiaa, koulutamme vapaaehtoisia ja
kehitämme yhdessä VOIMA-työtä. Tuemme hoitohenkilökuntaa
säännöllisillä koulutus- ja kehittämispäivillä.

Vanhempainkerhot ja -yhdistykset
Toteutamme yhdessä valtakunnallisia kampanjoita ja tapahtumia.

Osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat
Sairaalakoulu

Viestinnän ja varainhankinnan sidosryhmät
Varmistamme Sylvan toiminnan jatkuvuuden ylläpitämällä
suhteita rahoittajiin sekä luomalla mielekkäitä tapoja tukea Sylvan
työtä. Kampanjoimme ja teemme Sylvaa tunnetuksi.

Team Rynkeby – God Morgon
Yrityskumppanit

Lahjoittajat

Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Julkiset rahoittajat, kuten STEA ja OKM
Viestinnän ja markkinoinnin palvelutuottajat

Säätiöt ja rahastot

”Että tavoitamme jokaisen syöpään
sairastuneen lapsen, nuoren, nuoren
aikuisen ja heidän läheisensä ja että
jokainen saa tarvitsemaansa tukea,
on ymmärrettävä toimintaympäristön
laajuus, siinä toimivat sidosryhmät
ja heidän roolinsa.”

OLKA

Kuntoutusohjaajat

Muu hoitohenkilökunta ja asiantuntijat

Asiantuntijat ja ammatilliset yhteistyökumppanit
Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä ammatillisia,
asiakaslähtöisiä ja tavoitteellisia tuki- ja palvelumuotoja.

Valikko-verkosto

Suomen Mielenterveysseura

Psykologit, perheterapeutit, toimintaterapeutit ja muut palveluntarjoajat
Erityinen Sisaruus-verkosto

Verkostot

Verkostotoiminnan tehovuosi
Sylva pitää huolta verkostoistaan muun muassa yhteistyötapahtumien ja koulutusten avulla sekä osallistuu muiden järjestämiin verkostotapaamisiin. Vuonna 2018 verkostoyhteistyötä
oli tavallista enemmän.
Suomen Syöpäyhdistys järjesti tammikuussa vuotuiset järjestöpäivät, jonne Sylvan edustajina osallistuivat toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäseniä. Teemoina olivat muun muassa
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja kansallinen syöpäkeskus Fican sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, josta
Sylvan toiminnanjohtaja piti puheenvuoron.
Vuonna 2018 potilasjärjestöt vastasivat valtakunnallisten
luottamushenkilöpäivien suunnittelusta ja toteutuksesta. Sylva
oli mukana yhtenä järjestäjätahona ja hallituksen puheenjohtaja Lassi Kurkijärvi veti toisen päivän ohjelmakokonaisuutta.
Sylva itse emännöi syöpäsairaiden lasten ja nuorten hyväksi
toimivia paikallisyhdistyksiä ja -kerhoja omilla järjestöpäivillään
lokakuussa. Päivien aikana vierailtiin HUS:in Uudessa lastensairaalassa, yhteiskehitettiin syöpään sairastuneiden lasten ja
nuorten aikuisten potilas- ja palvelupolkumallia sekä pohdittiin
alueellisten kerhojen ja yhdistysten sekä myös valtakunnallisen
Sylvan roolia järjestökentällä. Päiville osallistui yhteensä 45 ammattilaista ja vapaaehtoista.
Sylvan ydintoimintaa on myös lasten syöpäosastojen henkilökunnan kouluttaminen ja heidän työnsä tukeminen. Sylva järjesti yliopistosairaaloiden osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien tapaamiset keväällä ja loppusyksystä. Tapaamisissa
kuultiin muun muassa osastojen tuleviin tilaratkaisuihin ja uudistuksiin liittyvistä hyvistä käytänteistä sekä käsiteltiin Sylvan
sekä osastojen yhteistyön kehittämistä. Molempiin päiviin osallistui 13 henkilöä.
Lisäksi Sylva järjesti keväällä neuvottelupäivät lasten syöpäosastojen viidelle kuntoutusohjaajalle, jotka ovat se taho, joka
tekee eniten yhteistyötä osastolla hoidossa olevien perheiden
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sekä Sylvan kanssa. Neuvottelupäivillä kuntoutusohjaajat jakavat hyviä
toimintatapoja, kuulumisia ja sopiSylvan järjestö
vat tulevista yhteisistä projekteista.
Tämän ohessa kouluopastyöryhpäiville Helsinkiin
mä, johon kuuluu kuntoutusohjaakokoontui
jat sekä sairaalakoulun opettajia,
kävivät Tukholmassa pidettävien
kehittämispäivien yhteydessä tutustumassa Karolinska sjukhusetin
lasten syöpäosastoon sekä sairaaammattilaista ja
lakouluun. Matkaan osallistui 11 henvapaaehtoista eri
kilöä.
puolelta Suomea.”
Sylva mahdollisti tiloissaan toisen
yhteistapaamisen lapsena, nuorena
ja nuorena aikuisena syöpää sairastaneiden aikuisiän myöhäisvaikutusseurantatyön tiimoilta. Tapaamisen järjesti Sylvan hallitustyöskentelyssä mukana oleva
TYKS:in ylilääkäri, dosentti Päivi Lähteenmäki. Sylvasta osallistuivat toiminnanjohtaja, lapsiperhetyön asiantuntija ja nuorten
aikuisten kuntoutuksen asiantuntija. Kaiken kaikkiaan osallistujia oli 22.
Viestintä- ja varainhankintatiimi sekä vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori ja lapsiperhetyönasiantuntija osallistuivat lisäksi
ensimmäistä kertaa Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE)
järjestämälle M/S SOSTE -risteilylle, jossa järjestöjen, yritysten,
julkisten yhteisöjen edustajat ja päättäjät tapaavat toisiaan,
osallistuvat koulutuksiin ja verkostoituvat.

45
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Viestintä, vaikuttaminen ja kampanjat

Viestinnässä kampanjaennätyksiä
ja uudet verkkosivut
Vuosi 2018 oli viestinnälle varsin toimelias ja menestyksekäs
varsinkin suurten kampanjoiden osalta, joita oli vuoden mittaan
peräti kolme.
Kansainvälisen lasten syövän päivän #erätauko-kampanjassa nostettiin esille itse sairastuneen lapsen kokemuksia.
Kampanjan kasvona oli syöpään sairastunut Topias ja hänen
perheensä. Sylva toteutti kampanjan yhteistyössä jääkiekon
SM-liigan sekä seurojen kanssa 14:ssä ottelussa ympäri Suomea. Sylvan somejulkaisujen kokonaiskattavuus oli lähes 450
000 ja medianäkyvyyttä saatiin paitsi verkossa myös radiossa.
Nuoria aikuisia syöpään sairastuneita esille nosti Fuck Cancer -kampanja, jossa ydinteemana oli identiteetti. Kampanjasivustolle tuotettiin tarinoita ja videoita niin suomeksi kuin ruotsiksi.
Lisäksi uutena kampanjana lanseerattiin syyskuussa Kultanauha-tietoisuuskuukausi, jossa nostettiin erityisesti esille syöpään sairastuneiden sekä lapsensa menettäneiden perheiden
kokemuksia. Kampanjan aikana tehtiin Sylvan verkkosivujen kävijäennätys: syyskuun aikana sivustolla vierailtiin lähes 26 000
kertaa.
Syyskuun tietoisuuskuukauteen liittyi myös toimittaja Henna
Mäkelinin Kuolema-kirjan julkaisu, jonka ohessa Sylvan toimistolla pidettiin myös paneelikeskustelu. Keskustelussa kuultiin
niin syöpään sairastuneiden ja syöpään menehtyneiden lasten
vanhempia sekä heidän parissaan työtä tekeviä hoito-, terapiaja kolmannen sektorin ammattilaisia. Tämän lisäksi tietoisuuskuukauden aikana toteutettiin yhteistyössä Kati Keskihannun
kanssa Kirjeitä kuolemalle -teatteriesityskiertue, joka kiersi syyskuussa mm. Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä.
Sylva-lehti ilmestyi vuonna 2018 neljä kertaa. Vuoden aikana lehdissä käsiteltiin muun muassa #erätauko- ja Fuck Can-
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cer -kampanjoita, Fuck Cancer Run -hyväntekeväisyysjuoksua,
syyskuun Kultanauha-kuukautta, vapaaehtoistoimintaa, strategiatyötä, saattohoitoa ja lapsen kuolemaa, Sylvan kuvataideterapiaa, uutta VOIMA-toimintaa ja nuorten aikuisten muodostaman FC Luovan toimintaa.
Vuonna 2018 julkaistiin myös ensimmäinen uuden ilmeen
mukainen toimintakertomus, jossa hyödynnettiin mm. infografiikkaa kuvaamaan Sylvan ydintoimintaa. Toimintakertomus julkaistiin myös ensimmäistä kertaa sähköisessä muodossa ja jatkossa ne löytyvät Sylvan verkkosivuilta.
Sylvan uuden brändi-ilmeen
mukaiset verkkosivut julkaistiin
tammikuussa 2018. Samalla sivut
Kultanauhasiirtyivät Syöpäjärjestöjen verkkosivuperheen alle. Sivuja tehtiin yhtietoisuuskuuteistyössä Suomen Syöpäyhdistykkauden aikana
sen kanssa, Sylvassa projektia veti
Sylvan verkko
viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäri.
sivuilla vierailtiin
Teknisestä toteutuksesta vastasi
Frantic. Uudet verkkosivut toimivat
ennätykselliset
WordPress-pohjalla.
Syöpätietoutta, ajankohtaisia
asioita, tapahtumia ja vertaistukikertaa.”
tarinoita jaettiin myös sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä (Sylva ry ja
Fuck Cancer Suomi).

26 000
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Talous ja varainhankinta

Toiminnan volyymi kasvoi
puoli miljoonaa euroa
Sylvan toiminnan volyymi vuonna 2018 oli noin 1,4 miljoonaa euroa, mikä on lähes 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoitus muodostui pääosin omasta varainhankinnasta, kuten yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksista,
testamenteista sekä jäsenmaksuista.
Lahjoituksiin ja yritysyhteistyöhön perustuvan rahoitusrakenteen sekä järjestörahoituksen kiristyvän kilpailun vuoksi Sylvassa arvioitiin tarpeelliseksi panostaa varainhankintaan aiempaa
enemmän ja järjestöön palkattiin varainhankintapäällikkö. Tehtävässä aloitti tammikuussa 2018 Anna-Leena Mitro. Sylvalle
laadittiin varainhankinnan kehittämissuunnitelma, jossa tarkasteltiin olemassa olevia varainhankinnan prosesseja, keinoja ja
järjestelmiä ja esitettiin kehittämisehdotuksia esimerkiksi käytössä olevien järjestelmien sekä lahjoittajatietojen keräämisen
ja hyödyntämisen osalta. Tavoitteena on, että Sylvan varainhankinta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja ammattimaista ja siitä muodostuu Sylvalle säännöllinen ja ennustettavissa
oleva tulovirta.
Monet yritykset ja yhteisöt kokivat Sylvan työn tärkeäksi.
Dahl Oy järjesti edellisvuoden tapaan myös vuonna 2018 hyväntekeväisyyshuutokaupan asiakkailleen. Se tuotti 15 000 euroa Sylvalle. Maataloustuottajien, Raisioagron ja Trioplastin
järjestämällä Hyvispaalit-kampanjalla kerättiin yleisemminkin
varoja syöpäyhdistyksille – keltaisten paalien ja Sylvan osuus
lahjoitussummasta oli 11 700 euroa. Jouluna kampanjoimme ja
pyysimme yrityksiä lahjoittamaan joulumuistamisiin varatut varat Sylvalle.
Merkittävin yhteistyökumppani oli pohjoismainen hyväntekeväisyysorganisaatio Team Rynkeby God Morgon, jonka jäsenet keräävät varoja syöpää sairastaville lapsille, nuorille ja
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heidän perheilleen sekä pyöräilevät vuosittain 1200 kilometrin
matkan Euroopan halki Pariisiin. Seitsemän TRGM-joukkuetta
keräsi yhteensä 886 372 euroa syöpään sairastuneiden lasten
ja nuorten hyväksi Suomessa. Sylvan osuus kokonaissummasta
oli 265 912 euroa. Se käytetään tutkimustyöhön psykososiaalisen työn tavoittavuudesta, saatavuudesta ja vaikuttavuudesta
sekä perheille tarjottavan tuen kehittämiseen.
Maajussit-yhteisön jäsenet haastoivat Facebook-ryhmässään toisensa lahjoittamaan. Yli 600 ryhmän jäsentä keräsi yhteensä yli 33 000 euroa. Mini Style Finland eli joukko
lastenvaatteista kiinnostuneita äitejä ja isejä järjesti hyväntekeväisyystempauksia ja keräsi varoja Sylvan toiminnan hyväksi yhteensä yli 15 000 euroa. Lions Club Lahti/Vesijärvi lahjoitti
kuvataideterapiaan 5 000 euroa. Koulujen päivätyökeräykset ja
muut opiskelijoiden järjestämät varainhankintatapahtumat olivat myös merkittävä tulonlähde Sylvalle.
Sylva otti kesällä ja alkusyksystä 2018 käyttöön Facebookin varainhankintatyökalun sekä MobilePayn lahjoitusnumeron. Facebookissa lahjoituksia tehtiin yli 1 000 kertaa eri puolilla
maailmaa ja MobilePay herätti kiinnostusta erityisesti nuorten
aikuisten keskuudessa.
STEAn ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustukset olivat yhteensä 67 000 euroa. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
rahoitti 30 000 eurolla kuvataideterapiaa. Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö avustivat Sylvan kuntoutus- ja asiakastyötä
noin 60 000 eurolla ja lisäksi vapaaehtoistoiminnan kehittämistä 62 000 eurolla.
Tuloja saatiin myös Sylva-lehden ilmoitusmyynnistä, joulukorteista, adresseista, tavara-arpajaisista sekä Sylva-kahvista ja
-makeisista.

LYHENNETTY TULOSLASKELMA 2018
(1 000 €)

Yli

Kuntoutus- ja hoitotyön tukeminen
Tuotot

220

Kulut

-963
-743

Tiedotus ja julkaisutoiminta
Tuotot
Kulut

31
-167
-167

Varainhankinta
Tuotot

1 488

Kulut

-246
1 242

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
STEA:n yleisavustus

600

Maajussit-yhteisön jäsentä
Facebookissa innostuivat
yhteiskeräykseen ja
lahjoittivat Sylvalle

33 000

euroa.”

-83
47

Rahastosiirrot

-0,3

Tilikauden ylijäämä

327

Taseen loppusumma oli 2 932 063,59 euroa, ja oma pääoma
oli yhteensä 2 797 059,11 euroa. Sylvan omavaraisuusaste
oli hyvä. Kirjanpidon teki Fincount Oy. Tilintarkastajina
toimi KHT Jaana Salmi ja HT Miikka Vinnikainen,
PricewaterhouseCoopers Oy.

Suomen Syöpäyhdistys
ja Syöpäsäätiö avustivat
Sylvan työtä yhteensä

122 000

eurolla.”
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Sylvan henkilöstö ja hallinto

Sylvan tiimi täydentyi lisää,
uusia järjestelmiä otettiin käyttöön
Sylvan operatiivisesta toiminnasta vastaa moniammatillinen
tiimi. Sylvan palveluksessa olivat vuonna 2018 toiminnanjohtaja Marika Aro, hallinto- ja talousassistentti Anita Lappalainen,
viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäri, kuntoutuksen asiantuntija, toimintaterapeutti Anna-Elina Rahikainen, kuvataideterapeutti Riitta Salmu, lapsiperhetyön asiantuntija Riikka Ranta ja
KYS:issä lasten kuvataidetyöskentelyä vetävä Eeva Mölkänen.
Uusina rekrytointeina Sylvassa aloittivat varainhankintapäällikkö Anna-Leena Mitro ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Elisabet Hallikainen. Lisäksi Sylvassa aloitti määräaikaisena
viestintäharjoittelijana Annika Saine.
Sylvan kasvaneen tiimin tiimiytymistä, ammatillista kehittymistä ja työssä jaksamista tuki työyhteisöjen työnohjauspalveluita tarjoava yritys Capacitas Familia säännöllisillä tiimivalmennuksilla sekä yksilötyönohjauksilla.
Sylva oli SSY:n toiminnanohjausjärjestelmän pilottiryhmässä kehittämässä syöpäjärjestökentän tarpeisiin uutta jäsen- ja
vapaaehtoisrekisteriä eli Järkkäriä. Järjestelmä palvelee Sylvan
toiminnanohjausprosesseja, jäsenlaskutusta sekä mahdollistaa
tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet. Tietosuoja-asetusten laatiminen toteutettiin yhteistyössä Lexia Asianajotoimisto
Oy:n kanssa.
Sylvassa otettiin käyttöön vuoden 2018 aikana uusia sähköisiä ohjelmistoja modernisoimaan ja tehostamaan tiimien sekä
talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Esimerkiksi laskutusjärjestelmä Fivaldi mahdollistaa verkkolaskutuksen ja reaaliaikaisen kirjanpidon ja E-Tasku-mobiiliapplikaatio mahdollistaa kuittiaineiston toimittamisen sähköisesti suoraan kirjanpitoon. Lisäksi
käyttöön otettiin Nepton-työajanseurantaohjelma, joka onnistui
Suomen Syöpäyhdistyksen lisenssin tukemana. Henkilöstön sisäisen viestinnän ja työn tehostamiseen hankittiin Microsoft Office 365 -käyttöympäristö sekä Teams-alusta.
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Uusien järjestelmien käyttöönotto on vaatinut henkilöstöltä
paljon työaikaresurssia omaksua uusia ohjelmistoja sekä työn
tekemisen tapoja muiden työtehtävien rinnalla. Uudet järjestelmät ovat kuitenkin mahdollistaneet yhä ammattimaisemman
työn tekemisen sekä tehostamisen.
Sylvan toimintaa ohjaa 12 hengen hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsenistä suurimmalla osalla on omakohtainen
kokemus joko lapsen sairastumisesta syöpään tai he ovat itse
sairastaneet syövän. Hallituksessa on myös asiantuntijajäseniä.
Sylvan hallitus piti vuonna 2018
yhteensä 13 kokousta. Puheenjohtajana toimi Lassi Kurkijärvi, varapuheenjohtajana Katja Metsola. Muut
Sylvaan
hallituksen jäsenet olivat Kari Alasaarekrytoitiin
ri, Ville Havukainen, Juha Holmgren,
Olli Lapakko, Harri Lehtonen, Juha
Losoi, Jussi Murtovuori, Ulla Myllylä,
Tanja Pohjola, Marika Raitio ja Risto
uutta vakituista
Vittaniemi.
työntekijää ja
Vuonna 2018 Sylvan kevätpäivien aikana hallituksen jättivät Juha
Holmgren, Olli Lapakko, Juha Losoi
ja Ulla Myllylä. Uusina hallitukseen
määräaikainen
tulivat Kati Jormanainen, Henry Liukharjoittelija.”
ko-Sipi, Päivi Lähteenmäki ja Janina
Mäntymaa.

2
1
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Sylvan Kuusitien perheasuntojen remontti

Valoa ja voimaa asukkaille
HUS:in Meilahden sairaala-alueen läheisyydessä
sijaitseviin asuntoihin voivat muualta Suomesta
tulevat perheet majoittua maksutta lapsen syö
pähoitojen ajan. Sylva halusi varmistaa perheiden
viihtyvyyden, joten tukiasunnot laitettiin remont
tiin keväällä 2018. Iso osa remontista maksettiin
Henry Liukko-Sipin aloittaman keräyksen lahjoi
tusvaroilla.
– Mietin sitä, että perheet saattavat asua näissä asunnoissa
jopa kuukausia vaikeassa elämäntilanteessa. Halusin asuntojen tuntuvan enemmän kodeilta kuin vaikkapa hotellihuoneilta. Toivonkin asukkaiden saavan huoneistoissa voimaa,
valoa, toivoa, energiaa ja tunnetta, että heistä välitetään, kertoo remontin suunnitellut sisustusarkkitehti Helena Hallanoro
COREspace oy:stä.
Sylvalla on Helsingin Kuusitiellä samassa talossa sekä kaksio että kolmio. Hallanoron mukaan ne olivat siistissä kunnossa,
mutta eivät viihtyvyydeltään aivan tätä päivää.
– Silloin kun prioriteetti on lapsen terveydessä, sisustuksen
yksityiskohdat eivät ole ensimmäisenä mielessä. Mutta perheiltä tulleen palautteen mukaan asuntoihin on toivottu kuitenkin
enemmän elävyyttä, toimivuutta, väriä ja viihtyvyyttä.
Asunnoilla teemat ja omat värit
Keittiöihin ja kylpyhuoneisiin ei koskettu, mutta paljon muuta tehtiin.
– Seiniä paklattiin, tapetoitiin ja maalattiin. Lattiapinnat yhtenäistettiin ja irtaimisto uusittiin. Keittiöön hankittiin uusia koneita ja laitteita. Tapeteilla on iso rooli ja nyt joka huoneessa on
tapettiseinä.
Hallanoro kertoo, että alakerran kolmio on teemaltaan Valo
ja teemaväri on keltainen. Yläkerran kaksio on teemaltaan Voima ja värimaailma on petrolinsininen. Ilme ja värimaailma ovat
samat kuin Sylvan toimistossa.
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– Asuntojen remontointi viihtyisiksi ja kodinomaisiksi oli Sylvalta arvovalinta. Vaikka Meilahteen nousikin tänä syksynä Uusi
lastensairaala, joka mahdollistaa joustavammin vanhempien
yöpymisen lastensa luona, haluamme silti jatkossa tarjota perheille mahdollisuuden vetäytyä
omaan tilaan, olla rauhassa ja
kerätä voimia, sanoo Sylva ry:n
toiminnanjohtaja Marika Aro.

Vuonna 2018
Kuusitien
asunnoissa asui

11

eri perhettä.
Keskimääräinen
asumisaika
vaihteli

2–60

”Konkreettista apua
tarvitseville”
Kuusitien kaksion ja kolmion repäivän välillä.”
montit rahoitettiin pääosin keräysvaroin. Espoolainen yrittäjä ja
nykyisin myös Sylvan hallituksen jäsen, Henry Liukko-Sipi, perusti Sylvan OmaKeräys-alustalle Elämä on Laina -keräyksen.
Nimi viittaa hänen verisyöpää sairastavaan tyttäreensä, jonka
nimi on Laina.
Liukko-Sipi kertoo, että ensimmäisen kantasolusiirron aikaan
hän kirjoitteli omalle Facebook-sivulleen tytön tilanteesta.
– Kaverit ja lähipiiri kyselivät usein Lainan terveydentilasta.
Kyllästyin vastaamaan ihmisille moneen kertaan samat asiat,
joten aloin silloin tällöin kirjoitella Lainan voinnista osastolta
Facebook-ystävilleni. Ymmärsin toki senkin, että päivityksiä somessa voi jakaa, hän kertoo.
Liukko-Sipi ei kuitenkaan arvannut, että päivitykset leviäisivät kavereiden kautta laajalti, ja yhdessä päivityksessä lukijoita
saattoi olla jopa 2 500.

Keräyskohteeksi Sylvan toiminta
Taivas+Helvetti -sivusto pyysi päivityksiä koottavaksi omille sivuilleen.
– Ensin hieman vastustin ajatusta, sillä päättelin, että vaikka
lukijoita olisi miljoona, siitä ei ole hyötyä, ellei se tuota konkreettista apua tarvitseville. Totesin, että julkisuudesta voisi kuitenkin
olla hyötyä.
Liukko-Sipi kävi läpi erilaisia järjestöjä, joiden kautta hyväntekeväisyyteen suuntautuvaa keräystä voisi toteuttaa. Siinä yhteydessä hän löysi Sylva ry:n ja kävi toimistolla keskustelemassa. Keräyksen läpinäkyvyys oli hänelle keskeinen tekijä.

– Lähdin siitä, että lahjoitusvarojen käyttö olisi läpinäkyvää
ja selkeää. Tiesin, että ainakin lähipiirissä olevat ihmiset haluavat tietää, mihin raha käytetään. Pystyin kertomaan heille, että
osa rahasta menee kuvataideterapeutin palkkoihin ja osa tukiasuntojen remontointiin ja sisustamiseen.
Keräys kesti muutamia kuukausia ja se tuotti 30 000 €.
– Esimerkiksi Kiinteistömaailma keräsi yhtiökumppanini aloitteesta 10 000 €. Tuli myös ainakin yksi 5 000 € suora lahjoitus.
Teksti: Merja Kiviluoma ja Mari Pöyhtäri
Kuvat: Jonne Salminen ja Tea J. Photography
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Sylva lyhyesti

Mikä Sylva on?
– Sylvan ydintoiminta tiivistetysti
Sylva ry on vuonna 1982 perustettu syöpää sairastavien lasten,
nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä valtakunnallinen yhdistys. Sylva järjestää muun muassa ammatillisesti vedettyjä kursseja ja tapaamisia, vertaistukea ja tuettuja lomia,
jotka auttavat selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta.
Sylva on Suomen Syöpäyhdistyksen, Lastensuojelun Keskusliiton ja syöpäsairaiden lasten vanhempia edustavan kansainvälisen yhdistyksen ICC:n, Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n
(VaLa) ja Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäsen. Sylva kuuluu myös
YTRY-verkostoon, joka on pitkäaikaissairaiden ja vammaisten
lasten järjestöjen yhteistyöverkosto. Lisäksi Sylva on ollut tukemassa Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön perustamista.
Kun lapsi, nuori tai nuori aikuinen sairastuu syöpään, vaikutukset koko lähipiiriin ovat merkittäviä. Sylvan tehtävä on toimia
kanssakulkijana ja olla läsnä sairastuneiden ja heidän läheistensä arjessa, tarjota tietoa ja tukea syövän aiheuttamissa elämänmuutoksissa.
Sylva julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä, sähköistä uutiskirjettä sekä viestii monipuolisesti kaksilla
verkkosivuilla ja useissa sosiaalisen median kanavissa.
Sylva on lanseerannut vuonna 2018 ammatillisesti vedetyn vapaaehtoistoiminnan, jolla mahdollistetaan matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminta esimerkiksi tapahtumissa ja rannekepajoissa sekä SylvaSomettajana, mutta myös koulutusta
vaativa vertaistoimijuus. Vertaistukihenkilöt ovat tukena vielä
syöpähoidoissa oleville tai jo parantuneille nuorille aikuisille tai
syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmille.
Sylva järjestää yhteistyössä lomaliittojen kanssa tuettuja talvi-, kesä-, syys- ja joululomia, joille pääsee ilmaiseksi keskimäärin 30 perhettä vuodessa. Lomia on järjestetty vuodesta 1989
lähtien.
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Sylva järjestää myös säännöllisesti
koulutuspäiviä syöpää sairastavien lasten parissa työtä tekeville lääkäreille, hoiPerheille
tajille ja erityistyöntekijöille.
ilmaisia lomia
Kurssitarjontamme uudistettiin myös
vuoden 2018 aikana ja nykyään se katon järjestetty
taa muun muassa perheiden tukemivuodesta 1989
seen tarkoitetut viikonlopputapaamiset,
lähtien.”
vanhempien jaksamisen tukemiseen
tarkoitetut vertaisviikonloput, sisarusleirit, yhden vanhemman kurssit sekä lapsensa menettäneiden viikonloppukurssit.
Tämän lisäksi meillä on kurssitarjontaa
Vuonna 2018
sekä matalan kynnyksen toimintaa nuorena aikuisina sairastuneille muun muaslanseerattiin
sa Fuck Cancer -kahvien ja -joogan muoammatillisesti
dossa.
vedetty vapaa
Sylva tarjoaa myös ilmaista kuvataiehtoistoiminta.”
deterapiaa lapsille ja nuorille kaikkien viiden yliopistosairaalan (HYKS, KYS, OYS,
TAYS ja TYKS) lasten syöpäosastoilla
sekä myös vanhemmille ja nuorille aikuisille Sylvan tiloissa.
Lisäksi syöpäsairaiden lasten ja nuorten läheiset ovat saaneet ilmaisen majoituksen lapsen syöpähoitojen ajan Helsingin
Kuusitien kahdessa perheasunnossa vuodesta 1992 alkaen.
Kiitämme kaikkia Sylvan toimintaa tukeneita, niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä, jotka ovat mahdollistaneet yhdistyksen
monipuolisen toiminnan syöpään sairastuneiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä hyväksi.
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Sylvan arvolupaus:

”Jokainen syöpään sairastunut
lapsi, nuori, nuori aikuinen ja heidän
läheisensä saa tarvitsemaansa tukea.”
Miten Sylva toimii suhteessa lapsiperheisiin, nuoriin
aikuisiin, hoitohenkilökuntaan ja verkostoihin?

Myötätuntoinen
arjen tukija

Luotettava
ajankohtaisen ja
asiantuntevan
tiedon tarjoaja

Rohkea
vaikuttaja

Jaakonkatu 3 B 3 (6. krs), 00100 Helsinki
09 135 6866
Y-tunnus: 0585784-7
www.sylva.fi • www.fuckcancer.fi
Facebook: Sylva ry • Fuck Cancer Suomi

Instagram: @sylva_ry • @fuckcancerfi

Twitter: @fuckcancerfi • @sylva_ry

