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Tässä  tutkielmassa  tarkastellaan  lapsen  sairastumista  syöpään  isien  ja  äitien  kokemusten  kautta.
Sosiaalityön  alaan  kuuluvan  tutkielman  tarkoituksena  on  vanhemmuuden  sukupuolittuneisuuden
näkökulmasta katsottuna selvittää, miten isät ja äidit kokevat lapsen syöpään sairastumisen vaikut
tavan arkeensa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää ja vertailla, millaisin keinoin ja miten isät ja äidit
lapsen sairastumiseen sopeutuvat ja mihin he turvautuvat.

Tutkielma on  laadullinen  tutkimus,  jonka  aineisto kerättiin  teemahaastattelulla. Haastattelu  tehtiin
kahdeksalle  vanhemmalle,  joista puolet oli  isiä  ja puolet äitejä. Aineiston analysointimenetelmänä
käytettiin teemoittelua.

Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että lapsen syöpään sairastuminen on vanhemmille
aina  jonkinasteinen  kriisitilanne  sukupuoleen  katsomatta.  Vanhemmille  on  tyypillistä  erityisesti
sairauden alussa hyvin voimakkaat tunnekokemukset, joihin liittyy muun muassa itsensä syyttämi
nen ja  lapsen menettämisen pelko. Lapsen syöpään sairastuminen muuttaa arkea välittömästi  ja te
kee siitä erilaisen aikaisempaan verrattuna. Haastatellut äidit jättäytyivät isiä useammin pois ansio
työstään sairastunutta  lasta hoitaakseen.  Isät puolestaan  laajensivat osallistumistaan kodin  hoitoon
sekä  lapsen hoitoon sairaalassa  ja kotona ansiontyössä  jatkamisen ohella. Haastatellut  isät kokivat
arjen muuttuneen vähemmän kuin äidit. Lapsen syöpäsairauden aiheuttamat muutokset arjessa nä
kyivät  uuden,  erilaisen  arkirytmin  lisäksi  sosiaalisten  kontaktien  jonkinasteisena  vähenemisenä,
sosiaalisen  liikkuvuuden  konkreettisena  rajoittumisena,  korostettuna  terveydentilan  ja  hygienian
seuraamisena ja harrastusten sekä perheen ja parisuhteen muutoksina. Muutokset vanhemmuudessa
liittyivät monilla isillä suhteen lähenemiseen lapseensa ja oman perheen nousemiseen tärkeimmäksi
asiaksi elämässä.  Äideillä muutokset  liittyivät kokemukseen  nykyisen elämän paremmuudesta en
nen lapsen sairastumista ja haluttomuuteen palata aikaan ennen sairastumista. Kasvatuksen merkitys
rajoineen koettiin myös tärkeänä mutta vaikeana tehtävänä sairastuneen lapsen kohdalla ja suhtees
sa sisaruksiin.

Tässä tutkielmassa todettiin, että vanhemmat kuitenkin tottuivat uuteen muuttuneeseen tilanteeseen
yllättävän nopeasti ja arkikeskeisyydestä tuttuine rutiineineen muodostui apukeino sopeutua uuteen
tilanteeseen. Arki mukautettiin säännöllisten sairaalajaksojen ympärille. Vanhempien sopeutumisen
prosessissa oli  neljä etappia: alun ensimmäinen sairaalajakso, kotiin pääseminen, katetrin poista
minen  ja  hoidon  lopetustutkimukset.  Isille  tärkeä keino  jaksaa oli  jatkaa  työntekoa  ja pitää kiinni
liikunnallisista  harrastuksistaan.  Erityisesti  isät  toivat  esiin  vertaistuen  olleen  tärkeä  tukimuoto  ja
puolison  läsnäolo  koettiin  myös  tärkeänä  tekijänä.  Suurin  osa  isistä  ei  kokenut  asiasta  puhumista
erityisen tärkeänä, mikä taas oli poikkeuksetta kaikille äideille selkeästi tärkein keino jaksaa ja so
peutua.  Äidit  korostivat  arkisten  käytännön  apujen  saamisen  merkitystä  ja  henkisen  puolen  asiat
nousivat äitien puheissa tärkeiksi tuen lähteiksi. Äideille primaaritason tuen antajat olivat ystävät ja
tutut sekä oma puoliso. Isien kohdalla sosiaalista tukea saatiin erityisesti sekundaaritason lähteistä,



kuten  työpaikoilta  ja  vertaisryhmiltä.  Päivä  kerrallaanasenne  toistui  sopeutumiskeinona  useiden
vanhempien  haastatteluissa.  Sosiaaliturva  ja  yhteiskunnan  muut  tuet  osoittautuivat  vanhemmille
tärkeiksi mutta toisarvoisiksi tuen lähteiksi.

Sukupuolinäkökulmasta  tarkasteltuna  vanhempien  välillä  ei  vaikuttanut  kaiken  kaikkiaan  olevan
huomattavan  suuria  eroja.  Korostan  ennemmin  yksilöllisiä  eroja.  Molemmille  vanhemmille  oman
lapsen syöpään sairastuminen oli raskas  ja shokeeraava kokemus, mutta kaikkien haastattelemieni
vanhempien kohdalla kävi ilmi, että he olivat kuitenkin sopeutuneet tilanteeseen kohtuullisen hyvin.

Avainsanat:  lapsi,  syöpään  sairastuminen,  sukupuolierot,  vanhemmuus,  arki,  arjen  muutokset,  so
peutuminen, sosiaalinen tuki.
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1 JOHDANTO

” Et koskaan unohda niitä sanoja; ensimmäisiä sanoja, joilla lääkäri kertoi, että lapsellasi on jokin

ongelma. Ne palaavat mieleesi yhä uudestaan niin kauan kuin elät, onnellisina ja surullisina aikoi

na. Sopeutumisesi ja suhtautumisesi tilanteeseen alkaa niistä sanoista.”

(Krystyna Swirydczuk 1991)

Lapsen vakava sairastuminen on lähes poikkeuksetta koko perheelle ja erityisesti vanhemmille krii

sitilanne. Lapsen sairastuminen pitkäaikaiseen sairauteen on kokemuksellisesti äärimmäisen raskas

ta ja muuttaa koko perheen arjen tuttuja ja turvallisia käytäntöjä vaikeuttaen elämänhallintaa. (Davis

2003, 9; Muurinen & Surakka 2001, 236; Lillrank 1998a; Taipale 1998, 217.) Tällaisessa tilanteessa

vanhemmat tarvitsevat runsaasti tukea ja apua sekä menetelmiä uuteen ja erilaiseen elämäntilantee

seen, jotta he voivat siihen sopeutua ja siitä selvitä. Lapsen sairastuminen syöpään on joka tapauk

sessa vanhemmille kokemus, jota he eivät tule koskaan unohtamaan. (Rosenberg 1996, 21.)

Työskennellessäni  yliopistollisen  sairaalan  lastenklinikalla  sosiaalityöntekijän  viransijaisena  olen

havainnut  käytännössä,  miten  oman  lapsen  vakava  sairastuminen  aiheuttaa  vanhemmille  suuren

tarpeen  monimuotoisen  tuen  saamiselle.  Sosiaalityön  opintojeni  alusta  alkaen  terveydenhuollon

sosiaalityö on kiinnostanut minua. Käytännön työ syöpää sairastavien lasten ja heidän vanhempien

sa kanssa on saanut aikaan kiinnostuksen tutkia heidän selviytymistään kuormittavassa elämäntilan

teessa. Vanhemmat ovat usein tuoneet esille kokemuksen lapsen sairastumisen aiheuttamasta järky

tyksestä ja shokista, joka tuo siis selvän muutoksen elämään ja sen hallintaan. Lapsen sairastuminen

on vanhemmille järkyttävä tilanne, puhumattakaan lapsen menettämisestä tai sen uhasta. Vanhem

mat kokevat monenlaisia tunteita kuten surua, pelkoa ja vihaa. Harvemmin tällaisiin tilanteisiin ol

laan  valmistuneita,  mikä  tekee  asiasta  vielä  vaikeamman.  (Hänninen  2004,  66–67.)  Toisaalta  jos

perheillä on entuudestaan kokemuksia pitkäaikaisista sairauksista, saattaa heillä olla enemmän val

miuksia vaikean tilanteen kohtaamiseen. Sairauden luonne ja laatu vaikuttavat myös siihen, millai

sia merkityksiä perheenjäsenet sille antavat. (Seaburn 1992; ref. Pakanen 1995, 16.) Vaikean ja ras

kaan tilanteen kohdattuaan vanhemmat saattavat toisaalta olla  jopa kiitollisia siitä, että heidän lap

sensa on ylipäätään hengissä (Ek 2000, 424).

Käytännön  työn  kautta olen  havainnut  erilaisia  tapoja,  miten  isät  ja  äidit  käsittelevät  sekä  tuovat

esille kokemuksiaan ja tuntemuksiaan oman lapsen sairastaessa syöpää. Olen saanut tuntumaa siitä,
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miten isät ja äidit näkyvät sairaalassa suhteessa lapsen hoivaamiseen ja käytännön asioiden hoitami

seen sekä miten isyys ja äitiys näyttäytyvät sairaalassa lapsen sairastaessa syöpää. Oma kokemuk

seni tähän asti on ollut, että tyypillisesti äidit osallistuvat konkreettisimmin oman lapsensa hoitoon

ja käytännön asioihin sairaalassa. Monien perheiden kohdalla nimenomaan äiti on jäänyt pois ansio

työstään hoitaakseen sairasta lasta. Vaikka kokemukseni ei olekaan pitkäaikaista, tukee se joitakin

tutkimustuloksia esimerkiksi miesten  ja  isien osallistumisesta  sekä  näkyvyydestä  suhteessa  lapsen

hoivaan, isyyteen ja vanhempana olemisen tapoihin.

Perehtyessäni aikaisempiin tutkimuksiin havaitsin, että usein esimerkiksi pitkäaikaissairaan  lapsen

perheen sosiaalista tukea kartoitettaessa keskitytään perheeseen yleisesti ja äidit saavat toimia koko

perheen äänen edustajina. (Ks. esim. Arppe 1998; Sorsa 2004.) Myös Seppälän (1998) tutkimukses

sa,  jossa tarkasteltiin epilepsiaan sairastuneiden lasten perheiden arkielämää ja sairauteen sopeutu

mista haastattelut painottuivat nimenomaan äitien haastatteluiksi (Seppälä 1998, 68). Tässä tutkiel

massa olen halunnut tietoisesti kiinnittää huomiota myös  isien kokemuksen esille  tuomiseen. Tut

kielmani paikantuu osaksi terveydenhuollon sosiaalityön tutkimuskenttää, missä tarvitaan jatkuvasti

tietoa ihmisten tavoista sopeutua sairauden mukanaan tuomiin raskaisiin tilanteisiin ja jaksaa arjes

saan. Terveydenhuollon sosiaalityössä tarvitaan ymmärrystä perheiden erilaisuuksista  ja erityisesti

myös  isien  kokemuksista,  jotta  voitaisiin  huomioida  erilaiset  perhekulttuurit  tuen  ja  palveluiden

oikein  kohdentamiseksi.  Tätä  kautta  sosiaalityöntekijät  ja  muut  perheiden  kanssa  työskentelevät

ammattilaiset kykenevät  ymmärtämään käytännössä,  miksi vanhemmat ajattelevat,  tuntevat  ja ko

kevat  asioita  tietyllä  tavalla.  Tutkiessani  vanhempien  kokemuksia  lapsen  syöpään  sairastumisesta

olen kuitenkin tietoinen siitä, että heidän kertomansa perustuvat ainutlaatuisiin,  subjektiivisiin tul

kintoihin elämästä. On muistettava, että ne edustavat tällöin vain pientä osaa maailmasta, jota voi

daan tutkia. (Alasuutari 1999, 87.) Tutkielmaa tehdessäni minulla on ollut käytettävissä vain haas

tattelemieni vanhempien kokemukset omasta todellisuudestaan. Näistä tekemäni tulkinnat perustu

vat sen asian hyväksymiseen, etten voi tavoittaa koko totuutta enkä sitä tavoittelekaan, vaan pyrin

valottamaan  pientä  osaa  todellisuudesta.    Tutkiessani  kohdettani  minun  on  hyväksyttävä  se,  että

todellisuus  ei  näyttäydy  kirkkaana  tai  selvänä,  vaan  sisältää  myös  mysteerejä,  joiden  pohjalta  on

tehtävä  tulkintoja.  (Holliday  2002,  68.)  Latomaa  (2005,  48)  tuokin  esille,  että  tutkiessaan  koke

muksia on samalla aina tekemässä tulkintoja.

Tässä tutkielmassa paneudun siis syöpään sairastuneiden  lasten vanhempien arkeen  ja siinä tapah

tuneisiin  muutoksiin.  Tarkoituksenani  on  saada  tarkempaa  kuvaa  siitä,  miten  isät  ja  äidit  kokevat

oman  lapsen  vakavan  sairastumisen.  Tutkimustehtäväni  on  selvittää  isien  ja  äitien  kokemuksia
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oman lapsen syöpäsairauden vaikutuksista elämään, arkeen, isyyteen ja äitiyteen sekä vanhemmuu

teen yleisesti. Olen lisäksi kiinnostunut isien ja äitien tavoista sopeutua ja selviytyä uudessa ja vai

keassa  elämäntilanteessa.  Vanhemmuuden  sukupuolittuneisuus  nousee  kiinnostukseni  keskiöön.

Aineistoni koostuu neljän isän ja neljän äidin haastattelusta, joiden lapsi on sairastunut syöpään.

Tutkielmani rakenteen olen jaotellut seuraavalla tavalla: luku kaksi esittelee lasten syöpäsairauksien

yleisyyttä  ja tarjoaa taustatietoa lukijalle. Kolmas  luku toimii  tutkielmani teoreettisena viitekehyk

senä, missä esittelen kriisiteorioita ja aiheeni sijoittumista osaksi tätä ilmiökenttää. Tuon esille myös

aihepiiriin liittyviä aikaisempia tutkimuksia, joiden osaksi oma tutkielmani paikantuu. Kriisiteorioi

den rinnalle olen nostanut ekokulttuurisen lähestymistavan, jonka tarkoituksena on täydentää kriisi

teorioiden heikkouksia ja tuonkin esille niiden molempien tarjoavan yhdessä oivia menetelmiä ym

märtää ja tukea vanhempia raskaassa elämätilanteessa.  Tarkastelen kriisiteorianäkökulmaa ja eko

kulttuurista lähestymistapaa osana vanhempien arkea ja sopeutumista sukupuolittuneisuutta silmällä

pitäen.  Luvussa  neljä  esittelen  tutkielmani  tutkimusongelmat  tutkimuskysymyksineen,  aineiston

keruutavan ja analyysimenetelmän sekä tuon esiin tutkielman eettisiä näkökulmia. Empiriaosuuden

pääluvut viisi ja kuusi esittelevät keskeisimmät tutkimustulokset, jotka ovat syntyneet haastattelujen

keskeisimpiä teemoja mukaillen ja tutkimuskysymyksiäni silmällä pitäen. Luku viisi kuvaa, millai

sia vaikutuksia lapsen syöpään sairastumisella on vanhempien arkeen ja tuo esiin vanhemmuuteen

ja siinä tapahtuviin muutoksiin liittyviä havaintoja. Luku kuusi esittelee tämän tutkielman vanhem

pien sopeutumisen prosessia ja sosiaaliseen tukeen turvautumista. Viimeisessä luvussa 7 vedän yh

teen johtopäätöksiä ja pohdin tutkielman yhteiskunnallista relevanssia.
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2 LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET JA NIIDEN YLEISYYS

Suomessa todetaan vuodessa jokin syöpäsairaus noin 150 alle 16vuotiaalla lapsella. Tämä luku on

pysynyt  suhteellisen  samana  jo  vuosikymmenien  ajan  (Pukkala  ym.  2003,  19).  Näin  ollen  lapsen

syöpään sairastuminen on kuitenkin onneksi  varsin  harvinaista  (Muurinen  & Surakka 2001, 225).

Vuosittaiseen syöpään sairastuvien lasten lukumäärään kuuluvat myös  lähes kaikki  lapsilla todetut

aivokasvaimet, vaikka ne olisivat hyvälaatuisiakin (Salmi 2000, 10). Lapsilla todetut syövät sijait

sevat yleisimmin verisoluissa, aivoissa  ja  luissa sekä  lymfaattisessa  (imukudos,  imutiet,  imuneste)

järjestelmässä. Toisin kuin aikuisten syöpäsairaudet,  lasten syöpäsairaudet eivät  tiettävästi ole  yh

teydessä syöpää altistaviin elintapoihin. Noin kaksi kolmasosa  lapsilla esiintyvistä syövistä pysty

tään parantamaan kokonaan. Lasten syöpäsairauksien hoidossa on valtakunnallisesti yhtenäiset hoi

totavat  ja  menetelmät,  jotka  perustuvat  sairauden  ehkäisyyn,  parantamiseen  ja  palliatiiviseen  eli

oireita lievittävään hoitoon. (Ivanoff ym. 2001, 219.)

Leukemia eli verisyöpä on  lasten sairastamista syövistä yleisin (Ivanoff ym. 2001, 19). Suomessa

todetaan  vuositasolla  4050  uutta  leukemiatapausta  ja  näistä  lapsista  suurin  osa  ei  ole  vielä  kou

luikäisiä.  Leukemiaa  hoidetaan  ajallisesti  yleensä  alle  vuodesta  vajaaseen  kolmeen  vuoteen.  Lap

suusiässä  leukemiaan  sairastuneiden  lasten  ennuste  on  parantunut  huomattavan  paljon  viimeisten

20–30 vuoden aikana,  ja peräti 80 prosenttia  sairastuneista pystytään parantamaan  lopullisesti  en

simmäisen hoidon aikana.  (Vettenranta 2007, Lapset ja syöpä.)

Lymfoomat ovat  toiseksi  yleisimpiä  lapsilla  todettavista  syöpäsairauksista. Lapsuusiän  lymfoomia

eli  imukudoskasvaimia on olemassa kahta eri tyyppiä: Hodgkinin tauti  ja nonHodgkinlymfooma.

Näiden syöpien paranemisennuste on erittäin hyvä, ja lapsista paraneekin täysin noin 90 prosenttia.

Vuositasolla Suomessa todetaan näitä syöpäsairauksia lapsilla keskimäärin neljästä kuuteen. Hodg

kinin tautiin sairastuu pääsääntöisesti kouluiässä olevia lapsia ja heistä suurin osa on noin kymmen

vuotiaita. (Vettenranta 2007, Lapset ja syöpä.)

Puhuttaessa lasten syöpäsairauksista aivokasvaimia todetaan lapsilla toiseksi eniten heti  leukemian

ja  lymfoomien  jälkeen. Suomessa  löydetään vuosittain keskimäärin 40  lasta,  jolla on aivokasvain.

Aivokasvaimet  voivat  olla  joko  hyvätai  pahalaatuisia.  Nykyisin  on  käytössä  hyvin  kehittynyttä

hoitotekniikkaa ja hoitomenetelmiä, joiden ansiosta jopa 80 prosenttia syöpään sairastuneista lapsis
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ta voidaan nykypäivänä parantaa. Tästä huolimatta  joidenkin  lasten syöpiä ei pystytä parantamaan

ja joissakin tapauksissa sairaus voi uusiutua. (Ilveskoski 2007, Lapset ja syöpä.)

Lasten syöpäsairaudet ja niiden hoitomuodot ovat viime aikoina saaneet paljon huomiota mediassa

ja aihe on herättänyt runsaasti keskustelua. Lasten syöpäsairauksien hoitojen tukemiseksi on jo pit

kään järjestetty erilaisia tapahtumia, joiden tuotot on ohjattu lasten syöpäsairauksien hoidon tukemi

seen. Lasten sairauksissa  ja sairastamisessa on jo itsessään omanlaisensa tunnelataus  ja  lasten syö

päsairauksien  hoito  on  kallista.  Ajallisesti  syöpää  sairastavan  lapsen  hoito  voi  pitkittyä  jopa  kol

meen vuoteen. (Muurinen & Surakka 2001, 225.)
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3 PITKÄAIKAISSAIRAAN LAPSEN PERHE TUTKIMUSKOHTEENA

Käydessäni läpi aikaisempaa tutkimuskenttää, huomasin aiheesta löytyvän kyllä tutkimuksia, mutta

erityisesti sosiaalityön alalta en löytänyt aivan vastaavia tutkimuksia. Eniten oli löydettävissä poik

kitieteellistä  tutkimusta syöpäsairauden  merkityksistä potilaan omasta näkökulmasta  tarkasteltuna,

erityisesti  lääke    ja  hoitotieteen aloilta  sekä psykologian piiristä.   Vähemmän on olemassa  tutki

musta koko perheen näkökulmasta, koska huomio on useimmiten kiinnittynyt nimenomaan itse po

tilaan näkökulmaan (Lewis & Hammond 1996;  ref. Kataja & Bertram 2006, 17.) Syöpäsairauden

toteaminen vaikuttaa aina potilaisiin ja heidän ympärillään oleviin läheisiin tuoden mukanaan huol

ta, epävarmuutta ja pelkoa. Näiden kokemusten tutkimiselle on siis tarve, koska nykyään yhä use

ampi syöpään sairastunut onneksi myös paranee. (Männikkö 2006, 20.)

Oman aiheeni kannalta sosiaalinen tuki on merkittävä selviytymiseen vaikuttava tekijä. Sosiaalisten

verkostojen  ja  sosiaalisen  tuen  tutkimuskentältä  suhteessa  perheisiin,  joissa  on  pitkäaikaissairas

lapsi,  löytyi  jo  tutkimusta  sosiaalityön saraltakin.   Tutkimuksellinen kiinnostukseni  liittyy  nimen

omaan  isien  ja  äitien  toimintaan,  selviytymiseen,  sopeutumiseen  ja  vanhemmuudessa  tapahtuviin

muutoksiin  lapsen  syöpäsairaudessa  arjen  kokemuksellisesta  näkökulmasta  tarkasteltuna.  Tarkoi

tuksenani on tehdä havaintoja sukupuolten välillä esiintyvistä mahdollisista eroista  ja yhtäläisyyk

sistä. Tällaisesta näkökulmasta tarkasteltuna en ole löytänyt vastaavia tutkimuksia ja tämä kannusti

minua tutkielmani toteuttamisessa. Vaikka oma kiinnostukseni on rajautunut vain vanhempien ko

kemusten  tarkasteluun,  en  halua missään  tapauksessa väheksyä sisarusten,  isovanhempien  ja mui

den  lapselle  tärkeiden  läheisten  merkitystä.  Sairastuminen  koskettaa  luonnollisesti  lapsen  lähintä

ympäristöä  kokonaisuudessaan  (Kuuppelomäki  1997,  44).  Katson  vanhempien  olevan  kuitenkin

lapsen elämässä avainasemassa, joten olen rajannut huomioni heidän kokemustensa tarkasteluun.

Marjo  Kuronen  (1995)  on  tuonut  tutkimuksessaan  esille  muun  muassa keskustelua kohtaamisista

neuvolassa äitien ja asiantuntijoiden välillä. Näissä keskusteluissa rakennetaan ja uusinnetaan hyvän

äidin ominaisuuksia ja hänelle kuuluvia tehtäviä. Päävastuu  lapsen hoivaamisesta katsotaan kuulu

vaksi naiselle eli äidille. (Kuronen 1995, 115, 122.) Tällaisen havainnon toi esiin myös Annika Lill

rank  (1998a)  tutkiessaan syöpää  sairastavien  lasten  vanhempien kokemuksia. Hänen  tutkimukses

saan äidit katsoivat itse olevansa ensisijaisia lastensa hoivaajia. (Lillrank 1998a, 198.) Samansuun

taista ajattelua ja suhtautumista olen kohdannut nykyäänkin käytännön työkokemukseni kautta. Toi

saalta  on  myös  jo  pitkään  korostettu  isyyteen  kannustamista  ja  isien  aktiivisuutta  suhteessa  van



11

hemmuuteen, hoivaan  ja huolenpitoon sekä näiden arvostamiseen (Forsberg 1995, 132–135),  jopa

siinä määrin, että ollaan oltu huolestuneita äitien unohtamisesta (Arola 2001, 11). Katson hoivaami

sen, huolenpidon ja vanhemmuuden ja näissä ilmentyvien muutosten liittyvän kiinteästi syöpää sai

rastavien lasten isien ja äitien elämään ja arkeen.

Annika  Lillrank  (1998a)  on  väitöskirjassaan  tutkinut  miten  vanhemmat  selviytyvät  oman  lapsen

sairastumisesta syöpään. Lillrankin näkökulmana on kokemus tilanteen aiheuttamasta eksistentiaa

lisesta  kriisistä,  joka  muodostuu  Lillrankin  mukaan  ratkaisemattomasta  ongelmasta,  identiteetin

uudelleen jäsentämisestä ja hyväksyttävistä ratkaisuista. Lillrankin tutkimuksessa myös isien koke

muksia tuotiin esiin. Äitien ja isien ajatuksia ja kokemuksia tosin esiteltiin yleisesti vanhemmuuden

näkökulmasta käsin, ilman selkeää sukupuolittuneisuuden esille tuomista.  Lillrank kuvaa vanhem

pien kokemuksia tekemiensä haastattelujen pohjalta. Lillrank ei siis tutkimuksessaan selkeästi ver

taile  isien  ja  äitien  eroja  suhteessa  selviytymiseen  ja  jaksamiseen.  (Lillrank  1998a,  9.)  Lillrankin

tutkimus on aikaisemmista tutkimuksista kuitenkin lähimpänä omia tutkimuksellisia intressejäni.

Kiinnostavaa Lillrankin (1998a) tutkimuksessa oli se, että äidit todella näkivät  itsensä ensisijaisina

hoivaajina  isiin  nähden  lapsen  tarvitessa  akuuttia  sairaalahoitoa.  Tutkimukseen  osallistuneista  äi

deistä  lähes  jokainen oli  sairaalassa  yhdessä  sairaan  lapsensa kanssa  ja  lapsesta hoivaamisen sekä

huolehtimisen  rooli  voimistui äitien kohdalla  vielä  entisestään.  Äidit  joutuivat usein  jättäytymään

pois ansiotyöstään, hoitaakseen sairasta lastaan. Isät osallistuivat hekin lapsen hoitoon sekä kotona

että  sairaalassa.  Lapsen  hoitamisen  katsottiin  olevan  molempien  vanhempien  vastuulla.  (Lillrank

1998a, 191–198. )

Lillrankin tutkimuksen vanhempien keskeisimmäksi selviytymis  ja sopeutumiskeinoksi eksistenti

aalisen kriisin ratkaisemiseksi muodostui ajan pilkkominen pienempiin  jaksoihin,  jotta tulevaisuu

den hallitseminen olisi helpompaa (Lillrank 1998a, 265.) Eksistentiaalisesta kriisistä selviytymisek

si isillä ja äideillä oli erilaisia keinoja. Lillrank toi esille muun muassa, että äidit olivat taipuvaisem

pia  etsimään  tilanteelle  selitystä  sisäisistä  tekijöistä  liittyen  heidän  tai  perheen  omaan  toimintaan.

Isät puolestaan hakivat selitystä kauempaa ja ulkopuolisiin tekijöihin liittyen, kuten lääketieteellisis

tä lähtökohdista käsin. Sukupuolinäkökulmasta  tarkasteltuna tutkimuksessa havaittiin  isien osallis

tuneen aiempaa  laajemmin  ja  monipuolisemmin  lapsen  ja kotitöiden  hoitoon, vaikka  tutkimuksen

äideillä olikin lapsen hoivaamisen päävastuu. (Lillrank 1998a, 268–277.)
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Ullamaija Seppälä (1998) oli väitöskirjassaan kiinnostunut epilepsiaan sairastuneiden lasten perhei

den arjesta ja elämästä sekä sairauden kokemuksista ja siihen sopeutumisesta. Seppälä käytti tutki

musmenetelmänä  kvantitatiivista  otetta  lähettämällä  perheille  kyselylomakkeita  ja  kvalitatiivista

otetta tekemällä haastatteluja sekä pyytämällä kirjoitettuja kertomuksia epilepsiasta. Haastatteluihin

valikoitui Seppälän tutkimuksessa pääsääntöisesti äitejä. (Seppälä 1998, 61, 68–69.)

Seppälä  erotteli  kolme  reagointitapaa  lapsen  epilepsiaan:  järkytys,  helpotus  tai  pieni  lisä  ja  totesi

aineistonsa  pohjalta,  että  lapsen  sairastuminen  epilepsiaan  oli  vanhemmille  hyvin  usein  järkytys.

Sairauteen sopeutumisessa olennaista oli riittävä tiedon saanti  ja ystävien,  sukulaisten  ja ammatti

auttajien tuki. Vanhempien sopeutumista edesauttoi lisäksi se, että epilepsia on lääkkeillä usein hy

vin  hoidettavissa.  Vanhempia  auttoi  sopeutumisessaan  myös  ajan  kuluminen.  Arjen  rutiineissa

olennaiseksi  muodostui  ulkopuolisilta  saatu  apu  ja  tuki.  Epilepsiaa  sairastavien  lasten  perheiden

arjessa koettiin  jonkin  verran  hankaluuksia  lapsen  tarkan  valvonnan,  lääkkeiden antamisesta  huo

lehtimisen ja hoitojärjestelyissä olevien vaikeuksien vuoksi. Loppujen lopuksi epilepsiaan sairastu

neen  lapsen perheen elämää ei kuitenkaan todettu merkittävästi  tavallista  lapsiperheen elämää eri

laisemmaksi. (Seppälä 1998, 246–263.)

Hoitotieteen pro gradututkielmassaan Marjo Sorsa (2004) tarkasteli syöpää sairastavien lasten per

heiden  toimivuutta  kokonaisuudessaan  sekä  perheiden  saamaa  ja  odottamaa  tukea.  Sorsa  toteutti

tutkimuksensa kvantitatiivisella tutkimusotteella kyselylomakkeen avulla. Tähän tutkimukseen vas

tasi vain äitejä. Avoimien kysymysten avulla Sorsa tarkasteli erityisesti perheiden saamaa  ja odot

tamaa tukea. Tutkimuksen äidit kokivat puolisonsa antaman tuen erittäin tärkeänä, samoin vertais

tuen  merkitys  korostui.  Sorsan  tutkimuksen  vastaajat  kaipasivat  enemmän  tiedollista  tukea  sekä

aikaa itse sairastuneelle lapselle.

Anne Arppe (1993) on sosiaalipolitiikan lisensiaatintyössään tutkinut perhettä ja sen kriisikokemus

ta lapsen sairastuessa tai vammautuessa suhteessa tilanteesta selviytymiseen ja sosiaalisen tuen tar

peeseen.  Arppe  tarkasteli  lisäksi  sitä,  millaista  tukea  perheet  olisivat  tarvinneet  enemmän.  Tässä

tutkimuksessa perheiden lapsilla oli erilaisia neurologisia sairauksia. Arppekin haastatteli tutkimuk

sessaan vain lasten äitejä. Isien ääni ja kokemukset eivät siis haastatteluissa päässeet esille.

Arppe  toi  tutkimustuloksissaan  esille,  että  lapsen  sairastuminen  tai  vammautuminen  oli  perheelle

luonnollisesti uusi ja erilainen elämäntilanne, mikä muutti perheen arkea huomattavasti. Arppe nosti

esille kolme  tyyppiä,  joihin  hän  tulkitsi  haastateltavien  jakautuvan selviytymisen  ja  sopeutumisen
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suhteen. Hän nimesi  selviytyjät, sinnittelijät  ja syrjäytyjät. Kaikille oli kuitenkin yhteistä kokemus

siitä, että tuki erilaisissa muodoissaan ei  tavoittanut perheitä oikealla tavalla. Lääketieteellinen  in

formaatio arvioitiin riittäväksi, mutta tavallista arkielämään liittyvää tietoa ja tukea kaivattiin lisää,

kuten myös emotionaalista tukea.

Marjo Kiviahteen  (2002) kasvatustieteen pro gradu tutkielma käsitteli puolestaan  vanhemmuutta,

perheen sisäistä toimintaa ja sosiaalista tukea pitkäaikaissairaan lapsen perheessä. Pitkäaikaissairas

lapsi Kiviahteen tutkimuksessa oli munuaisten vajaatoimintaa sairastava. Hän keräsi tutkimusaineis

tonsa  haastattelemalla  pitkäaikaissairaan  lapsen  perheen,  lääkärin,  perheelle  läheisen  henkilön  ja

Munuais ja Siirtopotilaiden Liiton perhetyöntekijän, joiden näkökulmien kautta hän tarkasteli aset

tamaansa tutkimustehtävää. Sosiaalisen tuen käsitettä Kiviahde lähestyi ekologisen lähestymistavan

avulla.

Kiviahde toi pro gradu työssään esille kaikkien haastateltavien yhtenevän mielipiteen siitä, että on

fyysisesti ja psyykkisesti raskasta olla sairaan lapsen vanhempana. Vanhemmat eivät kokeneet lap

sen sairauden vaikuttavan perheessä vallitsevaan työnjakoon, vaikka muiden haastateltavien mieles

tä  tähän  oli  selkeästi  vaikutusta,  ainakin  painetta  työjaon  muuttamiseen.  Kiviahteen  mukaan  van

hempien haastatteluista välittyi  myös  myönteistä  suhtautumista  lapsen  sairauteen,  sen raskaudesta

huolimatta. Kiviahteen tutkimuksen haastateltavat pitivät omaa puolisoa ensisijaisen tärkeänä sosi

aalisen tuen lähteenä.

Seuraavissa alaluvuissa esittelen kriisiteorioiden muodostamaa yleistä  ja  laajaa  ilmiökenttää, johon

peilaan  ja  nojaudun  teoreettisesti  omassa  tutkielmassani.  Kriisiteorioiden  tueksi  ja  sitä  täydentä

mään esittelen myös ekokulttuurisen lähestymistavan, jonka tarkoituksena on paikantaa vanhempien

kokemukset  osaksi  arkea,  missä  kaikki  kokemukset,  sopeutuminen  ja  selviytyminen  loppujen  lo

puksi  tapahtuvat.  Olen  tietoisesti  valinnut  useampia  teoreettisia  käsitteitä  tutkittavaa  kohdetta  ku

vaamaan, koska mielestäni mikään niistä ei yksinään ole riittävän kattava. Teoriaosuudessa lähden

siis kuljettamaan  lukijaa  tavallaan  laajemmasta  yleisestä kriisiteoreettisesta  ilmiökentästä alaspäin

kohti  vanhempien  arkea  ja  sopeutumista.  Käsittelen  myös  sukupuolen  tematiikkaa  arkisessa kon

tekstissaan ja määrittelen sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen tuen käsitteitä, joita ilman sopeutu

minen olisi vaikeaa.
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3.1 Kriisiteoriat vanhempien kokemusten selittäjinä

Sana kriisi esiintyy kirjallisuudessa monenlaisissa yhteyksissä ja se ei ole käsitteenä ollenkaan yksi

selitteinen  (Arppe  1993,  37).  Alkuperältään  sana  kriisi,  kreikan  kielessä krisis, tarkoittaa  jotakin

ennalta arvaamatonta ja yllättävää tapahtumaa, mikä aiheuttaa ihmisen elämässä täysin uudenlaisen

tilanteen. Kyseessä on selvästi tavallista elämänkulkua häiritsevä tapahtuma,  joka on sävyltään ne

gatiivinen.  Käsitteenä kriisi  liittyy yhä useammin  ihmisen  tapoihin  reagoida  ja  sopeutua  äkillisiin

tavallisen arkielämän haastaviin tilanteisiin. (Cullberg 1991, 13.) Psykologi Krister Andersson mää

rittelee kriisin tarkemmin ja rajatummin katsoessaan sen liittyvän hyvin rajuun ja nopeaan muutok

seen,  joka  ei  ole  millään  tavoin  ennakoitavissa  (Andersson  1995,  109).  Lapsen  sairastuminen  jo

honkin syöpäsairauteen aiheuttaa vanhemmille edellä kuvatun kriisitilanteen (Davis 2003, 23).

Hammarlund (2004) nostaa erikseen esiin käsitteen traumaattinen kriisi ja määrittelee sen tarkoitta

van ”reaktiota laadullisesti ja määrällisesti niin poikkeukselliseen ulkoiseen tapahtumaan, että koko

elämä, sosiaalinen  identiteetti, turvallisuus tai elämäntarkoitus koetaan vakavasti uhatuksi”.  Ham

marlundin  mukaan  traumaperäinen  kriisi  noudattaa  etenemisessään  tiettyjä  kaavoja  ja  tällaisessa

kriisitilanteessa olevalla ihmisellä on selkeitä traumaattisen tilanteen aiheuttamia oireita. Hammar

lund puhuu akuutista stressireaktiosta, joka vaikeuttaa ihmisen elämänhallintaa ja hankaloittaa tilan

teeseen sopeutumista. Tällainen ”traumaperäinen kriisi” johtuu joko pitkään jatkuneesta psyykkises

tä rasituksesta tai vastaavasti jostakin vakavasta tapahtumasta, mihin ihminen ei voinut olla ennalta

varautunut. (Hammarlund 2004, 88–89.)

Annika Lillrank (1998a) nostaa esille Cullbergin kriisiteoriaan pohjautuen ajatuksen eksistentiaali

sesta  kriisistä,  jolloin  puhutaan  jo  ihmisen  hyvin  vakavasta  kriisistä.  Tällainen  kriisi  vaikeuttaa

olennaisella  tavalla  ihmisen  käsitystä  omasta  itsestään,  identiteetistään  ja  hankaloittaa  vakavalla

tavalla elämää kokonaisuudessaan. Oman lapsen sairastuminen syöpään voi aiheuttaa eksistentiaali

sen kriisin. Tähän liittyy olennaisesti käsitys ajasta ja sen yhteydestä lapsen syöpäsairauteen, ennus

teeseen ja kestoon eli yleisesti epävarmuuteen tulevaisuuden suhteen. (Lillrank 1998a, 16.) Syöpää

sairastavien lasten isillä ja äideillä on erilaisia keinoja, menetelmiä ja tapoja, joiden avulla he yrittä

vät päästä eteenpäin hankalassa elämäntilanteessa. Selviytymiseen vaikuttavat  jokaisen yksilölliset

ominaisuudet ja tavat. (Puhakka 2000, 7.)

Tutkittaessa  isien  ja  äitien  kokemuksia  oman  lapsen  syöpäsairaudesta  ja  sen  vaikutuksista  arjen

elämään, tarjoaa kriisiteoreettinen tutkimusperinne taustan, johon pohjaten aihetta on hyvä lähestyä.
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Huomio  kiinnitetään  tämän  perinteen  mukaisesti  erityisesti  sopeutumiseen.  (Urponen  1989,  17.)

Useissa  aikaisemmissa  pitkäaikaissairaiden  lasten  perhettä  koskevissa  tutkimuksissa  on  nostettu

esille esimerkiksi Cullbergin (1982) malli kriisiteoriasta (ks. esim. Ek, 2000; Lillrank 1998a; Arppe

1993) ja se on Suomessa ollut yksi käytetyimmistä (Taanila ym. 1995, 2432).

Lapsen syöpään sairastumisen aiheuttamaa vanhempien kriisiä  ja sopeutumista on mahdollista ku

vata  erilaisten  vaiheittaisten  prosessien  avulla,  joka  etenee  ajassa  (Härkäpää  &  Järvikoski  1995,

129). Toisaalta on muistettava, että vaiheittain etenevät kriisin vaiheet saattavat piirtää turhan yk

sinkertaistavan kuvan vanhempien tai perheen selviytymisestä ja siksi niihin on suhtauduttava kriit

tisesti. On hyvin yksilöllistä, miten erilaiset tunteet, kuten esimerkiksi pelko, masennus, syyllisyys

ja stressi koetaan. Tunteet saattavat vaihdella hyvinkin paljon riippuen tilanteesta  ja ajankohdasta.

(Kruger 1992, 133–140.) Ihmiset ovat taipuvaisia kokemaan sairastumisen hyvinkin eri tavoin. Tä

hän  vaikuttavat  ihmisen  omat  resurssit,  tavoitteet  ja  elämän  tilanne  sosiaalisine  verkostoineen.

(Härkäpää & Järvikoski 1995, 129.) Lapsen pitkäaikaissairaus ja sen vaikutukset vanhempiin eivät

välttämättä  käytännössä  mahdollista  asettamaan  heitä  aina  selkeästi  johonkin  kriisin  vaiheeseen.

Kriisiteoreettisten  mallien  mukaisesti  vanhemmat  kuitenkin  lähes  aina  sijoitetaan  johonkin  kriisin

vaiheeseen,  sen  hetkisen  tilanteensa  määrittelemällä  tavalla.  Taustavaikuttajana  kriisiteorioissa  ja

sen eri vaiheissa nähdään myös liiallinen keskittyminen itse sairauteen ja sen patologiaan suhteessa

koko  perheeseen  sekä  keskittyminen  pelkistetysti  tunteiden  ja  asenteiden  tarkasteluun.  Kritiikin

kohteena voidaan pitää myös kriisiteorioiden tapaa tarjota jokin yleinen, selkeä ja normaaliksi kat

sottu perheelämän malli, mihin lapsen vakavan sairastumisen aiheuttama kriisi vaikuttaa. (Itälinna

ym. 1994, 34–37.)  Kriisiteorioita voidaan kritisoida ylipäänsä huomion kiinnittämisestä yksipuoli

sesti  ihmisen mielessä tapahtuviin prosesseihin, unohtaen ympärillä olevan arjen (Härkäpää & Jär

vikoski 1995, 129).

Vaikka kriisiteoreettisia malleja onkin runsaasti myös kritisoitu, tarjoaa se silti edelleen apuvälineitä

tarkastella syöpään sairastuneen  lapsen vanhempien sopeutumista  ja selviytymistä. Kritiikki kriisi

teorioita kohtaan ei poista oman  lapsen vakavan  sairauden vanhemmille aiheuttamaa  järkytystä  ja

ahdistusta sekä ainutlaatuista kokemusta jonkinlaisesta kriisin tunteesta, vaikka kokemisen tavat  ja

asteet yksilöllisesti vaihtelevatkin. (Juuti 1996, 110.) Lapsen syöpädiagnoosin kuultuaan vanhempi

en  on  tutkimuksissa  todettu  reagoivan  tilanteeseen  nimenomaan  joutumalla  shokkiin,  eikä  muita

suhtautumistapoja  ole  havaittu  (ks.  esim.  Lillrank  1998a).  Oma kantani  kriisiteoreettisiin  lähesty

mistapoihin on kuitenkin kriittinen ja pyrin suhtautumaan niihin mahdollisimman suuntaaantavasti.

Pidättäydyn näkemästä vanhempia liian yksiselitteisesti aina jossakin vaiheessa olevana enkä halua
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ylikorostaa lapsen sairauden mukanaan tuomia negatiivisia puolia. Pyrin tarkastelemaan vanhempi

en kokemuksia sellaisenaan ja ainutlaatuisina. Uskon silti kriisiteoreettisen lähestymistavan antavan

ilmiökentän, jonka pohjalta vanhempien kokemaa lapsen vakavaa sairastumista on mahdollista pei

lata  ja  ymmärtää.  Pidän  tärkeänä  empiriaosuudessakin  tarkastella,  millaisia  apuvälineitä  kriisiteo

reettinen  tutkimusperinne  voi  nykypäivänä  tarjota,  unohtamatta  itse  kriittistä  suhtautumistapaa.

Seuraavaksi esittelen jo klassikoksi muodostuneen Johan Cullbergin kriisiteorian vaiheineen.

Johan  Cullberg  (1982)  on  kuvannut  ihmisen  psyykkistä  kriisiä  ja  sen  etenemistä  neljän  vaiheen

kautta. Psyykkinen kriisi voi syntyä monesta eri tekijästä, mutta usein niihin liittyvät tilanteet ovat

tavallisesta  poikkeavia  ja  tilanteisiin  liittyvät  asiat  ovat  kriisiin  joutuneelle  ihmiselle  äärettömän

tärkeitä. Oman lapsen sairastuminen voidaan näin ollen helposti ymmärtää tällaiseksi.

Ensimmäinen  kriisin  vaihe  on  niin  sanottu  akuutti shokkivaihe,  jossa  ihminen  tyypillisesti  yrittää

sulkea  tai ulkoistaa  järkyttävän  tapahtuman  tai  tilanteen pois  itsestään  ikään kuin  sitä ei olisi ole

massakaan. Tällainen käyttäytyminen voitaneen ymmärtää tapahtuneen asian kieltämisenä. Shokki

vaiheessa ollessaan ihminen ei välttämättä jälkikäteen muista tarkkaan kaikkia tapahtuneita asioita.

Vaihe kestää yleensä lyhyestä hetkestä useampiin vuorokausiin. (Cullberg 1982, 11–23.) Tyypillistä

shokkivaiheessa olevalle  ihmiselle on  tunteiden  tukahduttaminen  ja epätoivoinen pyrkimys  hallita

muuttunutta tilannetta. Tämä on yhteydessä siihen, ettei ihminen kykene hallitsemaan eikä sisäistä

mään tapahtunutta. Tähän vaiheeseen kuuluu tietynlainen pakko ottaa etäisyyttä järkyttävään tapah

tumaan.  (Hammarlund  2004,  98.)  Shokkivaiheessa  olevat  ihmiset  ovat  peloissaan,  ahdistuneita  ja

epävarmoja suhteessa  tulevaisuuteen,  hoitoihin  ja  tutkimuksiin. Myös  liian  vähäinen  tiedon  saanti

vaikuttavat  edellä  mainittuihin  tunnekokemuksiin.  (Rosenberg  1996,  21.)  Syöpään  sairautena  voi

myös usein liittyä erilaisia vääristyneitä ajatuksia ja epäluuloja, kuten se, että syöpädiagnoosin saa

minen  johtaisi aina väistämättä kärsimykseen  ja kuolemaan. Tällaiset uskomukset vaikeuttavat so

peutumista  ja  selviämistä.  (Kuuppelomäki  2000,  130.)  Pahimman  shokkivaiheen  jälkeen  ihminen

yleensä pystyy yllättävänkin nopeasti siirtymään takaisin vallitsevaan elämäntilanteeseen  ja pyrkii

hyödyntämään erilaisia  tapojaan selviytyä  tilanteesta. Syöpään sairastuneen hoitojen  järjestäminen

ja niiden alkaminen yhdistettynä riittävään tiedon saantiin auttaa alkuun sopeutumista. (Rosenberg

1996, 21.)

Shokkivaiheen jälkeen Cullbergin kriisiteoriassa siirrytään reaktiovaiheeseen, joka alkaa siitä tilan

teesta, kun ihminen on tavallaan pakotettu ymmärtämään mitä on tapahtunut. Tässä vaiheessa ihmi

sen  on  löydettävä  keinoja,  joiden  avulla  hän  vähitellen  mukautuu  uuteen  tilanteeseen.  Saarelma
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(1991)  on  tuonut  esille,  että  ihminen  kykenee  hyödyntämään  ensin  sellaisia  suojautumiskeinoja,

joita hän on käyttänyt aikaisemmissa elämänsä hankalissa tilanteissa (Saarelma 1991, 321).   Cull

berg puhuu  näistä puolustusmekanismeina,  joita voivat olla muun  muassa  torjunta, kieltäminen  ja

regressio  sekä  ulkopuolisten  syyttäminen,  järkeistäminen  ja  eristäminen.  Myös  sureminen  kuuluu

reaktiovaiheeseen  keskeisellä  tavalla.  Tavat  reagoida  riippuvat  paljolti  yksilöllisistä  tekijöistä.

(Cullberg 1982, 23–25.) Juuti (1996, 110) on tuonut esille, että kriisiä voi alkaa työstämään vasta,

kun  ihminen kykenee  myöntämään  itselleen olevansa  jonkinlaisessa kriisissä  ja pystyy näin ollen

tarkastelemaan itseään ikään kuin ulkopuolisen silmin.

Korjaamisvaiheessa  ihmisen huomio keskittyy  jo vähitellen kriisin aiheuttaneen  tilanteen  ja aikai

sempien tapahtumien sijasta tulevaan. Ihmisen aikaisemmat toiminnot saadaan vähitellen uudelleen

käyttöön  ja  uudenlaiset  kokemukset  saavat  tilaa.  Korjaamisvaiheen  ajankohta  kriisitilanteeseen

nähden on välillä kuukaudesta yhteen vuoteen. (Cullberg 1982, 27.) Korjaamisvaiheessa käynnistyy

siis varsinainen sopeutuminen. Ihminen saattaa pohtia elämänarvojaan uudelleen ja asettaa itselleen

tärkeitä ja merkityksellisiä asioita uuteen arvojärjestykseen. Tässä vaiheessa punnitaan erilaisia va

lintoja  ja  vaihtoehtoja  ja  ihmiset  etsivät  aktiivisemmin  apua  lähipiiristään.  (Roti  &  Ihanus  1997,

67.)

Viimeisenä vaiheena on uudelleen suuntautumisen vaihe,  jolloin kriisi on tavallaan ohitettu. Tälle

vaiheelle  on  tyypillistä  jatkuvuus  ja  se,  että  ihminen  on  hyväksynyt  ja  ymmärtänyt  tapahtuneen,

eikä se enää suoranaisesti haittaa hänen elämäänsä kuten ennen. Ihminen on siis löytänyt välineitä,

joiden  avulla  hän  on  sopeutunut  yllättävään  tilanteeseen  ja  selvinnyt  sen  aiheuttamasta  kriisistä,

vaikkei sitä olekaan kokonaan unohdettu. Voidaan ajatella, että ihminen on löytänyt jonkinasteisen

uuden tasapainon elämässään. (Cullberg 1982, 29.) Cullberg on esittänyt, että uudelleen suuntautu

misen vaihe jatkuisi tavallaan läpi elämän, koska vähitellen ihminen saa itseluottamustaan takaisin,

kykenee hyväksymään vaikean tilanteen ja kokee sen olevan nyt osa omaa elämää. (Roti & Ihanus

1997,  67.)  Kun  sairaalassa  lapsen  syöpäsairautta on  hoidettu  ja  aktiivihoitoja  ollaan  lopettamassa

kontrollikäyntien kuitenkin  jatkuessa, vanhemmat ovat usein  jo  suuntautumassa selkeästi  tulevaan

ja elämään  ilman  lapsen sairautta. Tosin  syöpäsairauden uusiutumisen riski saattaa vielä vaikuttaa

ajatuksena  taustalla.  Joka tapauksessa oli  syöpää  sairastavan  lapsen vanhempi  missä vaiheessa  ta

hansa, voidaan hänen katsoa tarvitsevan  runsaasti  erilaisten  sosiaalisten  verkostojen  tarjoamaa  tu

kea. Suomessa on kirjava ja laaja verkosto sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka voivat

olla myös vanhempien tukena omalta osaltaan (Juuti 1996, 111).
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Lapsen syöpään sairastuminen vaikuttaa itse lapseen ja sitä kautta myös vanhempiin. Nykyään las

ten syöpäsairauksien hoito on lääketieteellisesti hyvin kehittynyttä ja suuri osa lapsista pystytäänkin

hoidoilla parantamaan eli heidän ennusteensa on yleensä varsin hyvä.  Näistä tekijöistä huolimatta

vakavan  sairauden  toteaminen  lapsella  aiheuttaa koko  perheelle  shokin.  (Lähteenmäki  2000,  30.)

Voimakkaat tunnereaktiot selittyvät osaltaan sillä, että sairautena syöpä on aikaisemmin ollut hyvin

hankalasti  hoidettavissa  ja paranemisennusteet huomattavasti  nykyistä  huonompia  (Kuuppelomäki

2000, 130). Jokainen perheenjäsen reagoi yksilöllisesti  ja käy sairauden aiheuttaman kriisinsä  läpi

omalla tavallaan. Vanhempien tunteet vaihtelevat ja epätietoisuus tulevasta  ja pelko lapsen menet

tämisestä  ovat  keskeisimpiä  tuntemuksia.  Toisaalta  kriisitilanteet  ovat  väistämättä  osa  tavallista

elämää ja ne voidaan nähdä kasvattavina kokemuksina. Kriisi voi olla mahdollisuus kokea oma elä

mä uudella, entistä positiivisemmalla tavalla (Juuti 1996, 109).

Syöpää sairastava lapsi tarvitsee vanhemmiltaan konkreettisen fyysisen huolenpidon ja hoivaamisen

lisäksi tukea ja turvaa. Lapsen sairastumisella ja sairastamisella on vaikutuksia vanhempien ja koko

perheen  arkeen.  Tyypillisesti  ainakin  toisen  vanhemman  on  jäätävä  pois  ansiotyöstään,  jotta  voi

jäädä kotiin hoitamaan lasta. Syöpää sairastavalla lapsella on usein suuri infektioriski, minkä vuoksi

hänen  ja  samoin  vanhempien  sekä  muiden  perheenjäsenten  kontakteja  ulkomaailmaan  joudutaan

rajoittamaan.  Tämä  sosiaalisen  verkoston  rajoittaminen  voi  hankaloittaa  perheen  selviytymistä.

Lapsen sairastaminen kuormittaa vanhempien psyykkisiä voimavaroja ja rasittaa myös perheen ta

loudellista tilannetta.  (Davis 2003, 18–19.)

Yleisemmällä tasolla ajateltuna pelkästään  jo sairaalaan  joutuminen voi usein olla  ihmiselle hyvin

vaikeaa, ahdistavaa ja pelottavaa. Ihminen joutuu luopumaan tietyistä asioistaan ja arkirutiineistaan

sekä muuttamaan niitä oman lapsensa sairastuessa. Entuudestaan selvät asiat eivät välttämättä enää

olekaan  selviä  ja  kaikki  saattaa  hyvinkin  nopeasti  muuttua.  Tällaisen  voidaan  siis  todella  ajatella

olevan  ihmiselle  selkeä  kriisitilanne.  Toisaalta  esimerkiksi  diagnoosin  ja  tietojen  saaminen  sekä

ylipäänsä hoitoon pääseminen voi vastaavasti tuntua myös helpotukselta, koska se selkiyttää tilan

netta. (Cullberg 1991, 122–123.)

Määttä (1999) korostaa erityisesti  ensitiedon antamisen merkitystä  ja sen  tapaa suhteessa äitien  ja

isien sopeutumiseen ja selviytymiseen. Vanhempien elämänhallinta ja arki menettävät tasapainonsa

heidän kuullessaan oman  lapsensa vakavasta sairaudesta. Tällöin onkin oleellista, että vanhemmat

saavat riittävästi asianmukaista tietoa tilanteesta ja tiedon antamisen tapaan kiinnitettäisiin erityises

ti  huomiota.  Jos  tiedon  antaminen  jää  syystä  tai  toisesta  puutteelliseksi,  erityisesti  äidit  saattavat
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ajatella  tapahtuneen  olevan  jotenkin  omaa  syytään.  Kriisiteoreettisen  lähestymistavan  mukaisesti

annetulla informaatiolla, tunteilla ja käyttäytymisellä on selkeä yhteys toisiinsa. Se, millaista tietoa

vanhemmat saavat, vaikuttaa heidän asioille  ja  tilanteille  antamiinsa  selityksiin. Selitykset puoles

taan ovat tunteiden kokemisten tasolla yhteydessä vanhempien tapaan käyttäytyä. Toiveikkuudelle

nostetaan keskeinen sija suhteessa vanhempien sopeutumiseen. (Määttä 1999, 55–61.)

3.2 Ekokulttuurinen lähestymistapa vanhempien kokemusten ymmärtäjänä arjessa

Ekologiseen ajattelusuuntaan liitetään tunnetusti Urie Bronfenbrenner, joka on luonut ekokulttuuri

sen  teorian.  Bronfenbrennerin  teoriassa  keskeinen  tekijä  on  lapsi  ja  lapsen  ympäristö,  jotka  ovat

kiinnostuksen kohteena vuorovaikutuksen kautta neljän eri  tason välityksellä. Nämä kyseiset  tasot

ovat mikrosysteemi eli taso, joka käsittää lapsen päivittäisessä elämässä kaikkein lähimmät ja näky

vimmät tekijät, kuten oman perheen eli vanhemmat ja sisarukset sekä päiväkodin tai koulun. Me

sosysteemiin kuuluvat sukulaiskontaktit ja kontaktit ystäviin sekä erilaisiin viranomaistahoihin, ku

ten  esimerkiksi  sairaalan  sosiaalityöntekijään. Eksosysteemi  käsittää  yhteiskunnan  tukijärjestelmi

neen ja vanhempien ansiotyön ja kotielämän yhteensovittamisen sekä sen, miten joustavasti niiden

välillä liikutaan. Kaikkein kaukaisimmalla tasolla on makrosysteemi, mihin luetaan koko yhteiskun

ta  asenteineen  ja  lainsäädäntöineen.  (Määttä  2001,  77.)  Tässä  tutkielmassa  liikun  pääsääntöisesti

mikrosysteemin  tasolla,  eli  lasta  lähimpänä  olevalla  tasolla,  koska  keskityn  sairastuneen  lapsen

vanhempien  kokemuksien  tarkasteluun  ja  heidän  arjessa  tapahtuneisiin  muutoksiin  sekä  tapoihin

sopeutua tilanteeseen. Toisaalta  sivuan myös muita tasoja, kuten eksosysteemin tasoa tarkastelles

sani vanhempien tekemiä valintoja työssäkäynnin ja perheelämän kannalta ja mesosysteemin tasoa

eritellessäni vanhempien tapoja turvautua sosiaaliseen tukeen.

Ekokulttuurinen teoria on muodostunut muun muassa kritiikkinä patologisoivia kriisiteorioita vas

taan. Sen mukaisesti esimerkiksi  juuri vakavasti sairastuneen lapsen perhe nähdään aktiivisena yk

sikkönä ja kykenevänä muutoksiin sekä voimavarojensa hyödyntämiseen suhteessa muuttuneeseen

elämäänsä.  Perhe  ei  siis  ole  yksipuolisesti  muiden  toimintojen  kohteena.  Ekokulttuurinen  teoria

näkee perheen ja sen toiminnan arvioinnin liittyvän laajaan yhteiskunnalliseen viitekehykseen, mut

ta  korostaa  erityisesti tavallista  jokapäiväistä  toimintaa,  mitä  lapsen  elämässä  tapahtuu.  Kyse  on

siis arjen päivittäisistä tapahtumista ja rutiineista, jotka ovat koko perheen kehittymisen ja sopeutu

misen kannalta olennaisimpia. (Määttä 2001, 78–80; Taanila ym. 1995, 2432–2433.)



20

Puhuessamme arjesta on paikallaan määritellä sitä hieman käsitteenä. Arki on käsitteenä hankalasti

määriteltävissä,  koska  emme  voi  paikantaa  sitä  yhteen  tiettyyn  tilaan  tai  hetkeen.  Arki  kietoutuu

osaksi ihmisen inhimillistä toimintaa siellä missä hän kulloinkin toimii ja vaikuttaa. Arjen näkymät

tömyydestä ja itsestäänselvyydestä tulee näkyvää ja kiinnostavaa, kun jokin siinä ei etenekään yhtä

sujuvasti kuin ennen. Arki ei ennen ole kiinnostanut ajattelijoita  ja tiedettä, mutta nykyään sitä on

nostettu jo omaan erityiseen asemaansa. Tällöin tarjoutuu uusia näkökulmia tarkastella  inhimillistä

toimintaa ja sen reunaehtoja. (Jokinen 2005, 10–11.) Tässä tutkielmassakin arki on vahvasti kietou

tunut osaksi vanhempien kokemuksia ja sopeutumista.

Historiallisesti tarkasteltuna käsite arki voidaan paikantaa aikaan, jolloin koti ja työ erkaantuivat eri

elämänpiireiksi (Salmi 2004, 11). Tanskalainen sosiologi Birte BechJorgensen (1991) kuvaa arkea

käsitteenä  läpinäkyvänä  ja  olennaisena  osana  todellisuutta,  jota  saattaa  olla  vaikea  käsitteellisesti

tavoittaa.  Hän  kehottaa  tarkastelemaan  arkista  elämää  sellaisena  toiminnallisena  prosessina,  mitä

me ihmiset jatkuvasti joka päivä luomme. (BechJorgensen 1991, 149–150.) Minna Salmi (1991) on

artikkelissaan tuonut esille neljä erilaista arjen määrittelytapaa: Ensimmäinen mahdollisuus on tuo

da  arkea  esiin  juhlavan,  eiarkisen  vastakohtana.  Toiseksi  tavallista  arkielämää  voidaan  lähestyä

määrittelemällä sitä alueeksi, missä tapahtuu uusintamista. Kolmas vaihtoehto arjen käsitteen mää

rittelemiselle on nähdä arjen muodostuvan erilaisista rutiineista. Neljäs tapa arkeen sisältää arkisen

elämän tarkastelun kokonaisvaltaisesti kiinnittäen huomion ihmisen tavallisen elämän ja yhteiskun

nan väliseen suhteeseen sekä siihen, miten ne toisiinsa vaikuttavat. (Minna Salmi 1991, 239–241.)

Karel Kosik (1976, 42–43) puolestaan näkee kaikkien edellä mainittujen kietoutuvan yhteen arjessa.

Kosik  näkee esimerkiksi  juuri  sairastumisten kuuluvan osaksi  jollakin  tavalla ennakoitavaa  arkea.

Toisaalta  hän  toteaa  arjen  vapaan  kulun  tulevan  juuri  tuolloin  ongelmalliseksi,  kun  se  keskeytyy

esimerkiksi lapsen sairastuttua vakavasti.

Perheiden arjet voivat olla  hyvinkin erilaisia,  mutta  jokaisessa perheessä on erilaisia  ja  eritasoisia

tekijöitä, jotka edesauttavat perhettä vaikeassa tilanteessa hallitsemaan arkeaan ja pärjäämään siinä.

Nämä  erilaiset  tekijät  voivat  olla  esimerkiksi  vanhempien  omia  henkilökohtaisia  voimavaroja  tai

koko perheen yhteisesti jaettuja. (Juntunen & Krats 1997, 42–43.) Näiden voimavarojen ja perheen

oman arjen merkitystä tulisi siis korostaa ja tukea perhettä löytämään oma turvallinen arkirytminsä

mahdollisimman pian (Lähteenmäki 2000, 30).  Erityisesti tässä kohdin ekokulttuurinen lähestymis

tapa voi mielestäni paikata kriisiteorioiden liian yksipuolista suhtautumistapaa nähdä tietty yleisesti

hyväksyttävä perhemalli,  johon  verrata  syöpään sairastuneen  lapsen perheen  toimintaa. Lisäksi se
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laajentaa huomion mielen sisäisistä prosesseista  laajemmalle tuomalla mukaan arjen ulottuvuuden.

Kaikesta huolimatta lapsen sairastuminen voi tuoda myös perheelle uusia, myönteisiäkin asioita.

Lapsen sairastuessa syöpään perhe on uusien valintojen edessä  ja  joutuu tekemään päätöksiä suh

teessa työelämän järjestämiseen ja muiden lasten hoitoon sekä arjen kotitöistä selviytymiseen. Arki

elämään tulee uusia rutiineja ja aikatauluja, joihin on mukauduttava. (Davis 2003, 36.) Ekokulttuu

risen  lähestymistavan mukaisesti kodin elämä  löytää uudet rutiininsa  ja mukautuu uuden tilanteen

vaatimalla  tavalla.  Olennaista  kuitenkin  on,  että  ekokulttuurisessa  lähestymistavassa  vanhemmat

eivät ole prosessissa ulkopuolisten  voimien  vietävänä  vaan kykenevät  itse  tietoisesti  ja  haluamal

laan tavalla muokkaamaan arkensa mieleisekseen yhteiskunnan tarjoamia reunaehtoja hyödyntäen.

Esimerkiksi sosiaalipalvelut ja sosiaaliturva ovat tässä vanhemmille suurena apuna.  (Määttä 2001,

81.) Gallimore, Weisner, Kaufman ja Bernheimer (1989) haluavat nostaa erityisesti perheiden arjen

rutiinit keskeisimmäksi tarkastelun kohteeksi, joihin tutkijoiden ja perheiden kanssa työskentelevien

tulisi kiinnittää huomionsa. Jokapäiväisen elämän sujuminen muuttuneesta tilanteesta huolimatta on

perheen  elämässä  perustarpeita  vastaavalla  tasolla.  Perheen  saatua  arkensa  järjestykseen  säännöl

lisine rutiineineen voi  heiltä  jäädä voimavaroja muuhunkin.  (ref. Tauriainen 1992, 73.) Avainase

massa arjen rutiinien sujumisessa uudessakin tilanteessa ovat perhe ja yleensä käytännössä nimen

omaan vanhemmat. Mikäli vanhemmilla on vaikeuksia arjen rutiinien pyörittämisessä, on ammatti

laisten pyrittävä tukemaan riittävästi  ja  tarpeeksi pitkään,  jotta vanhemmat  ja perhe kykenisi oma

toimisesti arjen pyörittämiseen heille sopivimmalla tavalla. (Mattus 1999, 7.)

Ekokulttuurisessa  lähestymistavassa  perheen  tekemiä  arjen  valintoja  ohjaa  jokaisen  perheen  oma

perhekulttuuri. Perhekulttuuri muodostuu erilaisista arvoista, tavoista nähdä ja kokea asioita  ja us

komuksista, jotka vaikuttavat perheessä erilaisten teemojen kokonaisuutena. Jokaisella perheellä on

oma ainutlaatuinen perhekulttuurinsa  ja  näistä  muodostuvat perheteemansa,  joita  se  toteuttaa teh

dessään valintoja koskien arkielämäänsä. Perheiden kanssa työskentelevien ei aina tarvitse hyväk

syä perheiden uskomuksia, mutta perhekulttuurien erilaisuuksien ymmärtäminen voi auttaa sujuvaa

työskentelyä perheiden parissa ja heidän tukemistaan. (Määttä 2001, 81–82.)



22

3.3 Sukupuolittuneet arkikokemukset

Sukupuolten välisiä eroavaisuuksia on  mahdollista  tarkastella monesta  eri  näkökulmasta. Voidaan

kysyä mitä on naiseus ja miehisyys? Miten yhteiskuntamme nämä kaksi eri sukupuolta määrittelee?

Mistä  sukupuoli  rakentuu?    Lähtökohdaksi  voidaan  esimerkiksi  ottaa  ajatus  elättäjyydestä,  jonka

pohjalta tarkastellaan naisten ja miesten aseman jäsentymistä yhteiskunnassa. Kinnunen (2001) ja

kaa  naisten  ja  miesten  aseman  yhteiskunnassa  ammatin  ja  elinkeinon  harjoittamisen  kautta.  Hän

tarkoittaa aikaa ennen palkkatyöläisyhteiskunnan  muodostumista.  Kinnunen puhuu kotitalouksista

ja  niiden  myötä  tulleista  luokituksista,  joissa  miesten  toiminta keskittyi pääosin kotitalouksien ul

kopuolelle  ja  naisten  puolestaan  niiden  sisäisille  alueille.    Miehet  nähtiin  siis  ammattinsa  kautta,

kun taas naisten asemaa määritteli pääosin koti  ja perhe. (Kinnunen 2001, 168.) Miesten rooli yh

teiskunnassa on määrittynyt  tyypillisesti  työn  ja elannon hankkimisen kautta (Kivimäki 1997, 90).

Historiallisesti tarkasteltuna äidin merkitystä on pidetty yhteiskunnassa ensiarvoisen tärkeänä ja äiti

on nähty koko perheen sydämenä. Äidin keskeisyys on korostunut muun  muassa  lasten kasvatus

vastuussa, kodinhoidossa, puhtaudessa ja terveydessä. Äidillisyys, suojelevuus ja äidinrakkaus ovat

ohjanneet äitejä ensisijaisesti  lasten hoivan piiriin  ja  tätä kautta naisesta on tullut miestä ensisijai

sempi lasten huoltaja ja kasvattaja. (Helén 1997, 115, 137, 141.)

Konkreettisesti  katsottuna  voimme  ymmärtää  sukupuolten  välisen  eron  ensisijaisesti  biologisista

näkökulmista.  Sukupuolen  määrittely  biologisesta  näkökulmasta  on  selkeää  ja  yksinkertaistakin,

harvoin niihin  liittyviä seikkoja kyseenalaistetaan. Mitä sitten on sosiaalinen sukupuoli? Sukupuo

len voidaan ajatella olevan tulosta siitä, kun yhteiskunta alusta alkaen sosiaalistaa yksilön tietynlais

ten normien ja sääntöjen mukaan naiseksi tai mieheksi, riippuen kulloinkin yhteiskunnassa vaikut

tavista  tekijöistä.   Kyse on siitä, miten yksilö käyttäytyy tiettyjen odotusten mukaan,  joita yksilön

ympärillä  oleva  yhteiskunta  hänelle  asettaa.  (Hyssälä  ym.  1995,  18–19.)    Sosiaalisen  sukupuolen

muodostumisen näkökulmasta naiseuden ja miehisyyden voidaan ajatella liittyvän kiinteästi yhteis

kuntaan ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen sekä vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen tulokse

na  hahmottuvat  naisen  ja  miehen  roolit  yhteiskunnassa.  (Rantalaiho  1994,  10.)  Hackel  &  Ruble

(1992) ovat tuoneet esille vanhemmille siirtyneiden rooliodotuksien vaikutuksen siihen, miten  isät

ja äidit kokevat esimerkiksi  arkisten kotitöiden  tekemisen  ja  niiden  jakamisen sukupuolten  välillä

(Hackel & Rubble 1992).
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Ajatukset huolenpidosta ja hoivaamisesta ovat kiinnostavia tarkasteltaessa niitä suhteessa sukupuo

leen. Nämä käsitteet liittyvät kiinteästi arkeen,  isyyteen ja äitiyteen. Konkreettinen hoivaaminen ja

hoitaminen  esimerkiksi  sairaan  lapsen  kohdalla  mielletään  helposti  vielä  nykyäänkin  ominaisem

maksi äidille kuin  isälle. Taustalla vaikuttanee edelleen ajatus siitä, että sukupuoli  ja sen merkitys

on kytköksissä  vanhempien  ja  lasten  välisiin suhteisiin.    (Lillrank 1998a, 21; Huttunen 1998, 39;

Juntunen & Krats 1997, 33.) Toisaalta miesten on todettu osallistuvan perheelämään aikaisempaa

enemmän esimerkiksi ottamalla tasapuolisemmin osaa kotitöihin (Juuti 1996, 118).

Jaana Vuori (2004) onkin tuonut esiin ajatuksen, että  isyys  ja  isät ovat yhä enemmän esillä nyky

yhteiskunnassa käytävässä keskustelussa,  joka on alkanut selkeimmin 1980ja 1990–luvuilta  lähti

en. Vuoren mukaan useat  isät  ja miehet ovat aktivoituneet rakentamaan uusilla keinoilla  isälapsi

suhteitaan  ja  yleensäkin  omaa  asemaansa  perheenjäsenenä.  (Vuori  2004,  48.)  Myös  Huttunen

(1998, 39) on tuonut esiin ajatusta osallistuvasta isyydestä  ja sen ajankohtaisuudesta, todeten tasa

vertaiseen vanhemmuuteen olevan silti vielä matkaa.  Vuori tuo vanhemmuutta sukupuolten välillä

käsittelevän väitöskirjansa kautta esiin, että myös tutkimissaan perheasiantuntijoiden teksteissä vuo

sina 1986–1995 isät saivat huomattavasti enemmän huomiota puhuttaessa pienten lasten hoivaami

sesta  suhteessa  siihen  ajatusmaailmaan,  että  se  nähdään  perinteisesti  naisten  ja  äitien  tehtävänä.

Keskustelu äideistä suhteessa hoivaamiseen jäi Vuoren tulkinnan mukaan jopa selkeään vähemmis

töön. (Vuori 2004, 50.) Vuori nostaa esiin myös huomion siitä, että äitien ja erilaisten perheasian

tuntijoiden tulisi omalla toiminnallaan kannustaa ja rohkaista isiä isyyteen ja järjestämään isille tilaa

toimia omassa isyydessään. Vuoren tutkimissa teksteissä äitiyttä ja äitinä olemista ei juurikaan poh

dita kokemusten ja tunteiden tasolla. Äitiyttä ja äidin toimintaa lasten ensisijaisina hoivaajina pide

tään itsestään selvinä asioina. Tämän lisäksi äitien tehtäväksi vaikuttaisi lankeavan vielä isien osal

listumisesta  huolehtiminen.  (Vuori,  2001,  355–361.)  Myös  Kuronen  (1995,  128)  korostaa  äitien

tehtävää  isyydestä  huolehtimisessa  toteamalla:  ”Naisten  tuleekin  kasvattaa  miehiä  isyyteen  vähän

samalla tavalla kuin lapsia kasvatetaan.”

Toisaalta jaetun hoivan mallissa Jaana Vuori (2004) nostaa huomion kohteeksi sen, että isät ja äidit

osallistuvat tasaarvoisesti lasten hoivaan ja huolenpitoon. Samoin hän tuo esille laajemmin tarkas

teltuna jaetun vanhemmuuden mallin, missä puolestaan korostetaan yleisestikin äitien ja  isien van

hemmuuden  velvollisuuksien  ja  oikeuksien  jakamista.  Malliin  liittyy  myös  ajatus  siitä,  että  isien

tulisi  aiempaa  moninaisemmin  ja  painokkaammin  ottaa osaa  lasten  hoitamiseen  ja  kasvatustehtä

vään. Isien ei kuitenkaan missään nimessä toivota yrittävän korvata äitiä  ja hänen tehtäviään, vaan

pyrkivän osallistumaan yhä useammalle isyyden toimintakentälle. (Vuori 2004, 46–51.)
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Huttunen (2001a) puolestaan puhuu niin sanotusta hoivaavasta isästä ja liittää sen osaksi keskuste

lua uudenlaisesta isyydestä. Hoivaava isä haluaa toimia ja toimii lapsensa syntymästä lähtien jaetun

vanhemmuuden  ajatusten  mukaisesti.  Käsitteenä  hoivaava  isä  tulee  tasavertaisena  äidin  rinnalle

omalla tavallaan ja pyrkii hävittämään perinteiset sukupuolisidonnaiset ajatukset isien ja äitien roo

leista. (Huttunen 2001a, 171.) Tärkein tapahtumakenttä näiden toteuttamiseen tai toteuttamatta jät

tämiseen  on  arjessa  tapahtuvat  vuorovaikutustilanteet  (Huttunen  2001b,  17).  Vaikuttaisi  siis  siltä,

että  nykyään  nostetaan  yhä  enemmän  esille  myös  molempien vanhempien  merkitystä  ja  tärkeyttä

suhteessa lapsen hoitoon ja huolenpitoon. Ainakin tähän pyrkimistä kannustetaan. Lapsen sairastu

minen syöpään on siis selkeästi erityinen tilanne,  jossa vanhempien on tehtävä  ratkaisuja sen suh

teen, kuka lasta jää pääsääntöisesti kotiin hoitamaan ja miten arjen kotityöt vanhempien kesken jae

taan molempia tyydyttävällä tavalla. Erityisesti tulisi harkita äidin rooli työnjaossa  ja ottaa huomi

oon hänen tunteensa ja toiveensa isää unohtamatta. (Taipale 1998, 217–218.)

Vanhempien sopeutuminen ja sitä kautta selviytyminenkin oman lapsen syöpäsairauteen liittyy siis

hyvin olennaisella tavalla arkeen ja sen sujumiseen (Seppänen ym. 1997, 171). Koko perheen taval

linen  arkielämä  tapoineen,  tottumuksineen  ja  rutiineineen  joudutaan  järjestämään  uuden  tilanteen

vaatimalla tavalla. Sairastunut lapsi on usein pitkiä aikoja sairaalassa ja vanhemmat tai ainakin toi

nen  vanhempi  joutuu  näin  ollen  olemaan poissa  kotoa. Tällaiset  järjestelyt  aiheuttavat  muutoksia

muun muassa päivittäisten kotitöiden tekemiseen ja järjestämiseen, työelämään, vanhempien ja ko

ko  perheen  harrastusten  sujumiseen  sekä  vuorovaikutussuhteisiin  toisten  ihmisten  kanssa.  Hyvin

tyypillistä on vastuun uudelleen jakaminen erilaisten kotona tehtävien töiden suhteen. (ÅstedtKurki

& Paavilainen 1999, 323.)

Kaikki  vanhemmat  ovat  yksilöllisiä  ja  eroavat  toisistaan  reagointi    ja  toimintatavoissaan.  Mikäli

vanhemmilla  on  ympärillään  sosiaalista  tukiverkostoa,  kuten  ystäviä  ja  naapureita,  saattaa  lapsen

sairastuminen ja mahdolliset pitkät sairaalamatkat vähentää yhteydenpitoa näihin ihmisiin. Toisaalta

ystävyys  ja  naapurisuhteet  saattavat  olla  myös  huomattavan  tärkeitä  käytännön  avun  lähteitä  ar

keen liittyvissä tilanteissa ja sitä kautta tiivistää yhteydenpitoa. Vanhempien sopeutumista ja selviy

tymistä edistää tieto siitä, että ystäviltä ja naapureilta on saatavissa käytännön apua sitä tarvittaessa.

(ÅstedtKurki & Paavilainen 1999, 324.)

Lapsen  syöpään  sairastuminen  vaikuttaa  olennaisella  tavalla  vanhempien  työelämään.  Lillrankin

(1998a) tutkimuksessa  saatujen tulosten mukaan kaikki äidit halusivat osallistua  lapsensa sairaala
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hoitoon, vaikka se olikin raskasta ja vaativaa. Työelämä  järjestettiin siten, että se mahdollisti pois

saolon  ja  sairaan  lapsen  kanssa  olemisen.  Lillrankin  tutkimukseen  osallistuneet  isät  osallistuivat

myös  aktiivisesti  lapsen  hoitamiseen  sekä  sairaalassa  että  kotona.  Lapsen  syöpään  sairastuminen

koettiin  yhteisvastuullisesti  ja  hoitoon  osallistuminen  pyrittiin  näin  ollen  jakamaan  vanhempien

kesken.

Vanhempien keskinäinen parisuhde saattaa lapsen syöpään sairastumisen myötä muuttua suuntaan

tai  toiseen.  Vanhempien  parisuhde  joutuu  koetukselle  tavallisen  arkipäivän  mukanaan  tuomissa

tilanteissa.  (Taipale 1998, 218.) Molempien  vanhempien kokemat ahdistavat  tunteet voivat etään

nyttää puolisoita  toisistaan. Lapsen  sairastuttua saattaa syntyä  tilanne,  jossa  jompikumpi  vanhem

mista keskittyy lähes kokonaan vain sairastuneeseen lapseen jättäen puolisonsa tarpeet ja odotukset

vähemmälle. Toisen vanhemman lisääntynyt työssäkäynti saattaa olla selviytymiskeino raskaalle ja

ahdistavalle  elämäntilanteelle.  Vanhempien  pitäisi  kyetä  puhumaan  mahdollisemman  avoimesti

tunteistaan, toiveistaan ja odotuksistaan, jotta heidän parisuhteensa tasapaino säilyisi ja he jaksaisi

vat hoitaa ja tukea sairasta lastaan. Tässä vaiheessa edellä mainitut vanhempien sosiaaliset verkostot

nousevat hyvin merkittävään osaan. (Rosenberg 1996, 24.)

Beckman  (1991,  586)  on  vertaillut  tutkimuksessaan  vanhempia,  joiden  lapsilla  oli  sairauksia  tai

vammaisuutta ja vanhempia,  joiden lapset olivat terveitä. Hän toi tutkimuksessaan esille, että ylei

sellä tasolla tarkasteltuna isät toivat esiin äitejä useammin kokemusta stressistä ja sen hallitsemiseen

tarvittavien keinojen vähäisyydestä. Äidit puolestaan ilmaisivat  isiä useammin parempia mahdolli

suuksia ja kykyjä käsitellä lapsella esiintyvää aggressiivisuutta. Äidit olivat tässä tutkimuksessa isiä

tyytymättömämpiä vuorovaikutukseen yleisellä  tasolla  ja omaan  itsetuntoonsa. Isien kohdalla  itse

tunto  oli  korkeammalle  arvioitua.  Toisaalta  tämän  tutkimuksen  isät  raportoivat  puolestaan  äitejä

vähemmän tuen tarvetta.

Tak  &  McCubbin  (2002)  tuovat  tutkimuksessaan  esille  isien  ja  äitien  erilaisia  selviytymiskeinoja

tilanteessa, jossa lapsella todetaan krooninen sairaus, synnynnäinen sydänvika. Tässä tutkimuksessa

havaittiin  iällä olevan  merkitystä  sukupuolten  tavoissa selviytyä. Tutkimuksessa  tarkasteltiin  ylei

sesti perheen kokemaa stressiä ja perheen saamaa sosiaalista tukea sekä selviytymistä. Tutkimuksen

mukaan äideillä  oli  erittäin  keskeinen  rooli  koko  perheen  sopeutumisen  ja  tunteiden  käsittelyn  ja

ilmaisemisen kannalta. Äitien selviytyminen rohkaisi kaikkia perheenjäseniä avoimempaan keskus

teluun sekä tunteiden ja huolen ilmaisuun suhteessa sairasta lasta hoitavaan henkilökuntaan. Tällais

ta havaittiin erityisesti  nuorten äitien keskuudessa. Tämän  tutkimuksen  tuloksen mukaan  isien  ikä
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vaikutti heidän kykyynsä säilyttää itsetunto ja psyykkinen tasapaino. Mitä nuorempi isä oli kysees

sä,  sitä  enemmän  he  ilmoittivat omaavansa  toimivia  selviytymiskeinoja  edellä  mainittujen  tekijöi

den hallintaan sosiaalisen tuen säilyttämisen lisäksi. (Tak & McCubbin 2002, 195.)

Hyssälä ym. (1995, 82) tuovat teoksessaan esille väitteen, jonka he perustavat sairastavuus ja kuol

leisuustietoihin. Näihin pohjautuen he esittävät, että miesten olisi naisia hankalampaa selviytyä eri

laisista  elämänhallintaan  liittyvistä  ongelmatilanteista.  Erilaiset  kriisitilanteet  elämässä  saattavat

olla kyllä molemmille  sukupuolille yhtä vaikeita, mutta miesten katsotaan omaavan naisia vähem

män selviytymiskeinoja. Samoin teoksessa tuodaan esille, että naisilla olisi miehiä enemmän käytet

tävissä  läheinen  henkilö,  jolta  saada  sosiaalista  tukea. Miesten katsotaan  myös  turvautuvan  naisia

enemmän tilannetta heikentäviin selviytymistapoihin, kuten runsaaseen alkoholin käyttöön ja tupa

kointiin sekä itsetuhoisuuteen.

Melkas (1992, 73–75) on tutkinut sosiaalisen tuen saamista ja merkitystä erilaisissa elämän ongel

matilanteissa. Melkas havaitsi tutkimuksessaan eroja naisten ja miesten, äitien ja isien välillä erityi

sesti  turvauduttaessa  taloudelliseen  apuun.  Hän  havaitsi  äitien  turvautuvan  lapsiinsa  taloudellista

apua tarvitessaan isiä useammin. Samoin tyttärien oli poikia helpompaa kääntyä omien vanhempi

ensa puoleen kohdatessaan  taloudellisia vaikeuksia. Tämä vaikuttaa aika  mielenkiintoiselta  tulok

selta. Melkaksen tutkimuksen mukaan naiset halusivat selvästi miehiä useammin ylläpitää sosiaalis

ta kontaktiaan omiin vanhempiinsa ja lapsiinsa.

3.4 Syöpään sairastuneen lapsen vanhempien sopeutuminen

Monenlaiset tutkimukset, joissa on tarkasteltu vanhempien sopeutumista  lapsen vammaisuuteen tai

sairauteen,  korostavat  isien  ja  äitien  omia  tulkintoja  ja  tilanteelle  antamia  merkityksiä  suhteessa

lapsensa  vammaisuuteen  tai  sairauteen. Tärkeää  on kiinnittää huomio  siihen,  miten  isä  ja  äiti  itse

yksilöinä tilanteen ja todellisuuden kokevat sekä mikä on heidän kokemuksensa vastuusta ja miten

he itse uskovat pystyvänsä tilanteeseen vaikuttamaan. Tässä korostetaan siis vanhempien suhtautu

mista.  (Itälinna  ym.  1994,  256.) Tarkasteltaessa  sukupuolten  mukaan  onnistuneesti  erilaisista  elä

män  kriisitilanteista  selviytyneitä,  on  miesten  ja  naisten  selviytymisessä  todettu olevan  enemmän

yhdistäviä piirteitä. Vertailussa suurin ero miesten ja naisten välillä löytyi siitä, että miesten selviy

tymisprosessi kulkee ensisijaisesti suhteessa itseen ja naisilla taas suhteessa muihin ihmisiin ja vasta
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sen  jälkeen  itseensä.  Miehellä  selviytyminen  liittyy  tyypillisesti  kysymyksiin  kunniasta  ja  miehi

syydestä ja naisen on selviydyttävä ennen kaikkea jo lastensa ja koko perheensä vuoksi. (Heiskanen

1996, 84, 108, 136.)

Hyvin  etenevän  selviytymisen  prosessissa korostetaan  palaamista  kriisin  aiheuttaneeseen  tilantee

seen ajatuksen tasolla. Tässä korostetaan vaikean tilanteen uudelleen kohtaamisen merkitystä, jotta

vanhempi kykenisi liittämään raskaat tapahtumat ja niiden aiheuttamat tunteet oman elämänsä kul

kuun. Tärkeää on myös hyväksyä tapahtunut  ja kaikki sen aiheuttamat tunteet  ja kokemukset. Ta

voitteena on edetä takaisin tasapainoiseen elämään. (MunnukkaDahlqvist 1997, 40.)

Seppälä  (1998) nostaa esille  tiedon antamisen merkityksen  ja mahdollisuuden kaikenlaisten kysy

mysten esittämiseen puhuttaessa  vanhempien  tilanteeseen  sopeutumisesta. Toisaalta  yhtä  tärkeänä

pidetään  henkisen  tuen  saamista. Vanhemmat haluavat  yleensä puhua  lapsen  sairaudesta  ja  siihen

liittyvistä asioista jonkun toisen ihmisen kanssa. Tällainen ihminen voi olla läheinen henkilö, kuten

perheenjäsen tai sukulainen, mutta myös epävirallisemman tahon edustaja, kuten sosiaali    ja ter

veydenhuollon ammattilainen. (Seppälä 1998, 97, 100).

Vanhempien selviämiseen ja sopeutumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten koko perheen kyvyt

ja  resurssit,  syöpäsairauden  luonne  ja  laatu  sekä  hoitojen  intensiteetti  ja  perheen  edeltävät  koke

mukset vastaavanlaisista vaikeista kriisitilanteista. (Rosenberg 1996, 21.) Myös lapsen ikä, persoo

nallisuus, kehityksen  taso  ja  vanhempien asenne  itse sairauteen vaikuttavat olennaisella  tavalla  ti

lanteen kokemiseen  ja  siihen  sopeutumiseen  (Muurinen  &  Surakka  2001,  62).  Vanhempien  tavat

suhtautua ja sopeutua lapsen syöpään sairastumiseen ovat hyvin yksilöllisiä ja niissä esiintyy eroja.

Joillakin vanhemmilla sopeutuminen onnistuu helpommin kuin toisilla. Jotkut vanhemmat haluavat

keskustella lapsen sairaudesta, toiset taas eivät juurikaan. Oman lapsen sairaudesta ja sen aiheutta

mista  tuntemuksista  voi  olla  vaikeaa  puhua,  vaikka  sairastumisesta  olisikin  jo  aikaa.  Jotkut  van

hemmat eivät välttämättä ole halukkaita puhumaan  lapsen sairaudesta ollenkaan. Vanhemmat voi

vat olla  sopeutumisprosessinsa  vaiheissa  hyvin  eri  tavoin  ja  eri  aikoina.   Vanhempien  läpikäymät

prosessit voivat ylipäänsä olla hyvin erilaisia. (Seppälä 1998, 101.)

Vanhempien sopeutumiseen ja selviytymiseen on yhteydessä heidän kykynsä tulla toimeen uudessa

ja muuttuneessa tilanteessa. Vanhempien olisi hyväksyttävä tilanne osaksi omaa arkielämää ja opit

tava yksinkertaisesti elämään sen kanssa järjestäen asiat sen mukaisesti. (Seppälä 1998, 102). Van

hempien ja koko perheen tulee järjestää ja muuttaa arjen rutiinit ja toimintatavat sairastuneen lapsen
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hoitojen  ja vaatimusten mukaan. Tärkeänä pidetään sitä, että vanhemmat  jaksavat ylläpitää arkeen

kuuluvia juhlia, traditioita ja tapahtumia mahdollisimman ennallaan olosuhteiden niin salliessa. Ko

ko perheen tulee rakentaa uusia tapoja toimia ja joustaa rooleissaan. Yhden perheenjäsenen vakavan

sairastumisen  aiheuttama  ahdistus  pitää  pyrkiä  jakamaan  mahdollisimman  tasaisesti  kaikkien  per

heenjäsenten välillä. (Salo, 1992, 19.)

Mikäli perheenjäsenten keskinäiset vuorovaikutussuhteet ovat toimivia ja voimavaroja löytyy tarvit

taessa, voi perhe yhdessä tukea toinen toistaan. Syöpäsairauden aiheuttama kriisi voi joissakin tapa

uksissa  saada perheenjäsenten suhteita  entistä  tiiviimmiksi. Toisaalta  lapsen  sairastumisen aiheut

tama kriisi voi olla joillekin perheille niin raskas, että heidän omat voimavaransa eivät auta tilantee

seen sopeutumiseen, vaan tarvitaan runsaasti ulkopuolista tukea ja apua. Oikein kohdistettu ja mo

nipuolinen perheen eri yksilöiden tarpeet huomioiva tuki mahdollistaa perheenjäsenten onnistuneen

sopeutumisen  ja selviytymisen.  (Rosenberg 1996, 21.) Vanhemmilla on keskeinen rooli koko per

heen  sopeutumisen  ja  selviytymisen  toimivuudesta  ja onnistumisesta. Tutkimusten  ja  yleisten ko

kemusten  mukaan  vanhemmat  kuitenkin  pääsääntöisesti  pystyvät  selviytymään  tästä  hankalasta

tehtävästään (Salo 1992, 19). Ilman tukea sopeutuminen  ja selviytyminen ovat kyseenalaisia. Seu

raavaksi käsittelen  sosiaalisia  verkostoja  ja  niistä  saatavia  sosiaalisen  tuen  lähteitä,  jotka  auttavat

vanhempia sopeutumisen prosesseissaan.

3.5 Sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki

Sosiaaliset verkostot vaikuttavat käsitteenä melko laajoilta ja moninaisilta. Seikkula (1994) katsoo

kin, ettei  sosiaalista verkostoa ole mahdollista osoittaa olevan olemassa sellaisenaan,  vaan se voi

daan  ymmärtää  yläkäsitteeksi  ihmisen  vuorovaikutussuhteille  hyvin  erilaisissa  ihmissuhteissa  ja

tilanteissa. Tästä näkökulmasta sosiaalinen verkosto  ja sosiaalisen tuen saaminen,  jotka usein hel

posti  voidaan  liittää  toisiinsa, eivät välttämättä olekaan aina  myönteisiä. Seikkula on  tuonut esille

sen, että olennaista onkin havaita, miten ihminen itse kokee sosiaaliset suhteensa ja niiden tärkey

den. Näin ollen voidaan ajatella, ettei kaikkia ihmisen sosiaalisia suhteita voida automaattisesti näh

dä  sosiaalisen  tuen  lähteinä  tai  yleensäkin  hyvinvointia  ja  elämänhallintaa  tukevina  resursseina.

(Seikkula 1994, 16.)
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Sosiaaliset verkostot on mahdollista ymmärtää sosiaalisen tuen lähteiksi, jolloin nämä kaksi käsitet

tä liittyvät hyvin kiinteästi yhteen. Mutta kuten Gothoni (1990, 9) tuo esille, on näiden käsitteiden

välillä kuitenkin hyvä pitää  tiettyä  eroa,  koska  yksilön ei voida katsoa saavan kaikilta  sosiaalisen

verkostonsa  henkilöiltä  sosiaalista  tukea,  vaan  vain  joiltakin  sen  osilta.  Gothoni  erotteleekin  niin

sanotun sosiaalisen tuen verkoston, joka kooltaan on huomattavasti sosiaalista verkostoa pienempi.

Sosiaalinen  tuki  liittyy  tilanteisiin,  joissa  ihmiset  tarvitsevat  apua  erilaisissa  ongelmatilanteissa  ja

elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Sosiaalisen tuen ominaisuuksia ja muotoja on mahdollista tar

kastella useilla eri keinoilla. Esimerkiksi Kumpusalo (1991, 14) erottelee sosiaalisen tuen viiteen eri

tyyppiluokkaan:  aineelliseen,  toiminnalliseen,  tiedolliseen,  emotionaaliseen  ja  henkiseen  tukeen.

Aineellinen tuki voi olla esimerkiksi taloudellista tukea, jokin selviytymistä helpottava apuväline tai

vaikka  lääke. Toiminnallinen tuki  taas voi  sisältää palvelusten  tekemistä, kuljettamista  ja kuntout

tamista. Tiedollinen tuki viittaa informaation antamiseen esimerkiksi neuvojen muodossa. Emotio

naalinen tuki koostuu tunteisiin viitaten rakkaudesta, empatiasta  ja toisen kannustamisesta. Henki

sellä tuella voidaan ymmärtää yhteiset ajatussuunnat, uskonnot ja filosofia. Tukea voidaan siis antaa

hyvinkin monella eri tavalla. Hobfoll (1988) puolestaan jakaa sosiaalisen tuen antamisen ja jakami

sen kolmeen eri tapaan. Näistä ensimmäinen perustuu välittämiseen ja haluun pitää toisesta huolta

sekä kokemukseen  vastuuntunnosta  lähimmäistä  kohtaan.  Toisena  syynä Hobfoll  näkee  ajatuksen

oman edun saamisesta tuen antamisessa  ja kolmantena tekijänä on velvoittava näkökulma, eli hen

kilö voi kokea asemansa velvoittavan tuen ja avun antamiseen. (Hobfoll 1988; ref. Pentti & Vahtera

1995, 10.)

Sosiaaliseen tukeen liitetään käsitys vuorovaikutuksesta. Näin ollen sosiaalisen tuen katsotaan hel

posti olevan suoraa ja konkreettista henkilön toiselle antamaa tukea. Sosiaalista tukea on myös epä

suora, yhteiskunnan antama tuki, kuten esimerkiksi sosiaaliturva, jonka avulla pyritään turvaamaan

hyvinvoinnin  kannalta  välttämättömät  perustarpeet.  Tämän  lisäksi  tarvitaan  vielä  edellä  mainittua

suoraa, lähiyhteisöjen tukea, jotta voidaan ylläpitää kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia. (Kumpusa

lo 1991, 14.)

Cassel (1976) on  jakanut sosiaalisen tuen eri  tasoihin sen mukaisesti, miten  läheiseksi  ihminen ne

itselleen kokee. Ensimmäisen ja ihmiselle läheisimmän sosiaalisen tuen tason muodostavat perheen

jäsenet  ja  läheisimmät  ihmiset,  joille uskotaan tärkeitä asioita. Tätä kyseistä tasoa Cassel nimittää

primaariksi sosiaalisen tuen tasoksi. Sekundaaritaso on seuraava sosiaalisen tuen taso, johon katso

taan kuuluvan ystäviä, sukulaisia, työtovereita ja naapureita. Kolmas taso muodostuu tertiääritasos
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ta,  jonka  sosiaalisen  tuen  mahdollisina  antajina  voidaan  nähdä  erilaiset  tuttavat  ja  viranomaiset.

Cassel  korosti  nimenomaan  primaaritason  sosiaalisen  tuen  antajia  suhteessa  ihmisen  terveydenta

soon ja laajemmin ajateltuna sitä kautta myös hyvinvointiin kokonaisuudessaan. (Cassell 1976; ref.

Kumpusalo 1991, 15.)

Puhuttaessa  sosiaalisesta  tuesta,  saattaa  siinä  olla  päällimmäisenä  ajatus  positiivisuudesta,  vaikka

toisaalta sosiaalisen tuen antamisen voidaan yhtälailla nähdä tuovan myös haittavaikutuksia. Kum

pusalo (1991) esittääkin, että joissakin tapauksissa sosiaalinen tuki voi  johtaa esimerkiksi omatoi

misuuden  heikkenemiseen  ja kokemukseen  riippuvuudesta  tuen antajia kohtaan.   Sosiaalinen  tuki

voi heikentää luottamusta omaa itseä kohtaan ja saada aikaan erilaisia häpeän tuntemuksia. Tällai

sissa  tilanteissa  voidaan  hyvin  puhua  sosiaalisen  tuen  antamisen  varsinaisista  haittavaikutuksista.

Yleensä sosiaaliseen tukeen liitetään myönteinen mielikuva, mutta joissakin tilanteissa edellä mai

nittuja  seikkoja  kyllä  saattaa  esiintyä.  Sosiaalisen  tuen  vastaanottamisesta  voisi  ajatella  syntyvän

myös kokemus siitä, että jää toiselle niin sanotusti velkaa, eli kokee tarpeen vastavuoroiseen toimin

taan. (Kumpusalo 1991, 21.) Tällainen kokemus voisi mielestäni myös sisältää negatiivisia element

tejä.

Sosiaaliseen tukeen on mahdollista liittää myös ajatus vaikuttamisesta. Tukea antamalla tai toisaalta

auttamatta jättämisellä on mahdollista vaikuttaa kyseiseen ihmiseen. Tämä vaikuttaminen voi tapah

tua henkilön ollessa siitä tietoinen tai päinvastoinkin. Sosiaalisen tuen antamisen tai sen epäämisen

voidaan  ajatella  kertovan  ihmiselle  jotakin.  Niiden  voidaan  ajatella  olevan  viestejä  asioista,  jotka

ovat  yhteiskunnassa  hyväksyttäviä  tai  sitten  eivät.  Tämänkin  voidaan  ajatella  tuovan  sosiaalisen

tuen käsitteeseen ajatuksen hieman kielteisestä  näkökulmasta.  (Hyssälä  ym. 1995, 84.) Voisi  kui

tenkin ajatella, että pääosiltaan ja useimmiten sosiaalinen tuki nähdään positiivisena sekä myöntei

senä.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä luvussa esittelen ja kuvaan tutkielmani toteuttamista. Aloitan tutkimustehtäväni kuvaamisesta

yleisesti ja määrittelen selkeät, erilliset tutkimuskysymykseni. Näiden jälkeen pohdin eettisten teki

jöiden merkitystä ja kerron aineistoni hankintaprosessista. Sitten esittelen teemahaastattelun aineis

ton  keruumenetelmänä  ja  kuvaan  teemoittelua  aineistoni  analyysimenetelmänä.  Näiden  lukujen

avulla lukijalle avautuu kuva siitä, miten olen tutkimustani toteuttanut.

4.1 Tutkimusongelma

Tutkimustehtävänäni  on  selvittää  syöpää  sairastavien  lasten  isien  ja  äitien  kokemuksia  ja  heidän

sopeutumisen  ja  selviytymisen  tapojaan  sekä  voimavarojaan  liittyen  heidän  tavalliseen  arkielä

määnsä. Olen myös kiinnostunut vanhemmuuteen, isyyteen ja äitiyteen sekä hoivaamiseen liittyvis

tä kokemuksista  lapsen sairastaessa  syöpää. Tarkastelen aihetta  sosiaalityön  näkökulmasta,  jolloin

nostan  keskiöön  arjen  kokemukset,  arjen  sujumisen  ja  näissä  tapahtuvat  mahdolliset  muutokset.

Tarkoituksenani on vertailla sukupuolinäkökulmaan nojaten isien ja äitien tapoja toimia ja sopeutua.

Tarkemmat tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1. Miten  syöpään sairastuneiden  lasten  vanhempien  arki  muuttuu  ja  millaisena/miten syöpää  sai

rastavien lasten isät ja äidit kokevat arkensa sekä siinä tapahtuneet muutokset?

2. Miten  syöpää  sairastavien  lasten  isät  ja  äidit  tilanteeseen  sopeutuvat  ja  mitä  voimavaro

ja/selviytymiskeinoja heillä on käytössään ja mihin he tukeutuvat?

4.2 Tutkimuksen eettisiä lähtökohtia

Jo tutkimuksen aiheen valinnasta alkaen oli mielestäni tärkeää pohtia aiheeni eettisiä näkökulmia ja

eettisiä  kysymyksiä.  Eettiset  periaatteet  liittyvät  kiinteänä  osana  sosiaalityöhön,  niin  käytännön

työssä kuin tutkimuksen teossakin.   Tutkielmani tarkoituksena oli saada esille syöpää sairastavien

lasten isien ja äitien kokemuksia arjestaan ja siinä sopeutumisestaan ja selviytymisestään. Kriteerinä
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tutkimukseen osallistuvien isien ja äitien suhteen oli siis se, että heidän lapsensa syöpädiagnoosista

oli kulunut jo noin vuoden verran tai enemmänkin. Näin ollen ajattelin, että vanhemmat eivät enää

ole aivan akuutissa kriisissä lapsen sairauden aiheuttaman järkytyksen suhteen. Toivoin heillä myös

näin  ollen  olevan  enemmän  pohjaa  arvioida,  eritellä  ja  tuoda  esiin  omia  kokemuksiaan  suhteessa

arkeen, sopeutumiseensa  ja selviytymiseensä. Lapsen syöpädiagnoosin saaminen on uusi  ja  järkyt

tävä elämäntilanne ja aina vanhemmille hyvin raskas. Olisi ollut eettisesti hyvin arveluttavaa lähes

tyä  vanhempia  liian  nopeasti  näin  herkässä  elämänvaiheessa.  Tähän  tutkielmaan  on  valikoitunut

sellaisia vanhempia, joiden lasten syöpään liittyvät hoidot olivat edenneet kohtalaisen toivotusti. En

tavoittanut sellaisia vanhempia, joiden perheessä tilanne oli selkeästi huonompi. On ymmärrettävää,

etteivät  tällaiset vanhemmat  jaksa eivätkä halua osallistua  tutkimukseen. Olisi myös  eettisesti ky

seenalaista  lähestyä  niin  vaikeassa  tilanteessa  olevia  vanhempia  tutkimukseen  osallistumisen  lisä

rasitteilla.

Tutkittavaa  aihetta  lähestyin  teemahaastattelun  metodein.  Haastattelut  sopivat  hyvin  aineistonke

ruumenetelmäksi, koska aiheeni oli erittäin sensitiivinen. Kaikille haastatteluun kutsuttaville lähetin

kirjallista  tietoa  tutkimuksesta  ja  annoin heille  halutessaan  mahdollisuuden  lisätietojen  saamiseen.

Saatekirjeessä  oli  haastateltaville  selvitetty  tutkimuksen  luotettavuus  ja  luvattu  heidän  säilyttävän

anonymiteettinsä. Saatekirjeessä kerroin, että haastattelut nauhoitetaan kaseteille. Tutkielman empi

rialukuja kirjoittaessani olen käyttänyt vanhemmista anonyymejä ilmaisuja kuten isä 1 ja äiti 2 jne.

Suorissa aineistolainauksissa olen käyttänyt sairastuneesta lapsesta tyttö tai poika ilmausten sijasta

järjestelmällisesti termiä lapsi, välttääkseni tunnistamista. En myöskään ole maininnut mitään haas

tateltavien  asuinpaikkakuntia.  Täysin  ei  tunnistettavuutta  kaiketi  voi  välttää,  koska  haastatelluille

tutut  ja  läheiset  ihmiset  saattavat  vastauksista  tunnistaa  joitakin  piirteitä.  Jokaiselta  tutkimukseen

osallistuvalta pyysin kuitenkin erillisen kirjallisen suostumuksen ja kaikilta sen luonnollisesti myös

sain.

Aiheen sensitiivisyyden vuoksi pyrin järjestämään haastattelutilanteen mahdollisimman rauhallisek

si  ja  omalla  vastuullani  oli  pyrkiä  luomaan  haastattelutilanteesta  mahdollisimman  sujuva  ja  edetä

siinä haastateltavan tunnetiloja seuraten. Mielestäni onnistuin siinä hyvin. Jo saatekirjeessä kerroin

haastateltaville,  että  heidän  on  mahdollista  jäädä  pois  tutkimuksesta  missä  sen  vaiheessa  tahansa,

syytä siihen ilmoittamatta. Kohderyhmänä syöpää sairastavien lasten isät ja äidit ovat aikuisia ihmi

siä, jotka ovat kyvykkäitä päättämään halukkuudestaan osallistua tutkimukseen.
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4.3 Aineiston hankintaprosessi

Aineistoni  koostuu  kahdeksasta  haastattelusta,  joista  puolet  on  isien  haastatteluja  ja  puolet  äitien

haastatteluja.  Kaikki  haastateltavat  olen  rekrytoinut  yliopistollisen  sairaalan  kautta.  Otin  yhteyttä

yliopistollisen sairaalan syöpää sairastavien  lasten osaston osastonhoitajaan  ja sovimme, että osal

listun henkilökunnan kokoukseen  missä kerron pro gradu  tutkielmastani. Osallistuin  henkilökun

nan osastokokoukseen  ja kerroin mistä olen tutkimuksellisesti kiinnostunut  ja minkälaiset kriteerit

minulla  oli  haastateltavien  suhteen.  Osaston  henkilökunnalta  sain  sattumanvaraisesti  ehdotuksia

haastateltavakseni pyydettävistä isistä  ja äideistä. Ainoa kriteerini haastatteluun osallistumiselle oli

lapsen  sairauden  diagnosoinnista  kulunut  aika.  Asetin  ehdoksi,  että  diagnoosin  kuulemisesta  tuli

olla kulunut vähintään vuoden verran. Aika lapsen diagnoosin saamisesta vaihteli aineistossani run

saasta vuodesta noin kolmeen  vuoteen. Lapsen  iälle en asettanut ylä  tai alarajaa,  enkä  myöskään

pitänyt merkityksellisenä minkälaiseen syöpään lapsi oli sairastunut. Sairastuneiden lasten iät vaih

telivat kaksivuotiaista aina 12vuotiaaseen saakka ja yleisimmin lapsi oli sairastunut leukemiaan.

Haastateltavat  tulivat  hyvin  laajalta  sairaanhoitopiirin  alueelta.  Haastatteluihin  sain  tutkimusluvan

lastenklinikan  johtoryhmältä,  jolle  kävin  suullisesti  esittelemässä  tutkimussuunnitelmani.  Suunni

telmani  oli  myös  arvioitavana  sairaanhoitopiirin  eettisessä  toimikunnassa,  eikä  se  nähnyt  estettä

haastattelujen  toteuttamiseen.  Haastattelemani  vanhemmat  olivat  kaikki  keskiikäisiä,  perheellisiä

ihmisiä. Jokainen haastateltava on eri perheestä. En kokenut tarpeelliseksi kerätä heistä tarkempaa

taustatietoa, kuten ikää, koulutustaustaa tai ammattia. Pidin tärkeämpänä tavoittaa vanhempien ko

kemuksia sellaisenaan, jolloin edellä mainitut asiat eivät olleet mielestäni oleellisia. Eräs haastatte

lemani äiti ei ollut syöpään sairastuneen lapsensa biologinen äiti, mutten kokenut sen millään taval

la  vaikuttavan  asiaan.  Yhden  haastattelemani  äidin  sairastunut  lapsi  ei  myöskään  enää  asunut  sa

massa taloudessa biologisen isänsä kanssa, vaan  isäpuoli oli arjessa mukana. Näiden tekijöiden en

kokenut vaikuttavan tutkimuksellisiin intresseihini.

Haastatteluja tein vuoden 2006 kesällä ja syksyllä sekä viimeisen alkuvuodesta 2007. Lähetin jokai

selle kirjallisen haastatteluun osallistumispyynnön ja haastattelussa olleet vanhemmat allekirjoittivat

kirjallisen  suostumuksen.  Erityisesti  isien  haastateltaviksi  saaminen  osoittautui  erittäin  vaikeaksi,

mikä on yksi syy aineiston hankkimisen pitkälle kestolle. Äidit olivat siis isiä selvästi halukkaampia

haastatteluun. Aiheeni on hyvin sensitiivinen  ja siitä  johtunee, että lähettäessäni ensimmäisen ker

ran 13 haastatteluun osallistumispyyntöä, vain yksi äiti suostui haastatteluun. Otin puhelimitse yh
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teyttä haastatteluun pyytämiini vanhempiin  ja varmistin heidän saaneen osallistumispyynnön. Tätä

kautta tavoitin vielä osan osallistumispyynnön saaneista  ja he suostuivat haastatteluun. Lähetin tä

mänkin jälkeen vielä kahteen kertaan osallistumispyyntöjä, kunnes sain haastattelut kaiken kaikki

aan kahdeksalta vanhemmalta. Tämän koin olevan riittävä määrä yhden opiskelijan laadullisen pro

gradu tutkielman aineistoksi.

Nauhoitin kaikki haastattelut kasetille ja niiden kesto vaihteli noin tunnista yli kahteen tuntiin. Suu

rimman  osan  haastatteluista  tein  yliopistollisen  sairaalan  sosiaalityöntekijän  työhuoneessa.  Kaksi

haastattelua  tein  haastateltavien kotona  ja  yhden  erään  huoltoaseman  rauhallisessa  yksityistilassa.

Purin  kaikki  haastattelut  sanatarkasti  Wordtekstinkäsittelyohjelmalla  erillistä  purkulaitetta  apuna

käyttäen kirjalliseen muotoonsa. Purin haastattelut aina mahdollisimman nopeasti toteutuneen haas

tattelun jälkeen. Analysoitavaa aineistoa kertyi kaiken kaikkiaan yli sata sivua (pistekoko 12, rivivä

li 1).

4.4 Teemahaastattelu aineistonkeruutapana

Laadullisiin tutkimusmenetelmiin päädytään erityisesti silloin, kun halutaan päästä mahdollisimman

lähelle  kiinnostuksen  kohdetta.  Laadullista  tutkimusta  tehtäessä  haastattelu  on  yleisin  tapa  kerätä

aineistoa.  (Kiviniemi 2001, 68.) Laadullisessa  tutkimuksessa  haastattelua  tehtäessä  lähdetään siitä

perusolettamuksesta, että tutkittavana olevat omaavat mielenkiintoisia  ja tutkimukselle avautuvissa

olevia kokemuksia (Patton 2002, 341). Haastattelua voidaan pitää yksinkertaisimpana lähestymista

pana, kun halutaan tietää ihmisen kokemuksia ja ajatuksia jostakin aiheesta. Tätä on silloin siis hel

pointa kysyä suoraan asianomaiselta itseltään. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 74.) Haastattelu tiedonke

ruumenetelmänä on sopiva myös siksi, että tutkimuksessa pyritään toteuttamaan intersubjektiivisuus

eli  toisin  sanoen  emme  voi  välttyä  oman  tietoisuutemme  jatkuvasta  vaikutuksesta  ja  läsnäolosta

tutkiessamme toisen  ihmisen tapoja ajatella  ja kokea. Tutkijan oma tietoisuus vaikuttaa niihin tul

kintoihin,  mitä  hän  tekee  tutkimansa  ihmisen  ajattelusta  ja  ilmaisusta.    Haastattelussa,  erityisesti

mikäli  se käsittelee  sensitiivisiä  teemoja,  on erittäin  tärkeää olla  tietoinen omista  lähtökohdistaan.

Tämän tiedostamisen ja aktiivisen kuuntelun avulla voidaan saavuttaa tavoiteltu erityinen intersub

jektiivinen  luottamus.  Intersubjektiivinen  luottamus  edellyttää  edellä  mainittujen  lisäksi  sitä,  että

haastateltava kykenee  luottamaan tutkijaan. Luottamus pyritään saavuttamaan keskustelevan  ilma

piirin luomisella ja kuulustelumaisen tilanteen välttämisellä. (Ahonen 1994, 136–138.)
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Yleisimmin haastattelu on avoin haastattelu tai puolistrukturoitu teemahaastattelu. Nämä mahdol

listavat tutkijan sovittaa kysymyksensä suhteellisen vapaaseen muotoon niiden sisältö mukaan luki

en. Näitä määrittelee  joustavasti  tutkittavan  ihmisen  ja koko keskustelun yleinen kulku. Tutkijalla

on siis ennalta määriteltyjä teemoja liittyen tutkittavaan aiheeseensa, mutta ei liian ennalta muotoil

tuja ja valmiita kysymyssarjoja. (Ahonen 1994, 136–138.) Teemahaastattelun kuvaillaankin olevan

tutkijan  ja  tutkittavan  välistä  vuorovaikutusta  keskustelua  käyden,  vaikka  tutkija  tekee  aloitteen

keskustelulle  ja  vuorovaikutus  etenee  hänen  ehdoillaan.  Sujuvan  keskusteluhenkisen  vuorovaiku

tuksen kautta tutkija tavoittelee tutkimuskohteenaan olevia kiinnostavia asioita. Teemahaastattelus

sa aihepiirit ja teemat ovat ennalta määriteltyjä, mutta niitä ja kysymyssarjoja ei noudateta liian tar

kasti.  Näin  ollen  haastateltavan  oletetaan  tuovan  vapaammin  omia  ajatuksiaan  ja  kokemuksiaan

esille ja tutkijan näkökulma ei ylikorostu. Haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että samat ennalta

määritellyt teemat käydään kaikkien haastateltavien kanssa läpi, mutta esittämisjärjestyksellä ei ole

merkitystä. Eri teemoja saatetaan myös laajuudessaan käydä eri tavoin läpi haastateltavien kesken.

(Eskola & Suoranta 1998, 87; Hirsjärvi & Hurme 2000, 48; Eskola & Vastamäki 2001, 24, 26–27.)

Teemahaastattelu oli mielestäni aiheeni kannalta soveltuvin haastattelutyyppi, koska tavoittelin  isi

en ja äitien arjen kokemuksia lapsen syöpään sairastumisesta ja siihen sopeutumisesta. Pidin puoli

strukturoitua haastattelua parhaimpana vaihtoehtona, koska aiheeni saattoi olla joillekin vanhemmil

le edelleen hyvin arka ja vaikea puheenaihe. Tunteet olivat joka tapauksessa tavalla tai toisella haas

tattelutilanteessa hyvin voimakkaasti läsnä. Tästä syystä halusin välttää liikaa mekaanisuutta ja en

nalta  määrättyä  etenemiskaavaa,  jotta  haastattelutilanne  olisi  mahdollisimman  sujuva.  Jälkikäteen

ajateltuna olen tyytyväinen haastattelujen toteutumiseen ja niissä vallinneeseen ilmapiiriin sekä niis

tä saatuun aineistoon. Aineistoani voi pitää monella tapaa arvokkaana, koska olen tavoittanut sensi

tiivisessä aiheessa myös isien kokemuksia äitien ohella.

4.5 Teemoittelu analyysimenetelmänä

Aloitin aineistooni perehtymisen  litteroimalla  haastattelut  sanatarkasti kirjalliseen  muotoonsa,  jol

loin sain alustavaa tuntumaa aineistooni. Haastatteluaineiston purkaminen oli aikaa vievä prosessi ja

kertyneen materiaalin määrä loppujen lopuksi yllätti. Analysoitavaa materiaalia syntyi kaiken kaik

kiaan noin 120 sivua.  Jatkoin  lukemalla  läpi aineistoa useaan otteeseen  ja palaamalla tutkimusky

symyksiini sekä teemoihin,  joita olin teemahaastattelussa noudattanut (ks. Liite 1). Lähestyin edel
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leen  aineistoani  siten,  että  alleviivasin  eri  haastatteluteemoihini  liittyviä  tekstejä  ja  asiakokonai

suuksia eri värein ja tein muistiinpanoja erilliselle paperille kokemuksista, joita esiintyi useammalla

isällä  ja useammalla äidillä. Pidin koko ajan mielessäni asettamani tutkimuskysymykset etsiessäni

niihin  vastauksia  aineistosta.  Keskittyminen  analysoinnissa  tiettyihin  teemaalueisiin  kerrallaan

mahdollisti kaikkien haastateltavien kokemusten samanaikaisen tarkastelun yhteisestä teemasta.

Lähestyin siis aineistoani tematisoinnin eli teemoittelun avulla. Teemoittelussa keskitytään Hirsjär

ven  &  Hurmeen  (2000,  173)  mukaan aineistosta  esiin  nouseviin piirteisiin,  joita  on  löydettävissä

useamman  haastateltavan  kohdalla.  Teemoittelu  oli  luonnollinen  ja  selkeä  analysointimenetelmä,

koska tarkastelin isien ja äitien kokemuksia lapsen sairastuttua. Sukupuolittainen vertailu ja saman

kaltaisuuksien  etsiminen  oli  näin  ollen  keskeistä.  Teemoittelussa  pyritään  lisäksi  tuomaan  esille

tutkimusongelmaan  ja  tutkimuskysymyksiin  vastaamaan  pyrkiviä  teemoja,  jotka nostetaan  aineis

tosta esiin tulkittaviksi (Eskola 2001, 146).

Lukiessani  aineistoani  kerta  toisensa  jälkeen,  ryhdyin  muodostamaan  siitä  tulkintoja,  joita  pyrin

linkittämään  tutkielmani  teoriaosaan.  Eskola  (2001,  147) on  tuonut  esille,  että  laadullisessa  tutki

muksessa  analyysillä  pyritään  joko  aineiston  kuvaamiseen  mahdollisimman  tasapuolisesti  tai  siitä

voidaan  tuoda nostaa esiin mielenkiintoisimpia kohtia. Oma tarkoitukseni oli poimia  teemoittelun

avulla tutkimuskysymyksiini vastaavia aiheita  ja myös kuvata aineistoa yleisesti. Tulkintojen teke

minen  laadullisessa  tutkimuksessa ei ole ongelmatonta,  koska mitään yksiselitteisiä ohjeita  niiden

tekemiseen ei ole olemassa (Eskola & Suoranta 1998, 145). Tulkintojen tekemisessä havaitsin ole

vani varovainen ja usein pohdinkin, että teinkö varmasti tulkintoja haastateltavien ajatuksia mukail

len. Toisaalta olen nostanut tekstiini runsaasti haastateltavien suoria lainauksia sitaatein, joiden toi

von varmentavan omia tulkintojani ja tuovan esiin haastateltavien omia kokemuksia. Mahdollisim

man elävä kuva  haastateltavien kokemusmaailmasta saadaan  laadullisessa  aineistossa  juuri  näiden

haastatteluotteiden avulla  ja  ne näin ollen vahvistavat  tutkijan argumentointia  (Hirsjärvi & Hurme

2000, 194).

Lähestymistapani  on  ollut  sekä  teoriasidonnainen  että  aineistolähtöinen.  Olen  tietoinen  siitä,  että

aikaisempiin  tutkimuksiin  perehtyessäni  ja  aihepiiriin  liittyvää  kirjallisuutta  läpikäydessäni  olen

saanut näistä varmasti vaikutteita. Tätä kautta lienee ymmärrettävää, että näillä on ollut jonkin ver

ran  vaikutusta  esimerkiksi  teemahaastattelun kysymysaiheiden  valintaan. Näin ollen  lähestymista

pani ei mitenkään voi olla täysin aineistolähtöinen. Lisäksi henkilökohtainen kokemukseni sosiaali

työntekijän  viransijaisena  toimimisesta  syöpään  sairastuneiden  lasten  osastolla  vaikuttaa  varmasti
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taustalla  ja  tätä  kautta  sosiaalityön  käytäntö  värittää  jollakin  tavalla  tutkimusotettanikin.  Varto

(1992, 16) onkin todennut, että tutkimuskohteen valinta ja tapa tulkita sekä ymmärtää tutkimuksen

tulokset ovat erottamattomasti kytköksissä omaan elämäämme. Aineistolähtöisyyttä olen kuitenkin

tavoitellut  jo haastatteluissa  esittämällä  tarkentavia kysymyksiä  sellaisistakin  asioista,  jotka olivat

minulle jo entuudestaan tuttuja. Aineistolähtöisyyttä olen tavoitellut myös aineistoa analysoidessani

kiinnittämällä  tietoisesti  huomiota  siihen,  mitä  erityisesti  tästä  aineistosta  nousee.  Tämän  jälkeen

olen  pyrkinyt  peilaamaan  näitä  seikkoja  teoriaosuuden  kanssa.  Vuoropuhelu  teorian  ja  empirian

välillä on ollut  tavoitteenani. Olen pyrkinyt avaamaan vanhempien kokemusmaailmaa  lapsen syö

pään  sairastumisesta  arkisesta  lähestymistavasta  käsin,  mutta  en  missään  nimessä oleta  aineistoni

tulosten edustavan  tai  kuvaavan  kaikkia  syöpään  sairastuneiden  lasten  vanhempia  (ks.  Alasuutari

1999, 39).



38

5 ISIEN JA ÄITIEN KOKEMUKSET ARJESTA

Tästä  luvusta  alkaen  tuon  esille  varsinaiset  tutkimustulokseni.  Aloitan  kuvaamalla  hyvin  lyhyesti

vanhempien  ensimmäisiä  kokemuksia,  kun  diagnoosi  lapsen  syöpään  sairastumisesta  varmistui.

Kuvaan tarkemmin vanhempien alun kokemuksia kertoessani vanhempien sopeutumisesta luvun 6

yhteydessä. Koen kuitenkin tärkeänä tuoda heti alkuun esiin vanhempien ensireaktioita,  jotta arjen

muutoksien kuvaamiseen olisi lukijan helpompi asennoitua. Mielestäni ensivaiheen kokemukset on

kuitenkin sopivin tarkastella pääosin  luvun 6 yhteydessä,  jolloin pyrin välttämään suurimpia pääl

lekkäisyyksiä empiriaosuudessa. Ensireaktioiden jälkeen kuvaan siis vanhempien kokemuksia arjes

taan ja siinä tapahtuneista muutoksista, kun lapsi sairastuu syöpään.

Tieto lapsen syöpään sairastumisesta oli vanhemmille  järkytys  ja kokemuksellisesti hyvin tunnepi

toinen tilanne. Elämä tuntui muuttuvan kertaheitolla täysin ja aika tuntui pysähtyvän joksikin aikaa.

Vanhempien puheissa voidaan havaita tunnusmerkkejä shokista, koska kuvauksista on aistittavissa

diagnoosin  saamisen  aiheuttama  ahdistuneisuus,  tilanteen  täysi  yllätyksellisyys  ja  hallitsematto

muus. Tällaisia kokemuksia vanhemmat toivat esiin lapsen sairastumisen toteamisen alkuvaiheessa.

”Sitten kun iskettiin tää tuomio niinkun eteen, oli se sellanen, että aika pysähtyi. Kaksi päivää meni
varmaan  niinkun  semmosessa  sumussa,  että  et  tajunnut,  et  nähnyt,  etkä älynnyt  yhtään  mitään.”
(äiti 3)

” Sulle yhtäkkiä sanotaan, että sä jäät sairaalaan saman tien, ni ei sulla oo niinku aikaa pelätä sitä
etukäteen. Sit se niinku kaikki räjähtää käsiin. ” (isä 1)

Vanhempien elämään tulee aivan konkreettinen muutos, mikä aiheuttaa tarpeen monille arjen käy

tännön  järjestelyille  ja koettelee  jaksamista. Kaikki kokemukset  ja tunteet käydään  läpi käytännön

arjessa,  jonka kautta tarkastelua on parasta toteuttaa. Jokinen (2005) on todennut arjen olevan kyt

köksissä erityisesti naisten ja miesten eli tässä tutkielmassa isien ja äitien keskenään sopimaan työn

jakoon  sekä  käytännön  tasolla  että  kulttuurisesti  ymmärrettynä.  Käsitteenä  arki  on  muodostunut

prosessissa,  jonka  kautta  naisille  ominaisimmaksi  alueeksi  muodostui  koti  ja  perhe,  siinä  missä

miesten piiriin luettiin puolestaan työ, politiikka ja talous. Tähän näkökulmaan peilaten arkisuuden

nähdään  kulttuurisesti  kuuluvan  nimenomaan  naisten  elämänpiiriin.  (Jokinen  2005,  14.)  Kuvaan

seuraavaksi vanhempien arjen uudelleen organisointia yleisesti,  jonka  jälkeen siirryn työelämän  ja

perheelämän yhteen sovittelun tarkasteluun. Tuon esille myös vanhempien kokemuksia kotitöiden
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järjestymisestä työnjaollisesti  ja sosiaalisten suhteiden ja harrastusten muutoksista sekä lapsen sai

rastumisen  vaikutuksista  vanhempien  keskinäiseen parisuhteeseen.  Käsittelen  tämän  jälkeen  vielä

kokemuksia  vanhemmuudessa  tapahtuneista  muutoksista.  Olen  pyrkinyt  tuomaan esille  mahdolli

simman paljon lainauksia vanhempien haastatteluista, jotta ne elävöittäisivät tekstiäni ja perustelisi

vat lukijalle tekemiäni tulkintoja. Puhun yleisesti vanhemmista silloin, kun en ole pitänyt merkityk

sellisenä nostaa esiin vanhemman sukupuolta. Puhuessani erikseen isistä tai äideistä olen halunnut

painottaa ja tuoda esille sukupuolen merkityksen tarkasteltavan aiheen kannalta kiinnostavana teki

jänä.

5.1 Arjen uudelleen organisointi

Tavallinen arkinen elämä joudutaan järjestämään aivan uudella tavalla lapsen sairastumisen myötä.

Muutokset arjessa liittyvät tyypillisesti esimerkiksi vanhempien työelämään, kotitöiden tekemiseen,

harrastuksiin ja perheen vuorovaikutussuhteisiin muiden ihmisten kanssa. (Davis 2003, 36; Åstedt

Kurki  &  Paavilainen  1999,  323.)  Tässä  kohdassa  on  mielestäni  paikallaan  palata  ekokulttuurisen

lähestymistavan  ideaan,  joka  korostaa  jokaisen  perheen  ainutlaatuisuutta.  Koko  perhe  ja  eritoten

vanhemmat  pyrkivät  muokkaamaan omat  arkirutiininsa  siten,  että  ne  toimivat  ja  tuntuvat  mielek

käiltä  uudessa  tilanteessa.  Lapsen  syöpään  sairastuminen  vie  vanhemmilta  paljon  huomiota  ja  re

sursseja,  jolloin  heidän  on  mukautettava  eri  elämänalueensa  mahdollisimman  joustavasti.  Tässä

haluan korostaa ekokulttuurisen  lähestymistavan  ideaa,  jonka  mukaan  yhtä ainoaa  ja oikeaa  tapaa

tai tyyliä järjestää arjen perheelämä ei ole. Vanhemmat ovat aktiivisia ja tietävät itse, miten heidän

perheessään on asiat parhainta järjestää. (Gallimore ym. 1993; ref. Seppälä 1998, 86.)

Lapsen syöpään sairastuminen tuo perheen arkeen uuden, erilaisen arjen. Se sisältää ulkopuolisille

ihmisille tuntemattomia  ja outoja asioita sekä sellaisia, mitkä perheelle  itselleenkin ovat alussa ol

leet vieraita ja jopa pelottavia. Lapselle tulee säännöllinen lääkitys, joka on otettava tiettyihin tark

koihin kellonaikoihin vuorokaudessa. Lisäksi lapsen ruokahaluun ja ruokavalioon saattaa tulla mer

kittäviäkin muutoksia tiettyjen lääkkeiden odotettavina sivuvaikutuksina. Lapsen ravinnonsaannista

huolehtiminen on entistä tärkeämpää voinnin kannalta. Lapsella saattaa myös esiintyä sivuvaikutuk

sina  poikkeuksellista  aggressiivisuutta  ja  kiukuttelua,  mikä  näkyy  perheen  arjessa  asettaen  uusia

vaatimuksia suhteessa kasvatukseen ja rajoihin. Vanhempia kannustetaankin pitämään sairastuneel

le lapselle yhtä lailla rajat ja säännöt, jotta turvallisuus säilyisi ja lapsi ei turhautuisi (Salo 1992, 19).
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” Kun se tavallaan rupes toistaan itseään, nää asiat. Et siinä rupes syntyyn se arkirutiini tavallaan.
Olit  sen viikon sairaalassa,  sitten kotiin  ja  sitten  taas sairaalaan. Siitä  se siis  syntyy. Se on vaan
vähän erilainen, eihän se oo joka ihmisen arkirutiini, vaan siis  se on erilainen. Se vaan muuttuu,
mutta tavallaan siitä syntyy se arki. Se arkihan on ihan erilainen. Sun on opetettava ittes muista
maan, meillä oli sillain kaksi  lääkettä mitä annettiin koko ajan,  tiettyyn kellonaikaan. Pikkuhiljaa
siihen tottui ja siitä tuli rutiinia, että sä peset kädet ja huuhdot, siitä tuli kyllä automaatti. Ja sitten
katetrinhoidot kaikki, ne vaan kuului siihen.” (isä 4)

”  Yllättävän  nopeasti  sitä  tuli  se  semmonen arki,  vaikka oli  hoidot  päällä  ja  lääkitykset  ja  oltiin
täällä sairaalassa ja kotipaikan keskussairaalassa. Että sitä hoidettiin sitä katetriakin ja se hoito oli
siinä ihan rutiinilla.” (äiti 4)

Tavallinen  totuttu  arkirutiini  saattaa  muuttua  olennaisesti  myös  siltä  osin,  että  mikäli  sairastunut

lapsi on kouluikäinen, ei  tavallinen kouluopetus ole mahdollista  infektioherkkyyden vuoksi. Lapsi

voi  saada  hyvin  herkästi  toisilta  lapsilta  itselleen  vaaralliseksi  muodostuvia  infektioita.  Lapselle

tuleekin järjestää tällaisessa tilanteessa mahdollisuus kotiopetukseen. Lapsi voi osallistua kuitenkin

esimerkiksi oman luokkansa liikuntatunteihin niiden ollessa ulkona, jolloin infektioiden tarttumisen

oletetaan olevan vähäisempää. Vanhemmille tuntuisi jäävän enemmän vastuuta lapsen oppimisesta,

koska  kotiopetustuntien  määrä  ei  vastaa  tavallisessa  opetuksessa  annettua.  Kirittävää  saattaa  olla

hyvinkin  paljon  verrattuna  tavanomaisesti  opetettaviin  lapsiin.  Lapsi  ei  myöskään  voi  osallistua

päivähoitoon, vaan häntä on hoidettava kotona.

Perheen arkeen muodostuu siis uusi rytmi,  joka kietoutuu säännöllisten sairaala  ja kotihoitojakso

jen sekä hoitotoimien ympärille. Ennalta tiedettyjen sairaalahoitojaksojen lisäksi saattaa tulla nope

asti  lähtö sairaalaan, mikäli  lapsen terveydentila äkillisesti heikkenee. Vanhemmilta vaaditaan siis

jatkuvaa varuillaan oloa, mikäli lapsen voinnissa kotona tapahtuu muutoksia. Hoitavasta sairaalasta

vanhemmat saavat tarkat ohjeet, millaisissa tilanteissa on sairaalaan lähdettävä. Mikäli  lapsi ei esi

merkiksi  kykene  kipujensa  vuoksi  syömään,  on  vaarana  elimistön  kuivuminen  ja  terveydentilan

heikkeneminen. Mikäli lapsella nousee kuume, on sairaalaan lähdettävä välittömästi. Kuumeen voi

nostaa hyvin pienikin infektio. Huomasin, että erityisesti äidit korostivat näitä hoidon kannalta tär

keitä seurattavia tekijöitä.

” Olihan siihen kiinnitettävä enemmän huomiota. Esimerkiksi niinkun ruokailuun, että mitä se syö
ja sit se voinnin tarkkailu, se vahtaaminen. Se oli niinkun se kuumekin, et jos sille tuli just tälleen
niinkun  hoitojen  välissä  joku  sepsis  teki  tuloaan,  et  siis  havahdut  siihen,  että  sillä  on  kuumetta.
Mulla on vieläkin,  et mä  joka päivä  saatan monta kertaa koittaa  sen otsaa. Yks kaks mä epäilen,
että sillä on kuumetta. Mun mielestä yks sellanen, mikä oli vähän rasittavaa siinä niin, se valveilla
olo ja se vahtaaminen. Just se valmius lähtee niinkun. ” (äiti 3)
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” Silloin kun semmonen tilanne tuli, niin siinä heti aamupalapöydässä jos mä huomasin, että lapsi
ei saanut syötyä ja sen teki kipeetä tai jos lounas ei maistunut, ni mä toin heti tippaa. Että siinä ei
kotikonstit enää auta. Se sai niinkun sen suolaliuoksen, ettei tapahdu kuivumista. Ei niinkun sem
mosta viittä minuuttia tullut, etteikö olis käynyt kattomassa, että kaikki on hyvin. Ja sit joku tämmö
nen lämmön nousu, niitä piti seurata tai väsymystila. Koko ajan oli sängyn vieressä vaatepino val
miina. ” (äiti 1)

Tällainen jatkuva lähtöön varautuminen omalta osaltaan estää liian tarkkojen aikataulujen ja suunni

telmien  tekemisen.  Perheissä,  missä  lapsi  sairastaa  syöpää,  eletään  tyypillisesti  tässä  hetkessä  ja

päivä kerrallaan  eikä  juurikaan  suunnitella  liian  tarkkaan  tulevaa aikaa. Toiset vanhemmat voivat

kokea tämän ahdistavana ja elämää rajoittavana tekijänä, kun taas toisille se voi helpottaa ja yksin

kertaistaa elämää karsien turhia suunnitelmia ja vaihtoehtoja.

5.2 Työelämän ja lapsen hoitamisen yhteensovittamisen tavat

Lapsen sairastuminen syöpään merkitsee hyvin pitkiä ja mahdollisesti rankkoja sairaalahoitojaksoja,

jolloin vähintään toisen vanhemman läsnäolon tarve on jatkuvaa. Syöpään sairastuneen lapsen hoi

toa  jatketaan  myös  kotona  ja  säännölliset  sairaalajaksot  kuuluvat  osana  hoitoon.  Sairaalajaksoilla

lapsi saa yleensä hoitoon kuuluvia sytostaattihoitoja. Sairastuneesta lapsesta on huolehdittava sekä

sairaalassa että kotona. Tämä aiheutti perheissä tilanteen,  joissa tyypillisesti  jommankumman van

hemman  oli  jättäydyttävä  tietyksi  aikaa  pois  ansiotyöstään  osallistuakseen  sairastuneen  lapsensa

hoitoon sekä sairaalassa että kotona.

Salmi (1991) on todennut, että nykyään vanhempien arjessa joudutaan pohtimaan työelämän ja per

heelämän yhteensovittamista, koska Suomessa naiset käyvät kodin ulkopuolella töissä täysipäiväi

sesti lähes yhtälailla kuin miehet (Salmi 1991, 237–238).  Työelämästä poisjääminen voi kuitenkin

olla joillekin vanhemmille vaikeaa, koska työssään ihmisen on mahdollista toteuttaa itseään ja työ

paikoilla  saattaa  olla  vanhemmalle  merkittäviä  ihmissuhdekontakteja.  Työssäkäynti  voi  joillekin

toimia  myös  tärkeänä  vastapainona  arjelle  ja  olla  ”pakokeino”  liian  raskaasta  tilanteesta  kotona.

(Davis 2003, 36.)

Kaikki  haastattelemani  neljä  äitiä  olivat  jääneet  kotiin  hoitamaan  lastaan  syöpään  sairastumisen

vuoksi. He olivat tehneet enemmän tai vähemmän tietoisesti valinnan jäädä kotiin  ja jättäytyä työ



42

elämästä  pois.  Vain  yhdellä  haastattelemistani  äideistä  oli  jo  lapsen  sairauden  toteamisvaiheessa

ammattina kotiäitiys.  Kuitenkin  myös hän  luopui pienestä oheistyöstään  lastenhoidon  lisäksi,  kun

yksi lapsista sairastui syöpään.

” Mulla oli ammattina ollut äitiys jo useita vuosia ennen tätä. Se vaan niinkun ehkä oli ihan hyvä,
että se tuli mun kohdalle, koska se toi siihen pienimmät muutokset, koska mä olin jo omistanut elä
mäni lasten hoidolle. Mä oon kuitenkin koko ajan hirveen aktiivisesti ollut lasten touhuissa mukana.
Mulla on aina ollut aikaa lapsille ja sitä mulla on edelleenkin. Tavallaan en mä tiedä, onko siitä
ikinä niinkun sovittu. Ne asiat vaan on niin. Jos toinen on koko ajan töissä, ni en mä siinä rupea
odottamaan, että mies kerkiäis. ” (äiti 1)

Mielenkiintoista  oli  huomata  äitien  puheista,  miten  heidän  kotiin  jäämisensä  tapahtui  ikään  kuin

huomaamatta  ja  itsestään  selvänä  sekä helpoimpana  ratkaisuna uudessa  tilanteessa.   Nimenomaan

äitien on todettu usein  jättäytyvän pois työelämästä lapsen sairastuttua tai vammauduttua (Taanila

ym. 1996, 2434; Lillrank 1998b, 321–322). Aineistoni äidit siis toimivat edelleen aikaisempia tut

kimuksia vahvistavalla tavalla. Työstä poisjääminen vaikuttaisi olevan äitien oma valinta. Toisaalta

voidaan kysyä, millaiset tekijät taustalla äitien valintoihin vaikuttavat ja missä määrin äidit itse ovat

tietoisia näistä taustavaikuttajista. Aineistoni äitien perusteluja kotiin jäämiselle olivat muun muassa

miehen  työtilanteen  olevan  sellainen,  ettei  se  mahdollistaisi  isän  kotiin  jäämistä  ja  että  se  tuntui

itsellekin hyvältä vaihtoehdolta. Jotkut äidit antoivat ymmärtää, että he ovat ennenkin eniten olleet

vastuussa  lasten hoidosta, joten he  jäivät siksi kotiin. Miehen työn korkeampi palkkataso oli myös

joissakin  perheissä  taloudellisena  perusteluna  äidin  kotiin  jäämiselle.  Toisaalta  myös  äiti  itse  voi

haluta jäädä kotiin, eikä koe sen olevan luopumista tai erityisesti juuri häneltä toivottavaa. Äiti voi

kokea  lapsensa  sairastumisen  isää  voimakkaammin  ahdistavana,  jolloin  hän  ei  suoranaisesti  edes

olisi työkykyinenkään. Äidit saattavat myös pitää huomaamattaan itseään ensisijaisina lastensa hoi

vaajina ja sen vuoksi jäädä mielellään kotiin lasta hoitamaan.

” Minä jäin kotiin ilman muuta. Mun miehellä on semmonen työ, että jos hän olisi jäänyt niin pit
käksi aikaa pois työstä, ni se työsuhde olis sitten käytännössä katkennut. Mä olisin kuitenkin ollut
puhelimenluurissa  ja  kysynyt,  että  ootko  sä muistanut nyt  sitä  ja  ootko muistanut  tätä. Ei  sillain,
etteikö mieheensä luottaisi, mutta se oli ihan selvä, et ei siinä, ei siitä edes keskusteltu.” (äiti 4)

” No minä ne oon hoitanut tähänkin asti. Kai mäkin, en mä osais isää ajatella sillain, että se täysin
ottais kaikesta vastuuta.” (äiti 2)

Haastattelemistani neljästä  isästä puolestaan  yksi oli  jäänyt kotiin  sairastunutta  lasta hoitamaan  ja

jättänyt  työelämän vuoden ajaksi. Se, kumpi vanhemmista  jää kotiin hoitamaan sairastunutta lasta

vaikuttaisi  olevan  edelleen  hyvin  sidottua  perinteisiin  sukupuolirooleihin.  Monet  isät  kuvailivat
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äidin  kotiin  jäämisen  olleen  ”automaatio”,  eli  itsestäänselvyys  tai  sitten  se  oli  vain  ”luonnollinen

jatkumo”, koska äiti oli aikaisemminkin ollut kotona lasten ollessa pieniä. Jotkut isät myös ajatteli

vat äitien ”osaavan paremmin olla lasten kanssa kotona”. Isiäkin haastattelemalla syntyi vaikutelma,

että äitien kotiin jäämisen päätös syntyy tavallaan lähes itsestään, ilman suurempia sopimuksia van

hempien välillä. Ja äideillekin tällainen tuntui olevan kuitenkin sopiva ja luonteva ratkaisu.

” Äiti jäi kotiin tietenkin. Ja mä jatkoin työtä, et se nyt oli ihan luontevaa, et hän oli lapsen kanssa.
Koska äiti oli jo ollut kotona muutaman vuoden silloin kun lapset oli pieniä. Oli paljon ollut kuiten
kin jo kotona.” (isä1)

” Ei, kyllä se oli heti vaimo,  joka jäi (pois  töistään  ja  lasta hoitamaan kotiin), että ei ollut mitään
pohdintaa.  Kun  kerran  sai  virkavapaata  töistään  ja  Kelasta  tukea.  Ku  mä  olen  sellanen  vanhan
ajan tyyppi, että kyllä äidit on aina niinku paremmin hoitanut.” (isä 2)

” Vaimo jäi (pois töistään ja kotiin lasta hoitamaan) ja mä olin ensimmäiset kaksi kuukautta saira
uslomalla. No se oli  ihan automaatio. Että vaimo koki,  tai me vaan  tiedostettiin niinkun, että sen
täytyy jäädä pois. Et ei vaimo varmaan ois jaksanut sitä, että sen olisi pitänyt töissä käydä. Ja ta
vallaan, kun se ei edes pystynyt ajatteleen itseensä tekemään töitä. Et se oli vähän niinkun semmo
nen äidin vaisto ja huoli ja kaikki niin, et mun mielestä se jotenkin luonnollisesti lankeaa.” (isä 4)

Mikäli työnjako lapsiperheessä on alun alkujaan ensimmäisen lapsen syntyessä tehty siten, että äiti

on jäänyt lasta/lapsia hoitamaan kotiin, korostaa se naisen ja miehen muodostamassa perheessä su

kupuolirooleja. Äidin rooli erikoistuu kodin piiriin ja isän kodin ulkopuolelle. (Iikkanen 2006, 38.)

Tästä näkökulmasta katsottuna äitien kotiin  jäämisen ”automaatio”  lapsen sairastuttua  syöpään on

helpommin ymmärrettävissä, koska suomalaisista isistä esimerkiksi vanhempainvapaapäiviään hyö

dyntävät vain alle neljä prosenttia (Vehmanen 2007, 46). Lisäksi Laiho (2007, 51) tuo artikkelissaan

esille  Jyväskylän  yliopiston  perhetutkimuksen  professorin  Kimmo  Jokisen  ajatuksen  siitä,  että

Suomessa on syvään ja pitkälle juurtunut tapa nähdä lastenhoito nimenomaan äidin vastuuna. Joki

sen mielestä syyt eivät ole miesten halussa säilyttää perinteinen maskuliinisuutensa eivätkä myös

kään miesten halussa olla ennemmin töissä kuin kotona lastenhoidon parissa. Jokinen ehdottaakin,

että tarkasteltaisiin ennemmin miesten työnantajien suhtautumistapaa vanhempainvapaiden pitämi

seen. Miehet saattavatkin nimittäin pelätä, että kotiin jäädessään työnantaja kokisi miehen työmoti

vaation olevan heikko ja kyseenalaistaisi miehen työmotivaatiota. Aineistoni jokaisen äidin työnan

taja oli suhtautunut ymmärtäväisesti työstä poisjääntiin.  Tässä herääkin kysymys, vaikuttaako isien

työssä  jatkamiseen kotiin  jäämisen sijasta pelko työnantajan kielteisestä suhtautumisesta? Kysyes

säni isiltä miten työnantaja oli esimerkiksi heidän sairauslomiinsa suhtautunut, ei kukaan raportoi

nut negatiivista suhtautumistapaa. Aineistossani oli yksi  isä,  joka oli  jäänyt työstään pois äidin jat
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kaessa työelämäänsä. Tämä isä kertoi työnantajan suhtautuneen hänen poisjääntiinsä erittäin jousta

vasti. Tosin hän toi myös esille, että nykyään on kuullut työpaikkansa kiristäneen asenteitaan ja hän

epäili,  ettei  vastaavanlaista  poisjääntiä  enää katsottaisi  yhtä  hyvällä.  Salmi  (2004)  onkin  nostanut

esille, että miesten osallistuvan ja aktiivisen isyyden toteutuminen vaatii erityisesti miesten työpai

koilla  ymmärtävää  suhtautumista poisjäänteihin  ja  lasten hoitoon osallistumiseen. Miesten  työpai

koilla ei nimittäin ole  välttämättä totuttu  siihen,  että  isätkin  voisivat  jäädä kotiin  lasta hoitamaan.

(Salmi 2004, 6.)

Aineistoa tutkiessani tein havainnon, että jotkut isät toivat erityisesti esille, miten raskasta on jäädä

kotiin  hoitamaan  sairastunutta  lasta.  Taustalla  vaikuttanee  ajatus  siitä,  miten  selvästi  vanhemmat

ovat  päätyneet  ratkaisuun  kotiin  jäävästä  vanhemmasta  ja  miten  raskasta  todella  on  olla  syöpään

sairastuneen lapsen kanssa 24 tuntia vuorokaudessa kotona normaalien kotitöiden tekemisen lisäksi.

Itselleni heräsikin kysymys, kokevatko työtään normaalisti  jatkaneet  isät kenties huonoa omaatun

toa tilanteesta ja siitä, että kotiin  jääneen puolison arki pyörii hyvin voimakkaasti  lapsen syöpäsai

rauden  ympärillä? Saman  havainnon  isien huolesta  äitien kotona  jaksamisen  taakasta on  todennut

tutkimuksessaan myös Lillrank (1998a, 205).

” Voisin kyllä kuvitella,  tai että onkin niin, että vaimolla on vaikeampi se kestää, kun se on siinä
tilanteessa koko ajan. Et kyl pikemminkin olen ajatellut vaimoa, et yrittänyt keksiä et se sais omaa
aikaa,  et vois  lähteä  johonkin pidemmäksi aikaa  harrastukseen  tai…itse pääsen  työn kautta koko
ajan pois ja saan kontakteja ja ihmissuhteita. Et kyl se kotona on se elämä rankempaa, et sais niitä
sosiaalisia jutun aiheita muuta kuin sairaat lapset.” (isä 1)

Aineistoni  poikkeuksellisessa  tilanteessa,  missä  isä  oli  jättäytynyt  työelämästä  pois,  oli  kyseiseen

ratkaisuun alun perin päädytty hyvin pitkälti taloudellisista syistä. Isän kotiin jääminen ei siis vält

tämättä tapahdu alunperin  täysin puhtaasti  vain  hänen omasta halustaan. Toisaalta kotiin  jäätyään

isäkin voi löytää asiasta ajateltua enemmän hyviä puolia ja etuja.

” Me laskettiin sillain, että kun vaimolla ei vielä ollut liiton rahaa, ni me oltais hävitty siinä rahalli
sesti niin paljon, jos hän olisi jäänyt. Me jouduttiin taktikoimaan rahan takia. Se oli kyllä hyvä rat
kaisu. Se oli hyvä sellanen tauko muutenkin. Siihen tilanteeseen. Jäin kyllä ihan mielellään.” (isä 3)

Sekä äidit että isät toivat esille perheen isän työn olleen tavalla tai toisella sen tyyppinen, että äidin

oli  helpompaa  ja  mahdollisempaa  jäädä kotiin.  On  myös aina ollut keskustelua  siitä,  että miesten

saama palkka on naista suurempi monilla aloilla ja tämä on varmasti omiaan vahvistamaan valintaa

sen suhteen kumpi  vanhemmista  jää kotiin  ja kumpi  jatkaa  työelämässä  (Aapola  &  Kangas 1994,

131–132).  Lapsen  sairastuminen  aiheuttaa  vanhemmille  monenlaista  uutta  taloudellista  rasitusta,
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mikä on myös pystyttävä hoitamaan (Davis 2003, 36). Molempien vanhempien työstä poisjääntiä ei

koettu realistisena vaihtoehtona eivätkä kaikki sitä olisi edes toivoneetkaan. Esimerkiksi lapsen sai

raalajaksoilla on tilojen puutteen vuoksi toivottavaakin, että lapsen kanssa olisi kerrallaan vain toi

nen vanhemmista.

Ymmärrän  jaetulla vanhemmuudella  sellaista  työnjakoa perheessä, missä yhteisesti sopimalla mo

lemmat vanhemmat osallistuvat mahdollisimman tasapuolisesti lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä

arkisten kotitöiden  tekemiseen.  Jaetun  vanhemmuuden  keskiössä  nähdään  vanhemmuuden  olevan

erityisesti hoivatyötä ja isä nähdään äidin rinnalla tasavertaisena lapsesta huolehtijana ja hoivaajana.

Käytännön arki tulee puolisoiden välillä järjestää siten, että isän on mahdollista ottaa vastuuta lasten

hoivaamisesta  ja kotitöistä sekä sitoutua niiden toteuttamiseen. Tässä olennainen tekijä on nimen

omaan työssäkäynnin ja vanhemmuuden yhteensovittaminen. Kyse ei siis ole niinkään sukupuoleen

liittyvistä  tehtävistä  ja sen mukaisesta työnjaosta, jonka mukaan  isät hoitavat vanhempina erilaisia

tehtäviä kuin äidit tai päinvastoin. Ideaalimallissa jaettu vanhemmuus toteutuu siten, että molemmat

vanhemmista  saavat  osakseen  suurin  piirtein  samat  määrät  vastuuta  kaikista  yhteisistä  tehtävistä

suhteessa vanhemmuuteen sisältäen sekä lapsiperheiden ilot että surut. Osallistuva ja hyvä isä viet

tää aikaa  lasten kanssa  leikkien  ja pelaillen sekä kykenee myös perushoitamiseen toteuttaen nämä

kaikki omasta tahdostaan. (Huttunen 2001a, 174–175, 179; Vuori 2001, 365, 197.)

Jaetun vanhemmuuden ideaa noudattaen vanhemmat osallistuvat molemmat lapsen akuuttiin sairaa

lahoitoon kutakuinkin tasapuolisesti. Tämä ei  tarkoita sitä, että molempien tulisi  istua  lapsen vuo

teen vierellä kellon ympäri, vaan vanhemmat voivat toteuttaa lapsen hoitoon osallistumista esimer

kiksi vuorotellen eli vastuuta jakaen. Toinen vanhemmista voi käydä päivätöissä  ja osallistua heti

työpäivänsä päätyttyä  lapsen hoitoon sairaalassa  ja näin  viettää aikaa sairastuneen  lapsen vierellä.

Tällä välillä toinen vanhemmista on vapaa käymään kotona ja olemaan puolestaan esimerkiksi per

heen muiden lasten kanssa. Aineistoni neljästä isästä yksi siis jäi itse kotiin lasta hoitamaan ja osal

listui  päivisin  lapsen  sairaalahoitoihin.  Kaksi  isää  kertoi  olleensa  jokaisella  sairaalajaksolla  äidin

rinnalla hoidoissa mukana ja saaneen täksi aikaa sairauslomaa töistään. Aineistoni isistä suurin osa

siis osallistui lastensa hoitoon sairaalassa.

” Molemmat ollaan aina oltu täällä (sairaalassa). Aina kun ollaan täällä käyty, ni kumpikin ollaan
oltu. Työnantaja on antanut lomaa ja lomapäiviksi ne ollaan saatu.” (isä 2)

” Et vaimo oli päivät, kun mä olin töissä ja mä tulin töistä sit suoraan sinne. Yleensä neljältä vaih
dettiin sitten ja mä olin illan.” (isä 1)
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” Se oli sillain, että mä olin ensimmäiset pari päivää ja vaimo oli sen ajan kotona ja sit se tuli tänne
(sairaalaan)  ja oli päivän siellä  ja  sitten  taas mä olin pari päivää  ja näin. Et  jos  toisella oli  joku
juttu aamusta, ni toinen meni aamusta. Jos toisella oli joku juttu illalla, ni vaihdettiin sit aina sen
mukaan, et suunniteltiin aina se.” (isä 4)

Aineistossani vahvistui siis myös Annika Lillrankin (1998a) tutkimuksessaan esiin tuoma havainto,

että isät laajentavat omaa osallistumistaan lapsen hoitoon selvästi, kun lapsi sairastuu syöpään. Isät

jatkavat työelämässä, mutta ainakin akuutimman sairaalahoitojakson aikana isät ovat äitien rinnalla

mukana lapsen hoidoissa. He pyrkivät siis tavalla tai toisella tietoisemmin yhdistämään työn ja lap

sen  hoidon,  kuten  äidit  Suomessa  nykyään  tyypillisesti  tekevät  päivittäin  käydessään  ansiotyössä

kodin ulkopuolella. (Lillrank 1998a, 207–208.)

5.3 Kotitöiden ja sairaan lapsen hoidon jakaminen arjessa

Myös kotitöiden tekemisessä tapahtuu muutos lapsen sairastuttua syöpään. Yksinkertainen syy tä

hän  löytyy  lapsen alun  tyypillisesti  hyvin pitkästä  sairaalahoitojaksosta,  jolloin  vanhempi  tai  van

hemmat saattavat käydä kotona vain ”kääntymässä” tai mikäli perhe asuu kaukana hoitavasta sai

raalasta, saattaa olla, ettei kotona  juurikaan käydä ensimmäisen hoitojakson aikana. Tässä poikke

uksellisessa tilanteessa vanhempien tehtävienjako suhteessa lapsen hoitoon osallistumiseen ja kodin

sekä kotitöiden ylläpitoon on järjestettävä jollakin sopivalla tavalla.

Työnjako kotitöiden suhteen on mahdollista  järjestää siten, että aina kulloinkin kotona oleva van

hempi  hoitaa  kotitöitä.    Tällaisessa  järjestelyssä  molemmille  vanhemmille  osuu  samoja  tehtäviä

yhtälailla. Toisaalta  lapsen hoitojen edetessä suurin  jaetun vanhemmuuden kysymys on mielestäni

tällaisessa  tilanteessa  ansiotyöstä poisjääminen  ja ennen kaikkea se,  miten  jaettu vanhemmuus  to

teutuu työssä  jatkavan vanhemman osalta. Vanhempi,  joka  jatkaa työelämää normaalisti, on aivan

uusien haasteiden edessä palatessaan  työpäivänsä  jälkeen kotiin.  Koko päivän  lapsen kanssa ollut

vanhempi  toivoo varmasti apua ruuanlaittoon,  siivoamiseen,  lapsen hoitoon  ja kaivannee  itselleen

omaa  aikaa  yhtälailla,  jolloin  vaatimuksia  saattaa olla  aikaisempaan arkeen  nähden  huomattavasti

enemmän. Jaetun vanhemmuuden ideaalitilanteessa esimerkiksi työstä palaava isä kykenee sujuvas

ti ilman erityistä pyyntöä jatkamaan arjen pyörittämistä lasten hoitamisineen ja iltapalan laittoineen

siitä, mihin se äidiltä sillä hetkellä on jäänyt (Huttunen 2001a, 179). Tätä kautta pääsemme kiinnos

taviin kysymyksiin vanhempien välisestä työnjaosta radikaalisti muuttuneessa tilanteessa.
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Positiivista jaetun vanhemmuuden idean mukaisesti oli juuri aineistoni edellä mainittu isien aktiivi

nen osallistuminen sairastuneen lapsen hoitoon sekä sairaalajaksoilla, että kotona. Vaikka aineistoni

isistä vain yksi jäi äidin sijasta kotiin hoitamaan lasta ja jätti työelämän vuoden ajaksi, muutkin isät

osallistuivat selkeästi aikaisempaa enemmän ja aktiivisemmin lapsen hoitoon ja myös arjen kotitöi

hin.  Ainakin  he  toivat  esiin  selkeästi  yrittäneensä  enemmän  ja  useammin.  He  lisäsivät  tietoisesti

omaa panostaan ja tekivätkin aikaisempaan verrattuna huomattavasti enemmän töitä osallistuessaan

normaalin työpäivänsä jälkeen omalta osaltaan lapsen hoitoon illalla sairaalassa ja lapsen kotiudut

tua sairaalasta, myös kotona. Myös tähän aineistoon tosin mahtui isiä, joiden osallistuminen hoitoon

toteutui  kuitenkin  lähinnä  alun  sairaalajakson  osalta  ja  päävastuu  hoidosta  ja  kodista  säilyi  äidin

harteilla.  Pääsääntöisesti  vanhempien  välillä  kuitenkin  toteutui  jaettua vanhemmuutta, molempien

osallistuessa omalla tavallaan sairaalahoitoihin, katetrien puhdistamiseen ja arjen kotitöihin. Toteai

sin kuitenkin aineistoni pohjalta jaetun vanhemmuuden ideaalisen toteutumisen sijaan vanhempien

välillä esiintyneen ennemminkin Rotkirchin (2000, 192) esittelemää ”dividingtyyppistä jakamista”,

jonka mukaan vanhemmat käyvät jatkuvasti arjessa keskustelua siitä, kuka mitäkin asioita milloin

kin tekee.

” Arjen kotityöt on ollut semmosessa balanssissa, että mä en oo niitä hirveesti kerinnyt tekemään.
Jos on aikaa enemmän, niin totta kai mä hoidan  ja tasapuolisesti koitetaan hoitaa. Silloin (hoito
jaksojen aikana) se kumpi on kotona, hoiti kodin kuntoon ja kumpi oli sairaalassa, se hoiti sairaa
lahommat.  Se oli  ihan  selkee  kahtiajako.  Se  kumpi oli  kotona,  hoiti  kotiasiat,  ettei  sen  tarvinnut,
kuka oli vois sanoo ollu siellä stressaavammassa ympäristössä, ettei sen tarvinnut enää ottaa stres
siä kun se tulee sieltä. Kyllä se sillain mun mielestä toimii.” (isä 4)

” No kyllä mä vähän yritin, mutta kun en mä osaa ruokaa laittaa, se kyllä multa jäi. Että  tietysti
vähän enemmän tiskausta ja siivousta.” (isä 2)

” Meillä kaikki tekee kaikkea. Mies tekee meillä enemmän kotitöitä, hän siivoaa ja mies laittaa ruo
kaakin. Meillä on kyllä hirveen tasaarvosta.” (äiti 4)

” Silloin alkuun mies oli paljon täällä kotona, ni hänhän teki täällä melkein kaiken. Se siivos, pesi
pyykit ja ei mun tarvinnut tehdä oikeestaan yhtään mitään. Kun mä olin melkeen sitten sairaalassa
koko ajan. Melkeen se alku, et kyllähän me oltiin siellä molemmatkin sillain, mut se teki vielä siihen
päälle ne kotihommat. Sitten kun rupes ne vähän helpottaan, ni  sitten mä rupesin  taas  tekeen ne.
Kyllähän mies aina silloin tällöin tekee ja tekee, jos mä pyydän.” (äiti 2)

Mielenkiintoista oli aineistoni kahden isän esille tuoma kokemus siitä, että naiset ovat taipuvaisem

pia  ylläpitämään  miehiä korkeampaa  tasoa  siisteyden  suhteen. Toisin sanoen  tapa, miten kotitöitä

hoidetaan ja tehdään, oli näiden isien mielestä naisilla vaativampi.
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” Mut  sehän riippuu taas siitä,  että ongelmia syntyy siitä, minkälainen vaatimustaso on. Yleisesti
naisillahan on vähän korkeampi vaatimustaso sen siisteyden kannalta. Miehet tulee vähän vähem
mällä tasolla. Vaimo haluaa, että kaikki on tiptop.” (isä 4)

” Ei miehet osaa siivota. Niin kato ei ikinä mies pysty tekeen niin hyvää jälkeä, että se nainen olis
tyytyväinen. ”(isä 3)

Suomessa on hieman yleistynyt tapa palkata ulkopuolista apua kotitöistä selviytymiseen, vaikkei se

vielä  kovin  tyypillistä  olekaan  (Jokinen  2005,  49).  Aineistossani  haastattelemistani  äideistä  kaksi

kertoi palkanneensa kotitöihin avuksi ulkopuolisen kodinhoitajan, tosin vain joksikin aikaa, ja haas

tattelemistani  isistä kaksi raportoi perheen käyttäneen ulkopuolista apua kotitöissä tai  lasten hoita

misessa. Pysyviä ratkaisuja ne eivät olleet, vain tilapäisiä apuja perheen arkeen.

Syöpää sairastavan lapsen hoitaminen on monella tavalla varmasti samanlaista kuin terveenkin lap

sen  hoitaminen,  vaikka  se  sisältää  joitakin  hyvin  sairaanhoidollisia  hoitamistapoja,  kuten  kotona

hoidettavan keskuslaskimokatetrin puhdistaminen. Kun lapsella on todettu jokin syöpäsairaus, asen

netaan rintakehän kohdalta ihon läpi putki, joka kulkee keskuslaskimoon. Tämän keskuslaskimoka

tetrin avulla voidaan siten helposti ottaa muun muassa verikokeita, antaa lääkkeitä ja ravintoliuok

sia. Katetria käyttämällä lasta ei tarvitse pistää piikillä toistuvasti  ja aiheuttaa lapselle kipua. Van

hempien tulee puhdistaa katetri usein ja käsitellä sitä aseptisesti eli puhtaasti, koska syöpää sairasta

vat lapset ovat hyvin herkkiä saamaan infektioita. (Muurinen & Surakka 2001, 227, 235.)

Sairastuneen  lapsen  hoitaminen  jaettiin  kotona  vanhempien  kesken  hyvin  vaihtelevalla  tavalla.

Koska aineistossani valtaosa kotiin lasta hoitamaan jääneistä vanhemmista oli äitejä,  lankesi heille

luonnollisesti  suurin  hoitovastuukin.  Isät  osallistuivat  kuitenkin  äitien  rinnalla  lapsen  hoitoon  ja

haluankin korostaa,  että  vanhemmat  voivat  keskenään  sopia  luontaisimmat  ja heille  parhaat  tavat

hoitaa lasta. Ei siis voida olettaa, että kaikissa perheissä pitäisikään aina toimia jaetun vanhemmuu

den ideaali, mikäli perhe itse ei koe sellaista tarpeellisena. Tärkeintä lienee, että työnjako ja osallis

tuminen ovat yhteisesti sovittuja ja molemmille sopiva tapa. Työssään jatkaneet isät kuvasivat lap

sen hoitamiseen osallistumistaan seuraavilla tavoilla:

” Kyllä mä niinkun pääsääntöisesti sen katetrin sit hoisin ja sit kun oli toi huuhtelu, ni vaimo hoiti
sen. Ihan sen mukaan, kumpi oli paikalla.” (isä 4)
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” No kyllä lapsen äiti on ehkä enemmän, nämä emlan (puudutuslaastari) laitot sun muut hoitanut.
Mä nyt olen varmaan jotain tablettia antanut ja hengessä tietenkin ollut enemmän siinä mukana.”
(isä 2)

” No ne katetrin puhdistukset oli sellasii, että siihen tarvittiin kaksi henkilöä. Et sitä ei pysty tekeen,
tai pystyy, mut meillä oli tapana et kuitenkin kaikki semmoset tehtiin kahdestaan. Se kumpi oli koto
na siihen aikaan, kun lääkkeitä annettiin, et ei siinä ollu sillai selkeitä sääntöjä. Se oli kello joka
määräsi ja sit ketä oli kotona, niin se antoi.” (isä 1)

Monille vanhemmille tällainen jo jonkinasteinen sairaanhoidollinen toimenpide voi olla vaikeaa ja

ahdistavaa  toteuttaa. Toisille  taas se saattaa olla  vain yksi hoitotoimenpide muiden  joukossa.  Ko

kemukset ovat tältäkin osin hyvin yksilöllisiä.

” Siinähän oli paljonkin kyllä muutoksia ja sehän on äärimmäisen vahvaa hoitamista. Lapsella oli
laskimokatetri, mitä piti huuhdella. Se oli niinkun pelottavaa suorastaan mennä verenkiertoon. Se
oli hirveen vastuullista. Ja lääkkeitten kanssa oli  tarkat kellonajat, että niistä ei  lipsuttu. Ja sitten
oli  epilepsia,  epilepsiakin  putkahti.  Ja  sen  jälkeen piti  lasta alkaa  kattoon  suorastaan koko ajan,
että se ei vaan loukkaa itteensä.” (äiti 1)

Sairaalasta vanhemmat saavat katetrinhoitoihin hyviä ja kannustavia ohjeita. Kotiin jääneellä äidillä

on  siis  ainakin  päivisin  päävastuu  sairastuneen  lapsen  hoitotoimenpiteistä.  On  hyvin  yksilöllistä,

miten äidit tämän vastuun kokevat. Toisille hoitamiseen liittyvät toimenpiteet voivat olla hyvinkin

rasittavia  ja  ahdistavia,  varsinkin  jos  lapsen  hoitamisessa on  vielä ”tavallisesta” syöpään  sairastu

neen hoidoista poikkeavia vaatimuksia. Pohdin sitä, että vanhemmat saattavat katetria hoitaessaan

pelätä tekevänsä jotakin väärin ja pelätä myös lapsen vahingoittumista.

5.4 Vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin ja harrastuksiin

Lapsen syöpään sairastuminen aiheuttaa muutoksia vanhempien ja koko perheen sosiaalisissa suh

teissa rajoittaen niitä jonkin verran.  Riippuu paljolti vanhempien ja perheen aikaisemmasta sosiaa

listen suhteiden verkostosta, sen laajuudesta ja perheen yleisestä aktiivisuudesta, miten voimakkaina

vanhemmat  rajoitukset  kokevat.  (ÅstedtKurki  &  Paavilainen  1999,  324.)  Lapsen  ikä  vaikuttaisi

myös olevan olennainen tekijä vanhempien kokemuksissa sairastumisen vaikutuksista perheen sosi

aalisiin  suhteisiin. Pienen  lapsen perhe ei  tavallisessakaan tilanteessa välttämättä ole kovin  liikku

vainen  ja  sosiaalisesti  aktiivinen,  vaan  viettää  ehkä  enemmän  muutenkin  aikaansa  oman  perheen

parissa.
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Syöpään sairastunut  lapsi on siis hyvin herkkä saamaan  infektioita, minkä vuoksi vanhemmat jou

tuvat erittäin  tarkkaan rajaamaan paikat,  minne perheenä on  mahdollista  mennä  ja  henkilöt,  jotka

voivat  käydä  kyläilemässä  perheessä.  Arki  perheessä  saattaa  muuttua  vielä  tavallistakin  arkisem

maksi,  koska kotona  vietetään  entistä  enemmän  aikaa  vain  perheen  kesken  ja  kylään  ei  enää  voi

kutsua kerralla lähintä sukua eikä koko perhe voi enää käydä kodin ulkopuolella esimerkiksi uima

hallissa, supermarketissa tai lähteä suunnitellulle ulkomaanmatkalle. Mikäli perhe on ennen sairaut

ta ollut hyvin liikkuvainen ja sosiaalisilta suhteiltaan rikas, saattavat nämä rajoitukset tuntua erittäin

raskailta ja ahdistavilta. Elämä voi tuntua ”umpiolta”, kuten eräs äiti osuvasti kokemustaan kuvasi.

Toisaalta  perhe  voi  myös  lähentyä  entisestään  ja  löytää  paljonkin  iloa  tiiviimmin  sekä  useammin

yhdessä vietetystä ajasta. Kaikille sosiaalisten kontaktien karsiminen ei näyttäydy välttämättä erityi

senä ongelmana. Määttä (2001) tuo esiin, että ekokulttuurisen lähestymistavan mukaisesti perhettä

ohjaavat  arvot,  tavat  ja  uskomukset  määrittävät  sen,  millaisena  he  arkensa  kokevat.  Perhekeskei

syyttä arvostavalle perheelle kontaktien väheneminen ei ole välttämättä ongelmallista, kun taas run

saita  ja  aktiivisia  sosiaalisia  suhteita  arvostava  ja  vaaliva  perhe  saattaa  kokea  tilanteen  hyvinkin

ahdistavana. (Määttä 2001, 82.)

”  Se  sairaus  valtaa niinkun  sen  koko perheen  jotenkin  sillälailla,  että  siitä  tulee  se ykkösjuttu  ja
niinhän siitä toki kuuluu tulla, että eihän sitä voi mitenkään poissulkee ja vähätellä. Ihmiset kenen
kaa on ennen ollut tekemisissä säilyy, et ei voida kaikkia vaatiikaan, et ne osallistuu täysin tähän, ni
ne vähän niinku erkaantuu. Et senhän se teki hyvin pitkälle, että osa ihmisistä jäi pois.” (äiti 3)

”Eihän me niinku päästy mihinkään tai voitu mennä. Niin paljon tietysti aina kun pystyttiin, mutta
kyl se hyvin pitkälle vaikutti, ettei välttämättä ystäviä nähty. Infektioriski ja se, että et sä välttämättä
sitten enää  jaksa  lähteä minnekään kylään  tai  ehkä sä oot  sen asian sisällä niin paljon,  ettei  sua
kiinnosta aina mennäkään mihinkään. Jos sulla oli hetki aikaa hengähtää, niin kyllä sä haluat sen
kotioloissa hengähtää ja nauttia siitä.” (isä 4)

”Kyllä mä oon niinkun tavallaan saanut siivottuakin kaveripiiriänikin. Et semmoset, jotka on ollut
tärkeitä, ni ne on ihan oikeasti tärkeitä. Mutta paljon on jäänyt sellasta turhaa pois, semmosta pa
konomaista soittelua aina pari kolme kertaa vuodessa. Ei riittänyt voimat siihen, että olis sitä jou
tavaa läppää heittänyt.” (äiti 1)

”  Pikkusen  vähemmän  käytiin  kavereilla  ja  meilläkin  sai  käydä vaan  ne,  joiden  lapsilla oli  ollut
vesirokko.  Ehkä  enemmän  tuli  oltua  kotona.  Kyllä  kaikki  mun  kaverisuhteet  muuten  säilyi.  Ehkä
niitten lasten kanssa ei sitten pystynyt käymään. Noi lapset oli sillon niin pieniä, ettei ne vielä sil
loin kauheesti kavereita vielä tuntenutkaan.” (isä 3)
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Lapsen  sairastumisen  vuoksi perheenjäsenten  ystävät eivät voi kyläillä  ilman, että ovat  terveitä  ja

noudattavat hyvää käsihygieniaa. Erityisesti pienten lasten perheissä toisten lapsiperheiden kyläilyt

saattavat olla hyvinkin pitkään kiellettyjä, varsinkin mikäli joku tuttavaperheen lapsista ei ole vielä

sairastanut vesirokkoa. Aivan tavallinen lastentauti voi syöpää sairastavalle lapselle muodostua jopa

hengenvaaralliseksi.  Toisaalta  lapsiperheet  saattaisivat  muutoinkin  viettää  paljon  aikaansa  vain

oman perheen kesken. Sairastuneen  lapsen tulee välttää kaikkia  julkisia paikkoja, missä on suuria

ihmismassoja,  jottei  sairastuisi  ja  joutuisi  sairaalahoitoon.  On  paljolti  vanhemmista  ja  perheestä

kiinni,  löytävätkö  he  korvaavia  tapoja  pitää  yhteyttä  ystäviinsä  ja  ylläpitää  sosiaalisia  suhteitaan

sekä  harrastuksiaan.  Jotkut  vanhemmat  hyvinkin  kekseliäästi  järjestivät  tapoja  säilyttää  kontakti

ulkomaailmaan tavalla tai toisella.

”Puhelin. Se on ollut ihan loistava. Me ollaan kehitetty sellanen, että miten tyynyyn saa luurin sil
lain, että voi vaan nukkua ja siitä ei tarvi pitää kiinni. Ja sitten kaikki soittaa meille sellaisia tärkei
tä asioita, että tulee puhelu mitä kissat on tehnyt päivällä. Mummulassa on lehmiä, jos sinne syntyy
vasikoita, ni me ei lähdetä niitä kattomaan, mut me saadaan kuitenkin tietää. Ja aina sitä on jotain
keksinyt,  että onnistuu  tapaamaan. Ettei mee  liian pitkä aika. Jos ei  lasta voi  laittaa  linjaautoon
(infektioriskin  vuoksi  ei  pidä  käyttää  julkisia  kulkuneuvoja),  kun  ennenkin  nää  välit  on  hoidettu
sillain, että on laitettu linjaautoon ja toinen on ottanut pois. Ni nyt on sitten ajettu puoleen väliin.
Ei se nyt niin iso homma ole ajaa puoleen väliin ja takaisin. ” (äiti 1)

Sairaalasta annetaan vanhemmille runsaasti hyödyllisiä käytännön neuvoja ja vinkkejä arjen uudel

leenorganisoinnin helpottamiseksi. Vanhempia kehotetaan säilyttämään niin paljon kuin mahdollis

ta omat harrastuksensa. Näitä pidetään tärkeänä osana vanhempien jaksamista kuormittavassa tilan

teessa ja sellaisena useat vanhemmatkin ne kokivat. Sairastuneen lapsen osalta saattaa hänen harras

tuksensa jäädä pois, riippuen luonnollisesti lapsen iästä sairastumishetkellä. Hyvin pienellä lapsella

ei juuri vielä harrastuksia edes ole.

Vanhempien omat henkilökohtaiset harrastukset saattavat jäädä täysin ainakin ensimmäisen akuutin

sairaalajakson ajaksi. Ajanpuute ja hoitojärjestelyt sekä vanhempien keskinäinen työnjako perhees

sä vaikuttanee siihen, jääkö isälle tai äidille aikaa ylläpitää omia harrastuksiaan. Toisaalta kun perhe

saattaa joutua olemaan paljon erillään, vanhempi voi haluta käyttää yhteisen ajan mieluummin kes

kinäiseen yhdessäoloon kuin omaan jumppaan kodin ulkopuolella. Aineistossani erityisesti äideillä

olivat  omat  harrastukset  jääneet  takaalalle  tai  täysin  pois.  Isät  jatkoivat  harrastuksiaan  ja  pitivät

niistä äitejä tiukemmin kiinni. Niemi on jo vuonna (1994, 169) todennut, että lapsiperheissä naisten

vapaaajan  harrastukset ovat miehiä vähäisempiä  ja äidit  luopuvat harrastuksistaan  miehiä useam

min. Tähän ei siis näytä tulleen muutoksia.
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” Tavallaan elettiin sitä normaalia arkea, niinkun arkea eletään. Lapset harrasti niitä harrastuksia,
mitä niillä oli. Ilman muuta. Et sä voi lopettaa itsekään mitään, vaan sun on jatkettava (omia har
rastuksia). Et aina täyty kaikella olla vastapaino.” (isä 4)

” No ei ehkä kuitenkaan harrastukset vähentynyt. Et kyl se aika nopeesti tuli se, et iltaisin saattoi
niinkun tehdä ja jatkaa niitä harrastuksia. Et ei musta vähentynyt.” (isä 1)

” Just harrastukset ja muutkin jäi silloin sitten. Että nyt mä vasta oon aloittanut taizin. Se oli kau
heen vaikee niinkun lähtee minnekään siis silleen. Sitä aina mietti, et oonko mä nyt liian itsekäs, jos
mä lähden jonnekin ihan itsekseni, enkä ota noita (lapsia) mukaan.” (äiti 2)

” Kyllähän mun kaikki hommat on oikeestaan itellä jäänyt”. (äiti 3)

Toisaalta eräs äiti taas totesi, että oli kyennyt jatkamaan omia harrastuksiaan ja menojaan yhtä lail

la,  kuten  ennen.  Eli  riippuu  vanhemman  omasta  halusta  ja  aktiivisuudesta,  miten  hän  arkensa

muokkaa esimerkiksi omien harrastustenkin suhteen.

5.5 Vaikutukset vanhempien parisuhteeseen

Lapsen vakavan sairastumisen on todettu vaikuttavan vanhempien väliseen parisuhteeseen joka ta

pauksessa  tavalla  tai  toisella. Lapsen sairastuminen  voidaan  nähdä  selkeästi parisuhdetta koettele

vana  ja  sitä uhkaavana  (Rosenberg 1996, 24; Davis 2003, 34). Vaikutusten  laadusta on kuitenkin

olemassa monenlaisia tutkimustuloksia, osa hyvin ristiriitaisiakin. Toisaalta lapsen sairastumisen on

todettu myös lähentävän joitakin vanhempia entisestään ja tiivistävän parisuhteen laatua paremmak

si  (Lillrank 1998a, 241). Toisissa  tutkimuksissa on  vastaavasti  raportoitu muutoksia  negatiiviseen

suuntaan, jolloin vanhemmat ovat saattaneet etääntyä toisistaan ja parisuhde on voinut jopa päättyä.

Tässä  tutkielmassa  erityisesti  äideillä  oli  kokemus koko  perheen  tiivistymisestä  entistä  enemmän

yhteen  lapsen  sairastumisen  myötä. Äideillä ei  korostunut niinkään  lähentynyt  suhde omaan puo

lisoon,  mutta  isät  kokivat  jossakin  määrin  enemmän  lähentymistä  suhteessa  omaan  puolisoon  ja

sairastuneeseen lapseen. Toisaalta kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä ja aina kokemukset eivät tii

vistä ja lähennä perhettä. On olemassa perheitä, joissa lapsen sairastuminen aiheuttaa selkeän kriisin

vanhempien parisuhteelle  ja  sitä kautta perheen  jatkuvuudelle. Tähänkin aineistoon  mahtui perhe,

jossa  avioeron  mahdollisuudesta  oli  keskusteltu  ja  perhe,  jossa  kuitenkin  parisuhdekriisin  jälkeen
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päädyttiin  jatkamaan  yhdessä.  Vanhemmat  raportoivat  kuitenkin  pääsääntöisesti  positiivisia  tai

neutraaleja vaikutuksia parisuhteeseen.

” Mä  luulen, et  siinäkin niinku  tavallaan se ainakin syvensi  tietenkin  sitä suhdetta. Että  kyllähän
siinä niinkun sillon toista tuettiin ilman muuta, niin se ehkä lähensi entisestään, varsinkin alkuai
koina.” (isä 1)

” No kyllä varmaan ehkä mä luulisin, että se on lähentänyt. Joko se lähenee tai se katkeaa, et niin
siinä käy. Kyllä mun mielestä se yleisestikin meidän perhettä lähensi.” (isä 4)

” Mun mielestä meillä on ollut hirveen hyvä ja tasapainoinen parisuhde jo ennen lapsen sairastu
mistakin ja kyllä on ihan pysynyt tosi hyvänä, että kaikista ollaan voitu puhua ja ollaan varmaan
semmonen tuki ja turva toisillemme näissä jutuissa. Ei se siihen ainakaan millään tavalla negatii
vista  tuonut,  että päinvastoin niinkun  tullut  semmosta, että huomaa  tän hetken  tärkeyden  ja  sem
mosta että ollaan niinkun nyt iloisia tästä meidän perheestä. Meidän perhe on jotenkin hitsautunut
entistä enemmän kiinni.”  (äiti 4)

” Niin meillä meni aluksi sillä tavalla, että me oltiin niinkun koko ajan lasten ympärillä molemmat
ja se ei oikeen toiminut. Meillä meni välillä välit sitten tosi huonoiksi. Ja sit me mietittiin ihan oi
keesti, et mitä tehdään ja päätettiin, et se on kyllä ihan parasta, että mä olen kotona ja teen siinä
kaiken ja se tekee ne työt. Sit me mentiin vihille. Palattiin niinkun siihen entiseen ratkaisuun ja aja
teltiin,  että se on niinkun parempi.” Mutta  ehkä meidän perheestä  tuli  enempi sellanen  kimppa.”
(äiti 1)

” Se on vähän niinkun kesken vielä,  et en mä  tiedä mitä  tässä ees  tulee  tapahtumaan. Että  se on
vähän kesken vielä  se  prosessi.  Et  kyllähän meillä  on  ihan  avioeroon  asti  vireillä  tai  yritetty  tai
niinkun meinattu  laittaa vireille, mutta aina se on siitä  tasaantunut. Musta  tuntuu,  että meillä on
niinkun  kriisi  siinä,  sitten  se  tasaantuu  siitä  ja  kaikki  palaa  taas  siihen  alkupisteeseen.  Mitään
semmosta ratkaisua ei oo niinkun tullut siihen.” (äiti 2)

Lapsen sairastumisen aiheuttaman elämänmuutoksen vuoksi myös yhteisen ajan vähentyminen enti

sestään asettaa parisuhteen koetukselle. Parisuhteen hoitamiselle tulisi  löytää sekä aikaa että halua

yhtälailla  kuin  aikaisemminkin.  Oman  lapsen  vakava  sairastuminen  kuitenkin  saattaa  viedä  van

hemman huomion niin täysin, ettei puolisolle enää jää riittävästi aikaa. Molemmilla vanhemmilla on

omat persoonalliset tapansa kohdata  ja käsitellä vaikeita asioita. Vanhempien ”hitsautuminen” yh

teen tekee heistä vahvempia vanhempina ja saattaa myös tukea parisuhdetta sekä lujittaa sitä. (Ro

senberg 1996, 24.) Tärkeänä voi pitää sitä  tapaa,  miten kukin  vanhemmista  jakaa vastuun arjesta

lasten hoitamisineen, kotitöineen ja missä määrin muuttuneessa tilanteessa kyetään ottamaan aikaa

myös parisuhteelle.
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5.6 Muutokset vanhemmuudessa

Vanhempien  saattaa olla  vaikea  itse  tunnistaa  mahdollisia  vanhemmuudessaan  tapahtuneita  muu

toksia  lapsen  sairastumisen  jälkeen.  Voidaan  ajatella,  että  lapsen  vakava  sairastuminen  aiheuttaa

uudenlaisia tilanteita, joissa vanhemmuutta koetellaan aikaisempaa hieman eri tavoin. Sairastuneel

le  lapselle  on oltava  jaksava  ja  huolehtiva  äiti  ja  isä, vaikka omat  tunteet olisivatkin alamaissa  ja

voimat vähissä. Vanhemmat yrittivät ylläpitää positiivista mieltä  lapsen jaksamisen vuoksi  ja tote

sivat, että lapsi aistii nopeasti mikäli äidillä tai isällä on paha mieli.

Kasvatuksesta  rajoineen  ja  sääntöineen  tulisi  pitää  kiinni,  vaikka  tilanne  onkin  poikkeuksellinen.

Tämä ei välttämättä ole vanhemmille helppoa  lapsen ollessa sairaalassa pienessä eristyshuoneessa

vahvoissa  hoidoissa  joskus  hyvinkin  huonovointisena.    Perheen  muiden  lasten  huomioiminen  on

tärkeää,  vaikka  yksi  lapsista  onkin  sairastunut  vakavasti  ja  tarvitsee  erityistä  huomiota  ja  hoivaa

osakseen. Vanhempien on pyrittävä olemaan tasapuolisia muita  lapsia kohtaan  ja välttämään anta

masta  sairastuneelle  lapselle  erityisoikeuksia  ja  erityisvapauksia.    Vanhemmat  pyrkivät  olemaan

hemmottelematta sairastunutta lasta tai antamaan periksi helpommin sairauden vuoksi. Sairastuneen

lapsen sisarukset voivat tuntea itsensä laiminlyödyiksi, koska yhtäkkiä vanhemmat viettävätkin pal

jon aikaa sairaalassa, kotona saattaa kerralla olla vain toinen vanhemmista  ja sairastunut  lapsi saa

yhtäkkiä  eniten  huomiota  osakseen.  (Taipale  1998,  228–229.)  Valtava  merkitys on  silläkin,  onko

perheessä useampia lapsia vai onko sairastunut perheen ainokainen. Huomion jakaminen ja mahdol

lisuus  irrottautua  kotoa ovat  näissä  tapauksissa  erilaista.  Perheen  jakaantuminen  lienee  tyypillistä

niissä perheissä, joissa on useampia lapsia. Toinen vanhempi ei välttämättä aina ole paikalla ja toi

nen  vanhempi  voi  tehdä  sisarusten  kanssa  sellaisia  asioita,  jotka  eivät  sairastuneelle  lapselle  ole

mahdollisia.

” Kyllä se vaikeeta on niinkun komentaa sillon varsinkin, kun ollaan hoitojaksolla. Kun on raskaita
hoitoja ja sitten alitajuisesti tulee, ettei mielellään kieltäis sitten niin kauheesti, kun sitä joudutaan
tollasessa  kopissa  olemaan  niinkun  viikko  aina  hoitojaksolla.  Mutta  pakkohan  sille  nyt  on  pitää
samalla lailla kuria, kun toisellekin.” (isä 3)

” Ei pidä alkaa niinkun tavallaan hemmottelemaan toisten ohi sitä sairasta lasta.” (äiti 1)

” Ihan samalla lailla ollaan pyritty niinkun rajat pitämään ja tämmöset, että niinkun en mä usko
että sairastunutta lasta on millään tavalla sen enempää lellitty.” (äiti 4)
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” Se on enemmän kun on kaksi lasta, niin se tasapuolisuuden löytäminen on ollut se hankaluus sii
nä, et enemmän on ehkä tällä terveellä lapsella ollu vaikeeta ymmärtää et miks toisesta niin paljo
pidetään ja toiseen keskitytään.” (isä 1)

Aineistossani nousi lähes jokaisen äidin ja isän hyvin voimakas kokemus siitä, että lapsen sairastu

minen olisi  jollakin tavalla vanhemman omaa syytä tai että jotakin oli tehty väärin, koska näin oli

tapahtunut. Kokemukset  itsesyytöksistä lapsen vakavan sairastumisen yhteydessä ovat monien tut

kimusten perusteella hyvin tyypillisiä tuntemuksia vanhempien keskuudessa (Lillrank, 1998b, 320).

Kyseessähän on sairaus,  joka tulee yleensä hyvin yllättäen ja johon ei pystytä osoittamaan selkeää

syytä. Lisäksi aikuisten keskuudessa syöpään sairastumisen voidaan joiltakin osin osoittaa liittyvän

elintapoihin tai aikaisempaan toimintaan.

”  Mitä minä olen  tehnyt  väärin  ja  kaikki  ilkeät  teot  tuli  mieleen,  et mitä  on  tullut  tehtyä niinkun
väärin.” (isä 2)

” Kauheita itsesyytöksiähän siinä niinkun koki silloin alussa, että sitä niinkun syytti ja mietti niin
kun oman elämänsä jo varmaan jonnekin syntyjuurillensa asti, että mistä ihmeestä niinkun tällanen
voi tulla ja mistä tää johtuu.” (äiti 3)

” Tavallaan sitä makaa siinä itsesäälissään tai millä nimellä sitä nyt haluaa nimittää. Tai sellasissa
itsesyyttelyissä. Sä mietit, et miks näin kävi tai jos olisin tehnyt jotain toisin, ni olisko näin käynyt
tai on ne semmoset kysymykset, mitä jokainen ihan varmaan käy. Mä kävin niitä kysymyksiä kans
sa.” (isä 4)

Itsesyytöksistä ylipääsemiseen kannustetaan muun muassa sairaalassa, mistä saa tietoa syövän syis

tä. Ei ole  tiedossa  tekijöitä,  mitkä aiheuttaisivat  lasten  syöpien syntymisen,  joten  vanhempia  roh

kaistaan  päästämään  irti  raskaista  itsesyytöksistään  ja  korostetaan  syiden  olevan  heistä  ja  heidän

toiminnastaan  riippumattomia.  Itsesyytösten  vaihe  on  tyypillinen  erityisesti  sairauden  toteamisen

alkuvaiheessa ja niistä irtipääseminen on osa vanhempien sopeutumisprosessia, mitä käsittelen tar

kemmin seuraavassa pääluvussa 6.

Muutokset vanhemmuudessa liittyivät  isien kohdalla  lapsen sairastumisen myötä siihen, että suhde

lapseen  saattoi  nousta  entistä  tärkeämmäksi  ja  sille  sekä  koko  perheelle  haluttiin  tietoisesti  antaa

enemmän aikaa. Perheestä saattoi tulla erityisesti isän kokemuksena aikaisempaa tärkeämpi ja lap

sen tai lasten kanssa haluttiin tietoisesti leikkiä enemmän ja yrittää selvittää mikä lapselle on tärkeää

ja millaisista asioista hän pitää. Aineistoni kaksi isää toivat esille selkeästi muutoksen sen suhteen,

että perheestä tuli entistä tärkeämpi  ja sitä arvostettiin nyt vielä enemmän. Aikaisemmin työlle oli

saatettu antaa liikaa aikaa perheelämän kustannuksella. Tällaista kokemusta ei äitien kohdalla tullut
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esiin, mikä johtunee siitä, että aineistoni äideistä jokainen oli jäänyt kotiin lapsensa kanssa. Toisaal

ta on myös isiä, jotka kokevat arjen jatkuneen hyvin samanlaisena ja ilman erityisiä muutoksia. Tä

mä  johtunee siitä,  että he ovat  jatkaneet  työelämäänsä kuten ennenkin  ja osallistuneet  lapsen  hoi

toon konkreettisesti  lähinnä  juuri alun sairaalajaksolla. Tällaisessa tilanteessa muutokset suhteessa

lapseen eivät välttämättä ole niin konkreettisia aikaisempaan nähden.

” Mä oon aina tehnyt paljon töitä, välillä vähän liikaakin, perheen kustannuksella, että aikaa ei oo
aina riittänyt tarpeeksi. Et kyllä se oikaisi sitä asiaa, että mikä tässä maailmassa on tärkeetä. Kyllä
se perhe on aina kuitenkin se ykkösasia. Et tavallaan sen asetelman se muutti, elikkä sen arvojärjes
tyksen.” (isä 4)

” No kyllä sitä sillä lailla yritti antaa enemmän aikaa lapselle. Mää kyllä kattosin, että se on niin
kun meitä  lähentänyt ehkä vielä enemmän. Mun puolelta ainakin  tuntuu,  että  lapsi on  tullut vielä
enemmän läheisemmäksi.” (isä 2)

” Kyllähän suhde varmaan on ihan samanlainen. En mä koe, että olis sillai tullut muutoksia.” (isä
1)

Äitien kohdalla korostui hieman isiä enemmän lisääntynyt yleinen tarkkaavaisuus ja huolehtiminen

lapsesta  ja hänen jokseenkin huolestunutkin seuraamisensa. Vanhemmille,  jotka olivat jääneet työ

elämästään kotiin hoitamaan sairastunutta lasta, oli tilanne ainutlaatuinen mahdollisuus olla lapsen

kanssa koko ajan ja seurata hänen kehitystään ”aitiopaikalta”. Tällaiseen ei välttämättä kaikilla ole

mahdollisuutta  tai  ainakaan  sellaista  ei  tulla  käyttäneeksi  ilman  poikkeuksellista  tilannetta,  joka

sellaisen vaatisi.

Aineistossani  erityisesti  kaksi  isää  toi  selvästi  esille  kokemuksen  siitä,  että  lapsen  sairastumisen

jälkeen he olivat  todella ”löytäneet” uusia tapoja olla  lapsensa kanssa. Isien kertomuksista välittyi

entistä  parempi  ja uudessa  arvossaan oleva  yhteinen  maailma  lapsen kanssa.  Tämä  oli  mielestäni

erittäin positiivinen asia näiden isien kokemuksissa.

” Siis mun mielestä oli hieno päästä, vois sanoa siihen lapsen maailmaan. Sillai, et mä tiesin itte
paremmin  Trasformereista  ja  Bionicleistä  (leluja)  ja  se  oli  mun  mielestä  hienoa.  Se  avas  uuden
maailman sitä kautta. Hyvin pitkälle tuli leikittyä.” (isä 4)

”  Olen  tosiaan  viettänyt  enemmän  aikaa  hänen  kanssaan  ja  on  harrastettukin  enemmän  hänen
kanssaan. Kalastus on tullut silleen, että ollaan käyty yhdessä kalassa. Olen yrittänyt mennä hänen
sisällensä enemmän, että mistahän tykkäis ja minkälainen hän oikeen on.” (isä 2)
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Muutokset  arvomaailmassa  olivat  erittäin  tyypillisiä  haastattelemieni  vanhempien  keskuudessa.

Erityisesti  äidit  toivat  esille  selkeästi kokemuksen  elämästä ennen  lapsen sairautta  ja  sen  jälkeen.

Kiinnostavaa oli  havaita äitien kokemus siitä,  etteivät he  raskaasta kokemuksesta huolimatta vält

tämättä  haluaisi  palata  enää  aikaan  ennen  lapsen  sairastumista.  Kaiken  kaikkiaan  lapsen  vakava

sairastuminen oli tuonut mukanaan uutta, parempaa asennoitumista elämään. Joillekin lapsen sairas

tumisen  aiheuttama  pysähdys  käänsi  elämän  suunnan  uudelle  reitille  ja  esimerkiksi  aikaisemmin

koettu kiire väheni ja moni itsestään selvä asia sai uuden arvonsa.

” Mä en oo läheskään se sama ihminen tai siis en ole oikeestaan yhtään se sama ihminen, joka mä
olin ennen kun lapsi sairastui. Että on elämä ennen lapsen sairautta ja sen jälkeen. Et ikinä mä en
enää haluais palata siihen, mitä se oli ennen lapsen sairautta. Mun mielestä on paljon mukavam
paa nyt.” (äiti 2)

” Tietysti jos vois valita, että sairastuisiko vaiko eikö…Mutta on se hirveesti ihan semmosta tervet
täkin  tuonut meidän ajatteluun  ja perheeseenkin varmaan. Semmonen kasvattava elämänkokemus.
Se, missä hetkessä tänään tänä päivänä ollaan, ni mä oon ihan tosi tyytyväinen. En mä osaa jossi
tella.” (äiti 4)

Nämä asiat ovat jo hyvin lähellä vanhempien sopeutumista ja onkin hyvin vaikeaa erotella, milloin

erikseen on kyse arjen muutoksien kokemuksista ja milloin sopeutumisesta. Nämä tuntuvat kietou

tuvan joskus hyvinkin erottamattomasti ja tiiviisti toisiinsa. Seuraavaksi erittelen kuitenkin tarkem

min aineistoni vanhempien tapoja sopeutua ja selviytyä lapsen sairastuttua.
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6 ISIEN JA ÄITIEN KOKEMUKSET SOPEUTUMISESTA JA SELVIYTYMISESTÄ

Haastattelemieni vanhempien sopeutumisprosessia on luonnollisesti mahdotonta kuvata yksiselittei

sesti ja tyhjentävästi. Tällaisen tavoittelemiseen tarvittaisiin pitkittäistutkimuksellista otetta. Lisäksi

vanhempien prosessi tulee todennäköisesti kestämään heidän loppuelämänsä muokaten tulevaisuut

ta  ja  tapaa  suhtautua  elämään.  Toiset  ovat  prosessissaan  pidemmällä  kuin  toiset  ja  joillakin  van

hemmilla tilanteet saattavat edelleenkin muuttua suuntaan tai toiseen. Vanhempien selviytymispro

sessi  liittyy olennaisesti arkeen  ja sen sujumiseen eikä prosessia ole mahdollista  tarkastella arjesta

irrallisena. (Seppänen ym. 1997, 171.) Jokainen vanhempi, isä tai äiti, kokee lapsensa sairastumisen

omalla  yksilöllisellä  tavallaan.  Vanhempien  haastatteluista  oli  kuitenkin  poimittavissa  tiettyjä  so

peutumiseen liittyviä yhdistäviä tekijöitä  ja välietappeja. Vanhempien sopeutuminen ja selviytymi

nen oli selvästi yhteyksissä lapsen hoitojen etenemiseen ja kulki niiden rinnalla. Tienari (1992, 24)

onkin todennut, että vanhempien sopeutuminen liittyy olennaisella tavalla nimenomaan lapsen sai

rauden luonnolliseen kulkuun, johon edellä mainitut etapit kuuluvat tai joiden saavuttamiseen aina

kin pyritään. Hoitojen suhteen muodostui vanhempien haastatteluista teemoittelun avulla neljä ero

tettavissa  olevaa  etappia: alun  sairaalajakso, kotiin  pääseminen, katetrin  poistaminen  ja hoidon

lopetustutkimukset. Näitä etappeja ja vanhempien sopeutumista ja selviytymistä kuvaan seuraavissa

kappaleissa. Viimeisessä  luvussa tuon vielä esille erikseen vanhempien sosiaalisen tuen  lähteitä  ja

voimavaroja.

6.1 Alkujärkytys ja ensimmäinen sairaalajakso

Diagnoosin saaminen oman lapsen syöpään sairastumisesta merkitsi poikkeuksetta jokaiselle haas

tattelemalleni  vanhemmalla  sukupuoleen katsomatta  järkytystä  ja  shokkia.  Syöpäsairauteen  liittyy

ihmisten  mielissä  edelleen  vahvasti  ajatus  kuolemaan  johtavasta  sairaudesta,  minkä  vuoksi  van

hempien ensihetken ajatukset olivat hyvin ymmärrettäviä. Tyypillistä oli vielä lapsen sairauden no

pea  ja yllättävä toteaminen, minkä vuoksi vanhemmat eivät ehtineet asiaan  juuri ennalta varautua.

Lapsen  sairastuminen  keskeyttää  ja  pysäyttää  vanhempien  ja  koko  perheen  elämän.  Vanhemmat

kuvailivat ensitiedon saamishetkeä hyvin  voimakkailla  ja  värikkäillä  ilmaisuilla,  jotka  antavat ku

vaa  tilanteesta  erittäin  vahvasti  tunnepitoisena  ja  ahdistavana  kokemuksena.  Klassikkotyyppisen

Cullbergin kriisiteorian mukaisen shokkivaiheen tunnusmerkkejä on helppo löytää (Cullberg 1982,
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11–23;  Rosenberg  1996,  21).  Se,  millaisena  kriisin  kokemuksena  isät  ja  äidit  tilanteen  kokevat,

vaihtelee hyvin voimakkaasti. Yksilöllisyyden merkitystä ei voitane liikaa korostaa.

” Sit yks kaunis päivä sieltä putoo se pommi ja sulla pysähtyy kaikki. Se on semmonen hetki, et en
sin se pysähtyy. Sit  sä  rupeet hengittään. Sit  sä  rupeet  tunteen. Tunnevaihtelut on silleen,  että sä
itket välillä, välillä sä pystyt oleen tyyni, jopa nauraan. Tunteet menee vuoristorataa sen ensimmäi
sen viikon ihan äärilaidasta toiseen. Se ensimmäinen viikko tavallaan, et sä et pysty mitään. Taval
laan,  jos sä aukaset  suus,  se  tulee ulos se asia  itkemällä. Sä et pysty niinkun sun kanssaihmisille
selittään sitä sun tunnetta, sitä mitä sä koet. Sulla on tavallaan paha olo, mutta se paha olo ei tuu
ulos. Tai sä et pysty sanoin sitä sanomaan, vaan se tulee semmosina ryöppyinä välillä.” (isä 4)

Tämän isän kuvauksessa voidaan havaita elementtejä hyvin voimakkaasta kriisin kokemisesta, joka

valtaa oman olemisen ja haastaa hallinnan tunteen vahvalla tavalla. Piirteitä löytyy Annika Lillran

kin kuvaamasta jo hyvin eksistentiaalisesta kriisistä (Lillrank 1998a, 16) ja samoja elementtejä tulee

jollakin tavalla esille myös seuraavien vanhempien kokemuksissa:

 ” No olihan se nyt aika kauheeta. Olihan se vähän niinkun semmonen shokki. Ei se lääkärikeskus
telu mikään hauska paikka ollut. Mutta kyllä ne lääkärinkeskustelut se paras oli, koska siinä huo
mas, että siinä on mahku selvitä, kun se niitä prosenttejakin sanoi. Se on nykyään pitkälle yli 90 %
ku paranee.” (isä 3)

” Silloin kun lääkäri sen diagnoosin uutisena jysäytti, ni multa meni kuulo pois päältä. Kun se ker
toi sen ja vaikka se puhui siinä lisää, lisää, niin mä en kuullut enempää. Mulla jäi makaronilaatikko
uuniin ja koulussa oli toi joulujuhlailta.” (äiti 1)

Joillekin vanhemmille tieto oman lapsen sairastumisesta saattaa tuntua epäuskottavalta tai jopa täy

sin  väärältä ”hälytykseltä”. Epäusko vakavasta  sairaudesta oman  lapsen kohdalla  tuli  tässä aineis

tossa esiin erityisesti äitien kohdalla. Lähes kaikki äidit kuvailivat jollakin tavalla ajatelleensa, että

diagnoosi on virheellinen tai että heillä oli vaikeuksia uskoa, että omalla lapsella on todettu syöpä

sairaus. Tässä on löydettävissä tunnusmerkkejä Cullbergin kriisiteorian reaktiovaiheesta asian kiel

tämisineen  (Cullberg  1982,  23–25.)  Isien  kohdalla  vastaavaa  ilmiötä  ei  juuri  tullut  esille.  Saattaa

olla, että äideille  lapsen syöpädiagnoosi oli tunnetasolla  isiä voimakkaampi kriisimäinen kokemus.

Perustelen ajatustani sillä, että äideillä saattoi olla suurempia vaikeuksia käsittää tapahtunutta asiaa,

koska he eivät olleet sitä uskoa.

” Mä olin vielä siihen mennessä kun sitä diagnoosia ei oltu varmistettu ihan vakaasti  sitä mieltä,
että se lääkäri tulee ja sanoo niinkun, että anteeksi vaan tää säikytys, mutta kunhan vaan haluttiin
varmistua, ettei ole mitään. Et ei se sit sanonutkaan niin eikä antanut niitä rautatabletteja, mitä me
tultiin hakemaan.” (äiti 1)
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” Se siinä tuntuikin kaikkeista hulluimmalta, että tavallaan mä en mieltänyt lasta hirveen sairaaksi
missään vaiheessa. Koska hän oli aina koko ajan hirveen hyväkuntoinen. Siinä kun punasolut tippui
(sairaalassa annetut hoidot) siinä, ni että tää on joku virhe, että ei ne mun lapseen pidä mennä ne
punasolut. Sitä ei niinku aluksi meinannut tajuta millään.” (äiti 4)

Ensitiedon antaminen lapsen sairastumisesta on vanhempien oikeus jo potilaslainkin mukaan (Hän

ninen ym. 1999, 190). Vanhemmille on tärkeää saada mahdollisimman paljon rehellistä  ja selkeää

tietoa  lapsen syöpäsairaudesta  yleensä,  sen ennusteesta  ja  hoitomuodoista. Vanhemmat arvostavat

heille  annettua  riittävää  aikaa  ja  hoitohenkilökunnan  kärsivällisyyttä  samojen,  yksinkertaisten ky

symysten esittämiseen. (Eriksson 1996, 143.) Vanhempien tulisi pysyä reaaliajassa mukana lapsen

sa hoitoon liittyvissä tilanteissa ja heidän tulisi saada monipuolista tietoa lapsen hoidon eri vaiheis

sa. Tämä auttaa vanhempia itseään ymmärtämään sairautta ja mahdollistaa sitä kautta myös lapsen

tukemisen. (Muurinen & Surakka 2001, 236.)

Tähän tutkielmaan haastatellut vanhemmat olivat pääosin erittäin tyytyväisiä sairaalasta saamaansa

tiedon määrään ja laatuun. Sukupuolten välillä ei vaikuttanut olevan merkittäviä eroja tyytyväisyy

dessä  tiedon  saamiseen.  Isien  kohdalla  korostui  puheissa  siis  lievästi  kiinnostus  prosentuaaliseen

sairaudesta  selviytymiseen,  kun  taas  äidit  kuvailivat  hyvin  tarkkaan  haluaan  ymmärtää  jokainen

sana ja sen merkitys lapsen sairauskertomuksissa. Isien huomio tuntui keskittyvän laajempiin koko

naisuuksiin siinä missä äidit halusivat hyvinkin pikkutarkkaa tietoa koskien lapsen tilannetta sairau

den suhteen.

Pelko oman lapsen menettämisestä nousi selvästi esiin sitä erikseen kysymättä jokaisen vanhemman

puheissa. Vanhempien ensimmäiset ajatukset liittyvät tyypillisesti sairauteen menehtymiseen. Syö

pään sairautena saattaa liittyä vanhempien mielissä ennakkoluuloja ja se voi näyttäytyä vakavana ja

ahdistavana sairautena. (Rosenberg 1996, 21; Lähteenmäki 2000, 30.) Epätietoisuus tulevasta lisäsi

diagnoosin saamisen aiheuttamaa erittäin negatiivista tunnetilaa.

”Siinä oli se pelko, että kun ei edes tiennyt jääkö lapsi edes henkiin.” (äiti 1)

” Kun ei ole mitään tiennyt, muuta kuin että mitenkä siihen kuollaan…justiin se, että leukemiasta
tuli ensimmäisenä mieleen ne dokumentit. Ikinä ei missään käynyt mitenkään hyvin, niinkun telkka
rissa suurin piirtein. Et ne tuli ensimmäisenä mieleen.” (äiti 2)

” Pelko menettää. Sitä kauttahan sä kelaat näitä kaikkia asioita. Kyllähän se suurin tuska on. Tulee
tavallaan niin mustana ne ajatukset,  että aina  se pelko on kuitenkin,  se menettämisen pelko on.”
(isä 4)



61

” Että kun yksi lapsi on suotu ja jos sitä nyt sitten käy, että häntä ei sitten enää olisi.” (isä 2)

” Kun ajattelee, että lapsi kuolee käsiin.” (isä 3)

Toisaalta  on  myös  vanhempia,  joille  diagnoosin  saaminen  toimii  myös  helpotuksena,  kun  lapsen

joskus pitkäaikaisellekin oireilulle saadaan nimi ja siihen löytyy hoitokeinoja. Tämä ei silti kuiten

kaan  sinänsä  poista  diagnoosin  saamisen  aiheuttavaa  järkytystä  ja  shokkia.  (Seppälä  2003,  172–

173.) Tässä  aineistossa  vain  yksi  äiti  toi  selvästi  esille  kokemuksen  diagnoosin  saamisesta  olleen

loppujen lopuksi helpotus.

” Kyllä se sitten mulle oli tosi suuri helpotus oli, kun tiesi mikä se on ja saatiin ne hoitokaaviot ja
miten lähtee menemään.” (äiti 4)

Diagnoosivaiheen  shokin  ja  järkytyksen  jälkeinen  tarve  mahdollisimman  tarkkaan  informaatioon

auttaa vanhempia alkuun sopeutumisessaan. Vanhemmille tyypilliset alun itsesyytösten tuntemukset

ovat  myös osa  sopeutumisprosessia.  Ne  voivat  liittyä  Cullbergin reaktiovaiheeseen,  koska  tällöin

vanhemmat jo ymmärtävät, mitä todella on tapahtunut ja saattavat syyttää itseään siitä. Sairaalassa

vietetään heti alussa pitkiäkin aikoja, useammasta viikosta jopa kuukausiin,  jolloin osaston päivit

täiset  rutiinit  ja  tavat  tulevat vanhemmille  tutuiksi  ja  he opettelevat  samalla  sairastuneen  lapsensa

hoitoa käytännössä. Vanhempien konkreettisen osallistumisen oman lapsen hoitoon sairaalassa voi

daan katsoa lisääntyneen viime aikoina ja käyneen läpi muutoksia, koska aikaisemmin vanhempien

ei ehkä odotettu osallistuvan  itse  lapsensa konkreettiseen hoitoon sairaalassa,  vaan se nähtiin vain

hoitohenkilökunnan tehtäväksi (Hallström ym. 2002; ref. Darbyshire 1994). Nykyään tällä voidaan

katsoa olevan myös yhteys taloudellisuuteen ja tehokkuuteen sekä avohoidon korostamiseen. Tähän

ei kuitenkaan päästä  ilman vanhempien tukemista ja hoitoihin opastamista. Lisäksi vanhempien on

myös  itse haluttava ottaa enemmän vastuuta oman  lapsensa hoitamisesta. Tämä on suurena apuna

kotiin  pääsemisen  vaiheessa,  mukauduttaessa  elämään  sairaalahoidon  ulkopuolella,  kotihoidossa.

(Eriksson 1996, 142.)

Mielestäni  vanhempien  tilanteeseen sopeutumisessa suuri  merkitys vaikutti olevan  juuri  sillä,  että

vanhemmat osallistuivat lapsensa hoitoihin sairaalassa ja opettelivat sitä kautta uusia asioita ja totut

telivat niihin. Äkillisesti syöpään sairastunut lapsi joutuu yleensä sairaalassa heti eristyshuoneeseen

infektioherkkyytensä  vuoksi,  mikä  kokemuksena  voi  vaihdella  vanhempien  keskuudessa  ahdista

vasta ”kopissa” olemisesta suojattuun pesään. Eristyshuoneessa lapsi saattaa joutua olemaan pitkiä
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kin aikoja ja sieltä poistuminen ei ole sallittua. Vanhempien kokemuksiin vaikuttanee heidän tilan

teelle antamansa merkitykset ja oma orastava sopeutuminen.

” Ei se mua millään tavalla ahdistanut. Et toisaalta se oli hirveen niinkun sillain turvallinen, että
tämä on nyt meidän pieni  koppi  tässä  ja  se oli  semmonen,että  tietysti  ymmärsi  sen  infektioriskin.
Että se oli niinkun se ratkasevin siinä ja pyrki niinkun aseptisesti itekin toimimaan, ettei tuonut sit
ten mitään pöpöjä sinne ja varmaan siitä se lähtee, kun tajuaa sen merkityksen, ettei se ole mikään
rangaistus kenellekään tai kenenkään turhanpäiväistä vouhotusta.” (äiti 4)

” Tutustuttiin näihin rutiineihin mitä täällä on ja et sitähän se sitten oli. Toinen oli isoveljen kanssa
kotona ja sit vaihdettiin sitten vuoroo, ettei tarvinnut koko päivää olla siellä kopissa.” (isä 3)

” Kun töllötät siinä yhdessä kopissa niinkun koko ajan, ni kyllähän se alkaa voimille käydä. Mut sit
kun alko just tulla kaikkee uutta, niinkun miten mitäkin asiaa hoidetaan ja koko tästä taudista. Ja
uuden oppiminen ja se tarve saada tietää ja ymmärtää kaikki siitä. ” (äiti 3)

” Mun paikka oli siinä. Enkä mä kokenut sitä millään tavalla raskaaksi. Jotkut voi kokee sen niin.
Mulle se oli niinkun semmonen paikka, missä mun piti olla, Se oli mun toinen koti. Ei se mua ahdis
tanut. Silloin, kun mä olin siellä, ni se oli mun ja lapsen paikka. Oli se sitten kipee tai jos oli hyvä
päivä. Se oli osa sitä.” (isä 4)

Heti alun  sairaalavaiheesta alkaen  vanhemmat pyrkivät noudattamaan kotoa tuttuja  ja  tärkeitä  ru

tiineja  ja  tapoja,  jotka  helpottivat  lapsen  sopeutumista  sairaalaan  uutena  ympäristönä  ja  toimivat

vanhemmillekin jonkinlaisena muistutuksena turvallisista normaalin arjen tavoista. Lapsille luettiin

kotoa  tuttuja  satukirjoja,  käytiin  iltapesuilla  ja  leikittiin  sekä  pelailtiin,  vaikka  oltiin  sairaalassa.

Tämän  tulkitsen  alkavaksi  sopeutumiseksi  ja  ensimmäisiksi  yrityksiksi  vähitellen  jo  normalisoida

uutta, vaikeaa tilannetta. Tässä kohtaa on pidettävä mielessä, etteivät vanhempien reaktiot aina nou

data  yksiselitteisesti  jotakin  tiettyä  kriisiteorian  vaihetta  tunnusmerkkeineen.  Toteaisin,  että  kun

lapsi sairastuu syöpään, vanhempien on aloitettava jonkinlainen tilanteeseen sopeutuminen jo hyvin

varhaisessa vaiheessa. Lapsi joutuu eristettyyn sairaalahoitoon hyvin nopeasti ja hoitoihin ja elämän

järjestämiseen liittyvää uutta asiaa tulee vastaan koko ajan. Vanhempien on heti alusta saakka teh

tävä päätöksiä, miten arki  ja elämä mukautetaan uuteen tilanteeseen. Käytännön kysymyksiä tulee

vastaan välittömästi: Kuka hoitaa muita lapsia kotona, kun vanhemmat ovat sairaalassa? Miten voi

jäädä pois töistä, jotta voi olla lapsen kanssa sairaalassa? Kumpi vanhempi jää pois töistään? Miten

taloudellisesti pärjäämme?   Eli  Cullbergin  (1982) kriisiteorian  vaiheiden piirteitä  saattaa esiintyä,

mutta hyvin nopeutetussa aikataulussa ja reagointitavat saattavat vaihdella paljonkin.
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Monille tämän tutkielman vanhemmille oli tyypillistä heti lapsen sairastumisen alusta alkaen koros

tunut luottamus ja usko hoitavaan henkilökuntaan sekä heidän kykyynsä saada lapsi terveeksi. Lap

sen hoito joudutaan uskomaan ulkopuolisiin käsiin, koska  itsellä ei ole kykyä auttaa  lasta parane

maan. Vanhempien on tunnustettava oma voimattomuutensa ja luotettava hoitavaan tahoon. Syöpä

sairaus vaatii osaavan ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan ja vanhempien sopeutumista edistää

usko  siihen,  että  lapsi  on  parhaissa  mahdollisissa  käsissä  ja  hänen  parantumisensa  eteen  tehdään

kaikki, mitä pystytään.

” Mun mielestä se oli kuitenkin niinkun tavallaan varmoissa käsissä se lapsi. Mä niinkun ihan alus
ta saakka luotin ihan hirveesti siihen lääkäriin ja yleensäkin siihen paikkaan.” (äiti 1)

” Kyllä mä heti toivoin koko ajan ja luotin siihen, että sais avun ja niin saatiinkin.” (isä 2)

”  Kyllä mä  ihan  satasella  luotin  ja  luotan  mitä  siellä  tehdään.  Että  homma on  ihan  turvallisesti
siellä hanskassa.” (äiti 4)

” Osastolla on niinku hyvä henki ja sinne oli kiva mennä kuitenkin, vaikka se oli ankeeta, mut kui
tenkin. Siellä niinku luotti siihen, et mitä tehtiin ja se antaa niinku uskoa siihen, että kaikki menee
hyvin eteenpäin.” (isä 1)

Ajan kulumisella ja aikakäsityksellä on vanhempien sopeutumisessa oma merkityksensä. Kokemus

ajan  etenemisestä  ja ajan  hallinnasta kuuluu osaksi  sopeutumista  muuttuneeseen tilanteeseen  sekä

sen jonkinlaiseen hallintaan. Lapsen ensimmäisen sairaalahoitojakson aikana vanhempien kokemus

ajasta  oli  pysähtynyt.  Kellonajalla  ja  ajan  kulumisella  ei  enää  ollutkaan  vanhemmille  merkitystä.

Tällainen ajan merkityksen unohtaminen voi olla  vanhemmille  tapa keskittyä  rajatusti vain käsillä

olevaan tilanteeseen ja unohtaa kaikki muu sairaalan ulkopuolinen elämä ja sen kulku. Ajan kulku

ei vanhempia enää ehkä kiinnostanut tai siihen ei enää jaksettu kiinnittää erityistä huomiota.

Suurin osa tämän tutkielman isistä koki kuitenkin jälkikäteen ajateltuna alun sairaalajakson olevan

kestoltaan  pitkä  ja  aika  kului  heidän  mielestään  hitaasti.  Toisaalta  jotkut  vanhemmat  toivat  esiin,

että mikäli lapsen tila ja vointi oli hyvä, tuntui aikakin kuluvan nopeammin. Mikäli lapsella oli paha

olla  ja kipuja sekä huonovointisuutta, vaikutti se vanhempien ajan kulun kokemiseen sitä hidasta

vasti. Äideillä puolestaan oli kokemus alun ensimmäisestä hoitojaksosta nopeasti kuluneena. Äidit

kokivat isiä selkeämmin ristiriitaa ajan kulun suhteen yleisesti. Toisaalta tuntui, että aika oli tuntu

nut pitkältä, toisaalta se oli mennyt nopeasti. Kokemus ajan kulusta liittynee vahvasti kulloiseenkin

hetkeen  ja  siinä  tapahtuviin  tilanteisiin  sekä  vanhemman  omaan  tunnetilaan.  Monet  vanhemmat
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kokivat  ajan käsityksen  ja ajan kulun  liittyvän olennaisesti oman kärsivällisyyden kasvamiseen  ja

kykyyn asennoitua elämän eri  tilanteisiin uudella  tavalla. Erityisesti  sairaalassa odottamaan  joutu

misen koettiin lisäävän omaa pitkäjänteisyyttä.

6.2 Kotiinpääsy ja uusi erilainen tavallinen arki

Ensimmäisen sairaalahoitojakson aikana kotiin pääsemisen odottaminen saattaa muodostua tärkeäk

si osaksi sopeutumista, koska se luo uskoa selviämiseen ja tilanteen normalisoitumiseen tulevaisuu

dessa. Sairaalaympäristö on vanhemmille kuitenkin vieras  ja kotiin pääsemisen ajatus  luo turvalli

suuden tunteen. Alun epätoivon tunteet, epävarmuus tulevasta ja järkytys ylipäänsä tasaantuvat vä

hitellen ja muuttunutta tilannetta on jo sopeutettu osaksi omaa arkea.

” Jotenkin oli tuntunut, että sekin varmaan auttoi sitä, kun oli puhuttu ihan alusta asti, että sitten
kun pääsette  kotiin. Sitten  kotona  teette näin, kun aluksi  tuntui,  että pääseekö  täältä  koskaan ko
tiin.” (äiti 4)

” Se ensimmäinen kuukausi, kaksi, jolloin vasta alko kelaamaan ja tajus, et sit päästiin sairaalasta
pois, huomattiin selkeesti et se alkaa paraneen kuitenkin. Et niinku päästiin sen ensimmäisen vai
heen ohi, jolloin ei osannut mitään suunnitella.” (isä 1)

Kiinnostavaa  oli  huomata,  miten  vanhempien  puheissa  kaiken  kaikkiaan  korostui  kokemus  siitä,

miten  yllättävän  nopeasti  elämä kotona  normalisoituu  ja  löytää uudet,  vaikkakin  hieman  erilaiset

rutiininsa. Sopeutumisen käynnistymisen onnistuneisuudesta kertoo se, ettei kaiken kaikkiaan muu

toksia koettukaan tapahtuneen niin paljon, vaikka niitä kyllä osattiin kuvailla ja kertoa osittain hy

vinkin  tarkasti.  Ulkopuoliselle,  joka  prosessia  ja  samaa  kokemusta  ei  ole  käynyt  läpi,  muutokset

tuntuvat huomattavan selkeiltä. Mielestäni arjen uudelleen järjestäminen ja arjen rutiineihin turvau

tuminen osoittaa,  että arkikeskeisyydestä tuli  vanhemmille  merkittävä  tapa sopeutua  ja  jaksaa uu

dessa  elämäntilanteessa.  Ekokulttuurisen  lähestymistavan  mukaisesti  vanhemmat  näyttäisivät

muokkaavan  arkensa  yllättävänkin  nopeasti  mahdollisimman  toimivaksi  ja  ennen  kaikkea  mielei

sekseen (Määttä 2001, 81–82). Tässäkin kohdin on mielestäni paikallaan kritisoida kriisiteorioiden

vaiheita ja niiden keston määrittelyä. Vaikuttaisi tosiaan siltä, että perheet alkavat sopeutua jo hyvin

varhaisessa  vaiheessa  tilanteeseen eikä  vasta niin kutsutussa korjaamisvaiheessa.    (Roti  &  Ihanus

1997, 67.)
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” Mut sit sen alkujärkytyksen jälkeen, kun se tavallaan muuttuu niin, et se rupes toistaan itseään.
Nää asiat. Et siinä rupes syntyyn tavallaan se arkirutiini. Olit sen viikon sairaalassa, sitten kotiin ja
sitten  taas sairaalaan. Siitä  syntyy  siis  se. Se on  vaan vähän erilainen. Eihän  se oo  joka  ihmisen
arkirutiini, vaan siis se on erilainen. Se, että sä oot viisi päivää sairaalassa, sen jälkeen kaksi viik
koa sä pelkäät, ettei mikään tauti iske tai bakteeri iske. Kyl ne oli semmosia, siitä se syntyy sitten,
että sä rupeet nauttimaan niistä pienistä hetkistä. Mun mielestä yksinkertainen on kaunista. Arki on
arkea ja sitä eletään.” (isä 4)

”  Yllättävän  nopeasti  sitä  tuli  se  semmonen arki,  vaikka oli  hoidot  päällä  ja  lääkitykset  ja  oltiin
sairaaloissa. Mutta jotenkin mä niinkun järkytyinkin, että miten nopeesti kaikkeen tottui. Mutta sil
lain, että nyt tää arki mitä tänä päivänä eletään, niin ei nyt tiedä voiko sanoa, mutta että se ois pa
rempaa arkea, mutta moni semmonen turha stressi, mistä aikaisemmin kantoi huolta, niin ei sem
mosta enää jaksa miettiä. Osataan niinko iloita, että meillä on toisemme. ” (äiti 4)

” Mun mielestä se on jo nytten tavallista arkea. Et se on niin arkipäivää meille.” (äiti 2)

 ” Mun mielestä ne oli yllättävän pieniä muutoksia. Mun mielestä kuitenkin sillain, että hyvin niin
kun samalla tavalla jatkettiin, et pyrittiinkin niinku pitään niitä kodin rutiineja. Tietyllä tavalla ede
tä samoilla säännöillä.” (isä 1)

Tärkeäksi  sopeutumisen  keinoksi  näyttää  siis  muodostuvan  se,  että  lapsen  päästessä  kotiin  van

hemmat pitävät kiinni perheen totutuista ja turvallisista yhteisistä rutiineista ja tavoista. Vanhemmat

aktiivisesti sopeuttavat  lapsen sairastumisen mukanaan tuomat uudet asiat osaksi omaa arkirutiini

aan. Näistä muodostuu linkki entiseen elämään ennen sairautta, mikä edistää tilanteessa jaksamista.

Samoin säännölliset  ja ennalta tiedetyt sairaalajaksot helpottavat vanhempia rytmittämään arkea ja

rakentamaan  jaksojen  välille  mahdollisimman  tavallista  ja  entistä  muistuttavaa  arkirutiinia.  Ehkä

aikaisemmin itsestään selvinä pidetyt asiat saavat aivan uudenlaisen arvonsa vanhempien kokemana

ja  hyvinkin  pienet  asiat  saattavat  tuottaa  vanhemmille  ilon  aiheita.  Vähitellen  uudet  asiat  arjessa

muuttuvat tutummaksi  ja niiden kanssa opitaan elämään. Tämän tyyppisen tilanteen voi mielestäni

katsoa olevan eräänlaista tasaantumisen vaihetta vanhempien sopeutumisprosessissa.

” Yleensä mentiin vaimon vanhempien työ ja siellä oli serkkuja. Saunomisrituaali sitten kun voitiin
saunassa käydä ja joku sellanen vaan, kun haettiin vähän grilliltä ruokaa sunnuntaiiltana esimer
kiksi, niin sitten vähän herkuteltiin. Aina jokin sellainen pikku rutiini, että yhteinen kahvihetki.” (isä
2)

” Me ollaan kyllä sitä ihan normaalia arkea pyritty, vaikka siinä akuutissa vaiheessakin, kun pääs
tiin sen jälkeen kotiin, niin tota elämään siinä. On se tietty säännöllisyys  siinä. Meillä on tapana,
että kaikki syö illasta yhtä aikaa ruokaa ja aamupalalla viikonloppuisin kaikki on tässä ja lähde
tään kävelylenkille yhdessä. Viikonloput ollaan ihan tietoisesti pyritty pyhittämään, että ei kauheesti
kasata siihen mitään. Mieluummin vaan ollaan ja tehdään näitä kotijuttuja ja remppaa ja tämmös
tä. Ne on ihan tätä arjen juttuja. Saunajutut ja ihan kaikki juhlapäivät, me vietetään nimipäivätkin
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ihan viimisen päälle. Hääpäivänä käydään aina syömässä  tietyssä  ravintolassa  ja  joulunviettope
rinteet on hyvin pysynyt. Mä oon mieltänyt, että se on sitä parasta.” (äiti 4)

Aikaisemmin mainittu yksi tärkeä keino sopeutua elämään lapsen sairastumisen kanssa  liittyy ajan

kulkuun  ja ajan käsitykseen. Monille  vanhemmille ajatus elämisestä päivä kerrallaan  ja  tässä  het

kessä, on keino hallita arjessa jaksamista ja kotona oloa sekä sopeutua muuttuneeseen elämäntilan

teeseen. Ajalla on siis oma merkittävä roolinsa arjen jäsentäjänä (Juntunen & Krats 1997, 32). Se,

että elämää ei  voi  suunnitella eteenpäin  johtuu  lapsen sairauden ehdoilla elämisestä  ja  tarjoaa sa

malla vanhemmille kotonakin suojamuurin epävarman tulevaisuuden hallintaan.  Liika suunnittelu,

miettiminen ja vaihtoehtojen punnitseminen jää tai jätetään tietoisesti pois. (Lillrank 1998b, 324.)

” Siihen on niinkun sillain hirveen hyvin sopeutunut, et en mä tiiä, mut kuitenkin on ollut koko ajan
hirveen vahva tunne siitä, että nyt mennään päivä kerrallaan ja kyllä tää tästä klaaraantuu.” (äiti
4)

” Kyllä tota tavallaan ihminen oppii elämään sillä tavalla, että sä elät sen päivä kerrallaan tämmö
sen tapauksen jälkeen. Tavallaan oppii oikealla tavalla murehtimaan ja olla murehtimatta.” (isä 4)

” Ei siinä niinkun vaihtoehtoo ole, kun koittaa saada sen terveeksi vaan ja päivä kerrallaan vaan.”
(isä 3)

Sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna oli mielenkiintoista tehdä aineistostani huomio, että äidit ker

toivat aina jännittävänsä huomattavan paljon lapsen hoitoon liittyvien verikokeiden tai muiden vas

taavien kokeiden tuloksia. Äidit vaikuttivat murehtivan tulevaa jo etukäteen isiä enemmän, vaikkei

siihen ollutkaan mitään erityistä syytä. Asiaan vaikuttanee se, että nämä äidit olivat sairastuneiden

lastensa kanssa kotona koko ajan, isien jatkaessa ansiotöissään. Äideillä oli siis huomattavan paljon

enemmän aikaa pohtia  lapsen sairauteen  liittyviä  asioita  ja  heillä oli päivisin konkreettinen  lapsen

hoitamisen vastuu. On siis  luonnollista,  että kokemukset  tulevista  tuloksista olivat äitien kohdalla

enemmän pinnalla. Etukäteen jännittäminen näytti olevan äitien tapa suhtautua tilanteeseen.

”  Näistä  kokeista  ja  tutkimuksista.  Ne  oli  mun mielestä  ihan  kauheita.  Et  mulla  niinkun  oikeesti
melkeen se elämä pysähtyy siihen, ennen kuin mä saan sen tiedon. Mä en tajuu mikä siinä on, miten
se nyt hyödyttää, et mä oon kun suolapatsas. Mä en vaan pysty tekeen oikeen mitään. Oikeen sella
nen lamaantuminen. Jännittää ja pelkää.” (äiti 3)

” Mä siinä hypin pitkin seiniä. Mä muistan aina ne päivät oli ihan hirveitä, kun mä odotin sitä vas
tausta.  Mä  kävelin  kuin  leijona  häkissä  ja  odotin,  että  milloin  ne  tulee.  Edelleenkin  me  käydään
kerran kuussa labroilla ja kun mä soitan niitä tuloksia, ni mun vatsassa nipistelee. Aina mä osaan
sitä jännittää. Mun mies aina sanoo, että älä nyt maalaile piruja seinille. Mutta olen sellainen va
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rovainen, etteikö vois tulla jotain takapakkiakin. Varmaan sitä niinkun itteään sillai valmistelee..”
(äiti 4)

” No enemmän vaimo nyt aina soittelee kaikkia noita verikoetuloksia, et onks tullu. En mää sillain,
että tulee sitten kun tulee. Ne on hyviä vastauksia ollu aina, et yllättäväähän se ois, et ne yhtäkkiä
muuttuis huonoks. Että ei sitä niinkun suremaan parane.” (isä 3)

Vaikuttaisi  siltä,  että  isät ottavat asiat käsittelyyn vasta niiden ollessa  realistisia,  siinä  missä äidit

pyrkivät varautumaan muutoksiin jo etukäteen. Äidit saattavat valmistella ja pohjustaa jo omaa jak

samistaan, mikäli lapsen hoitojen suhteen tilanne menisikin huonompaan suuntaan.

6.3 Katetrin poistaminen – lisävapauksia perheelle

Tutkielmassani  niiden  lasten  vanhemmat,  joiden  lapsille on syöpään sairastuessaan asennettu kes

kuslaskimokatetri,  ovat  usein  tuoneet  esille  katetrin  poistamisen  olleen  yksi  selkeä  merkkipaalu

tavallisessa elämässä sairastuneen lapsen kanssa. Katetri oli selvästi vaikeuttanut tavallista lapsiper

heen elämää, jolloin siitä eroon pääseminen koettiin tärkeänä tapahtumana. Lapsen ja muiden sisa

rusten leikkimistä ei enää tarvinnut samalla tavalla varoa, valvoa ja jännittää katetrin putken irtoa

mista peläten.  Myös päivittäiset katetrin huuhtelemiset, teippien vaihtamiset  ja  ihoalueen tarkista

miset  jäivät  pois.  Usein  tiheällä  aikavälillä  olevat  sairaalan  hoitojaksot  myös  vähenevät  katetrin

poistamisen jälkeen, koska esimerkiksi sytostaattien antaminen lopetetaan. Tietyt säännölliset kont

rollikäynnit  verikokeineen kyllä  jatkuvat katetrin  poiston  jälkeenkin,  mutta  lapsen ei  tarvitse  enää

tulla sairaalaan yhtä usein kuin aikaisemmin.

” Katetrin putsaushommat puuduttaa jossain vaiheessa ja me päästiinkin siitä sitten eroon vuoden
päästä. Se helpotti kyllä niinkun huomattavasti sitä. Että välillä rupes niinkun ärsyttään.” (äiti 2)

”  Ja  sit  se  keskuslaskimokatetri.  Kun  lapsi  on  tottunut  riehumaan veljensä  kanssa,  ni  se  ei  enää
ollutkaan mahdollista. Sairastunut lapsi aristeli  sitä, että se vahingoittaa sen ja  sitten velikään ei
uskaltanut riehua, ettei käy mitään. Mutta sitten kun se otettiin pois, ni sit ne aloitti sen riehumisen.
Et niin kauan kuin se katetri oli, ni sen jälkeen on ollut kyllä helpompaa huomattavasti.” (äiti 1)

Katetrin poistamiseen  liittyy voimakkaasti  tunne paluusta ”entiseen elämään”, aikaan ennen rajoi

tuksia  ja  varomisia. Selkeästi  erottuva katetri  ihon alla  saattaa olla  joskus hyvinkin konkreettinen

sairaudesta muistuttava tekijä ja siitä eroon pääseminen voi tuntua vapauttavalta ja normalisoivalta.

Vanhemmille  se voi edustaa  luottamusta  tulevaan  ja paranemiseen,  koska  tässä  vaiheessa  hoitava
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lääkäri  on  todennut  konkreettisesti,  ettei  katetria  enää  tarvita  moninaisten  lääkkeiden  antamiseen.

Katetrin poistaminen mahdollistaa taas pitkästä aikaa perheen toteuttaa tiettyjä yhteisiä tapoja, jotka

katetrin aikana ovat olleet kiellettyjä.

” Oli se katetri, mitä piti hoitaa ja mikä rajoitti elämää hirveesti ja piti koko ajan varoa, ettei lapsi
tee yhtään mitään. Ettei se putki irtoa ja muuta. Ja sit kun se otettiin pois, ni tavallaan sit samalla
ne fyysiset rajoitukset meni elämästä pois. Oltiin kotona normaalisti. Elettiin, varottiin niitä tauteja
saamasta, mut et voitiin saunoa, uida ja tehdä periaatteessa niitä asioita mitä ennenkin.” (isä 1)

” Esimerkki siitä, että nyt se sai keskuslaskimokatetrin pois, molemmat katetrit pois. Päästiin tossa
toissa viikolla kaikki yhtä aikaa saunaan, oikeen niinkun lauteille. Näitä semmosia niinkun pieniä
perheelämän helmiä, vois sanoa. Niistä oppii nauttimaan paremmin tai on oppinut  tässä puolen
toista vuoden aikana.” (isä 4)

Vanhemmilla on kuitenkin erilaisia kokemuksia katetrin olemassaolosta. Toisille se ei alkujaankaan

ole  ollut  niin  iso  ja  elämää  rajoittava  tekijä,  kuin  toisille.  Joka  tapauksessa  se  voidaan  kuitenkin

katsoa  tiettynä  saavutettavana  etappina  lapsen  sairauden  hoidon  etenemisen  suhteen.  Syövän  hoi

toon käytettävät lääkkeet ovat tehonneet toivotulla tavalla ja niistä on ollut mahdollista luopua. Tä

mä on varmasti  jokaiselle vanhemmalle merkittävä tapahtuma. Se osoittaa suunnan olevan hyvä ja

positiivinen,  lisäten  luottamusta  ja  helpottaen  omaa  suhtautumista  tuleviin  tapahtumiin  kaikkine

jatkokontrolleineen.

Tässä kyseisessä hoitojen vaiheessa on havaittavissa piirteitä Cullbergin (1982) kriisiteorian uudel

leen suuntautumisen vaiheesta. Vanhemmat ovat sopeutuneet omalla tavallaan ja tyypillistä on jat

kuvuus ja jonkinasteinen asian hyväksyminen sekä ymmärtäminen. Asia ei enää suoranaisesti hait

taa  yhtä  paljon  vanhempien  elämää  kuin  aikaisemmin.  Vanhemmat  ovat  siis  löytäneet  välineitä,

joiden avulla sopeutua yllättävään tilanteeseen ja selvinneet sen aiheuttamasta kriisistä, vaikkei sitä

olekaan välttämättä kokonaan unohdettu. Voidaan ajatella, että ihminen on löytänyt  jonkinasteisen

uuden tasapainon elämässään. (Cullberg 1982, 29.) Cullberg onkin esittänyt, että uudelleen suuntau

tumisen vaihe jatkuisi tavallaan läpi elämän, koska vähitellen ihminen saa itseluottamustaan takai

sin,  kykenee  hyväksymään  vaikean  tilanteen  ja  kokee  sen  olevan  nyt  osa  omaa  elämää.  (Roti  &

Ihanus 1997, 67.)
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6.4 Hoidon lopetustutkimukset – pelottava uuden alku

Syöpään sairastuneen lapsen hoidoissa on edetty jo hyvin pitkälle ja saavutettu merkittäviä tavoittei

ta hoidon toimivuuden suhteen, kun hoitavassa sairaalassa suunnitellaan niin sanottuja hoidonlope

tustutkimuksia. Tässä vaiheessa lapsen parantuminen vaikuttaa todennäköiseltä, vaikka sellaiselle ei

kuitenkaan täysin takeita voida antaa. Sairauden uusiutumisen pelko varjostaa monien vanhempien

mieltä eikä välttämättä anna heille mahdollisuutta rentoutua täysin.

Vanhemmille on kuitenkin tärkeää, että lapsen hoidon suunta on toivotunlainen ja hoidot tehoavat.

Hoidon lopetustutkimukset rohkaisevat vanhempia uskomaan, että sairaus on selätetty tai ainakin on

saavutettu oikea  ja  toivottu  suunta toipumisen  ja  tervehtymisen  suhteen. Vanhemmat ovat hoidon

lopetustutkimusten  vaiheessa  käyneet  läpi  jo  monenlaisia  tuntemuksia  ja  ovat  sopeutumisessaan

toivottavasti jo hyvin pitkällä. Tärkeä osa koko sopeutumisprosessia vaikuttaisi olevan hyvin yksin

kertainen tekijä. Se, että lapsen vointi on sairaudesta huolimatta ollut kohtuullisen hyvä eikä suuria

ongelmia tai takapakkeja ole esiintynyt. Näin ei valitettavasti kuitenkaan ole kaikkien lasten ja van

hempien kohdalla.   Hoidonlopetustutkimusvaiheeseen päästyään vanhempien  ja perheen  tilannetta

kuvaa hyvin voimakas paranemisen tunne ja luottamus tulevaisuuteen ilman sairautta.

Toinen puoli tässä elämäntilanteessa on se, että vanhempien mielissä kummittelee pelkoja, joita he

kokivat erityisesti lapsen sairauden alkuvaiheessa. Pelot voivat liittyä nimenomaan sairauden uusiu

tumisen riskiin ja tietoon, että niin sattuessa hoitojen tehokkuuden aste heikkenee.

” Aina  siellä on se vaara niinkun vaanimassa  ja  tavallaan se on koko ajan  taustalla  tuolla  taka
raivossa. Mutta koko ajan se menee tavallaan normaalisti eteenpäin, mutta sulla on vaan ne peikot
siellä  taustalla.  Ja  sit  kun  se aika  etenee  siinä,  niin  pikkuhiljaa  ne  peikotkin  rupee  sieltä  karise
maan.” (isä 4)

” Kuitenkin on ollut koko ajan sellanen tosi vahva  tunne, että tästä selvitään. Se tulee niinkun se
menettämisen pelko  just  tämmösissä  kun  joku ostaa  lapselle  liian  ison haalarin  tai  istuuko  tossa
turvaistuimessa joku enää. Semmonen vähän sillain mörkö.” (äiti 4)

Taustalla  vaikuttanee  myös pelko siitä,  että ”koko rumba” alkaisi  taas kerran  alusta  ja  ajatus  siitä

tuntuu hyvin raskaalta. Tässä vaiheessahan ollaan jo niin sanotusti ”voiton puolella”. Elämän rytmi

on palautunut hiljalleen tavallisiin tai ainakin entisen kaltaisiin uomiinsa. Molempien vanhempien

on  mahdollista  käydä  ansiotyössä  ja  lapsen  on  mahdollista  osallistua  tavalliseen  kouluopetukseen

tai olla  hoidossa omassa päiväkodissaan. Myös  akuutin  hoitovaiheen  rajoitukset katetreineen ovat
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siis  taaksejäänyttä.  Tosin  edelleenkin  lapsi  on  herkkä  saamaan  infektioita,  muttei  yhtä  vakavassa

määrin kuin aikaisemmin.

Pelot saattavat liittyä myös omilleen jäämiseen ja tunteeseen siitä, että tuttu ja turvalliseksi muodos

tunut  rutiini  säännöllisine  sairaalahoitojaksoineen  ei  enää  ole  tarpeellinen  ja  jää pois.  Lapsen  ter

veyden tilaa toki seurataan jatkossakin tiiviisti säännöllisin kontrollikäynnein, mutta niitä ei ole yhtä

usein kuin ennen. Joillekin sairaalassa käynnit  ja  sairaalamaailma on saattanut olla omaa sopeutu

mista  ja  jaksamista edistävä turvaverkko. Säännöllisen turvaverkon poisjääminen voi  tuntua pelot

tavalta.

” Sitten viime keväänä, kun ne hoidot loppu, oltiin hoidonlopetustutkimuksissa, ni sitten tuli uudes
taan vähän sellanen hätävaihe. Oli semmonen kirja, mihin joku oli kirjoittanut, että nyt kun hoidot
loppuu, niin hänestä tuntuu, että hän niin kuin tipahtaa johonkin tyhjän päälle, kun he ei enää tule
tänne. Et se tuntui jotenkin, että miten joku voi ajatella noin, että miten tätä voi joku kaivata? Mutta
sitten kun ne hoidot loppu, niin itelle tuli sinä vaiheessa ehkä enemmän semmonen tunne, että miten
tässä käy. Se oli jotenkin niin turvallista, kun tiesi että menee sytostaatteja ja menee tätä lääkitystä
ja kytätään koko ajan  ja katotaan  luuydinpunktiota  ja miltä  se näyttää  ja nyt kun se  loppuu, niin
mitäs sitten? Kun ei enää ollutkaan niitä hoitojaksoja, missä  lapsi syynättiin päästä varpaisiin  ja
äitikin sai terapiaa. Siinä vaiheessa mulle tuli tosiaan, että vitsit. Mulle tosissaan kyllä hiipi pelko
pöksyihin. Mulle tuli niinkun se, että nyt se voi niinkun röyhääntyä, että jos se ei olekaan kokonaan
pois.” (äiti 4)

Kaiken kaikkiaan syöpä sairautena näyttäytyi vanhemmille epämääräisenä koko perheen valtaavana

ahdistavana ”peikkona”  tai ”mörkönä”. Sairaus kummitteli  vanhempien  mielissä enemmän  tai  vä

hemmän ja erityisesti uusiutumisen mahdollisuus toi esiin jännityksen ja saattoi vaikeuttaa vanhem

pien luottamusta lapsen paranemiseen. Raskas kokemus saattaa tehdä joistakin vanhemmista realis

tisempia tai ehkä pessimistisempiä, mitä he aikaisemmin olivat olleet. Toisaalta kuten sanottu aikai

semmin, joillekin vanhemmille lapsen sairastuminen käänsi uuden lehden elämässä ja laittoi asioita

tärkeysjärjestykseen, eikä entiseen elämään edes haluttaisi palata.

Vanhempien kokemuksiin vaikuttavat yksilölliset tekijät  ja se, miten hyvin lapsen hoidot ovat kai

ken kaikkiaan edenneet. Vanhempien ja perheiden kanssa työskentelevien on tärkeää pyrkiä tarkas

telemaan vanhempien reaktioita  ja käyttäytymistä kokonaisuudessaan,  jotta voivat tukea mahdolli

simman oikealla tavalla kullakin hetkellä.
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6.5 Isien ja äitien voimavarat ja sosiaalinen tuki

Vanhempien  sopeutumisprosessin  tuntemiseen  liittyy  olennaisesti  kyky  hahmottaa  vanhemmille

tärkeät sosiaalisen tuen lähteet ja voimavarat. Tässä tutkielmassa ymmärrän sosiaalisen tuen hyvin

laajasti kattaen kaikenlaisen  tuen,  mitä  vanhempi  saa uudessa  tilanteessa  ja  arjessaan. Sosiaalinen

tuki voi siis olla emotionaalista keskusteluapua, konkreettisia käytännön palveluita tai yhteiskunnan

tarjoamia sosiaaliturvaetuuksia. Sosiaalisella  tuella on valtava merkitys vanhempien  jaksamisen  ja

sopeutumisen kannalta. Seuraavaksi käsittelen,  millaisiin  sosiaalisen  tuen  lähteisiin  tämän  tutkiel

man vanhemmat turvautuivat ja millaisia voimavaroja heillä oli.

Kaikille haastattelemilleni neljälle  isällä oman jaksamisen kannalta tärkeimpiä keinoja olivat omat

harrastukset ja niiden ylläpitäminen. Isien ja äitien kohdalla tuli esiin hyvinkin ”perinteisenä” pidet

ty  havainto  siitä,  että  naiset  haluavat  miehiä  useammin  jakaa  tunteitaan  ja  ajatuksiaan  raskaassa

tilanteessa puhumalla. Miesten kohdalla tilannetta käsiteltiin eri  tavoin, liikuntaa harrastamalla  ja

työssä käyminen oli myös tärkeä vastapaino raskaalle tilanteelle. Toisaalta on muistettava, että sekä

naisissa  että  miehissä  löytyy  perinteisestä  ajattelumallista  poikkeavia,  kuten  tässäkin  aineistossa.

Haastattelemistani äideistä yksi toi esille omien liikuntaharrastusten tärkeyden puhumisen lisäksi ja

korosti myös työhön palaamisensa ratkaisevaa merkitystä oman henkisen jaksamisen kannalta. Täs

sä aineistossa oli myös  isä,  joka  toi esille puhumisen tärkeyden raskaassa  tilanteessa  jaksamisensa

kannalta. On siis hyvin yksilöllistä, mitkä sopeutumisen keinot vanhempia auttavat, eivätkä ne aina

välttämättä noudattele perinteistä sukupuolirooleihin sidottua totuttua ajatusmallia.

” No mää oon sellanen ihminen, et jos joissakin asioissa on jotakin ongelmia niin, ne on sitten niin
kun hoidettu ja eikä siinä sitten sillain niinkun mietitty. Pitää hoitaa vaan, että en mää sillain niinku
tiedä, että ei sitä niinku suremaan parane. Eikä  siinä niinkun, eikä mua sellaset keskustelut auta.
Mä  käyn urheilees,  mää  kävin  silloin  ekanakin päivänä  varmaan kolme kertaa.  Se auttoi. En mä
sillain niinkun keskustelusta tykkää.” (isä 3)

” Naisväki  ehkä enemmän haluaakin  jutella. Piti vaan  tuota  luottaa. Kumpikin painoi  sisällensä,
että sitä ei tietenkään vissiin saisi tehdä. Luotettiin vaan, että lapsi oli nyt etusijalla kuitenkin. Sit
ten kun käytiin koripalloa pelaamassa ja jumpassa, niin siinä sitten pakostakin vähän unohti. Sai
niinkun vähän nollata itteensä, pistää hikeen siellä. Sitten kaverit aina joskus, kaverien kanssa käy
tiin lenkillä ja kuppilassa töiden jälkeen. Sitten yritin käydä lenkillä ja kyllä tietysti yritin ittekin sitä
asiaa tuumata päässäni.” (isä 2)

” Mä rupesin höpöttään kauheesti. En mä ikinä ennen puhunut niin paljon, kuin silloin. Mä saatoin
puhua jollekin kaupassakin ihan tuntemattomalle, tai ei nyt ihan tuntemattomalle mutta siis sillain.
Mun oli niinkun pakko puhua se, et mä puhuin kaikille, joka vähänkin jaksoi kuunnella. Kyllä se oli
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silloinkin, kun jotain uusia juttuja  tuli, ni ne piti aina puhua moneen kertaan läpitte. Se piti vaan
saada pois mielestä  sillä hetkellä. Et  jos mun olis pitänyt olla ihan hiljaa oikeesti  ja hautoo niitä
itekseen, ni en mä tiedä mitä siitä ois tullut. ” (äiti 2)

” Koska jotenkin oon vaan luonteeltani ehkä sitten semmonen tai semmonen ihminen, että mää en
pysty jäämään hautoon mitään asioita, että mä tuun oikeesti sitten hulluksi.  Mun on päästävä pu
humaan niistä ja saatava ne ulos, että muuten on niin hirveen raskas olla.” (äiti 3)

Kaksi  haastattelemaani  isää  koki  työssä  käymisen  jatkamisen  olevan  selkeästi  yksi  tärkeä  keino

jaksaa kuormittavassa tilanteessa. Nämä isät toivat esiin kokemuksen siitä, että sairaan lapsen kans

sa kotona oleminen näyttäytyi heille liikaa vain sairauden ympärillä pyörimisenä.

” Onneksi pystyin käymään töissä, että toki oli hyvä, että oli kaikkea muutakin. Tuli ajatukset näistä
kaikista pois. Mä ihmettelinkin, että miten pystyin oleen töissä. Ihme kyllä pystyin, mutta ehkä se oli
hyvä niin. Muuten ei ois tullu yhtään mitään mistään.” (isä 2)

” Tietenkin se, että on paljon järkevää tekemistä ja sillai, ettei jää niinkun pyörimään niitten asioi
den ympärille. Tietenkin se varmaan auttaa, että on mielenkiintoinen työ. Se, kun on se aika töis
sä.” (isä 1)

Äidit puolestaan toivat esille kokemuksen kotiin  jäämisen  luonnollisuudesta  ja helppoudesta. Toi

saalta eräs äiti toi myös esille, miten tärkeä ja vapauttava tilanne oli, kun hän palasi takaisin työelä

mään  lapsen  akuutimman  hoitoajanjakson  jälkeen.  Tämä  kertoo  mielestäni  siitä,  että  kaikki  äidit

eivät koe itseään samalla tavalla ”kotiemoiksi”, vaan tarvitsevat myös työelämän tuomaa omaa ai

kaa ja irtiottoa perheelämästä. Ekokulttuurisen teorian mukaisesti perheissä vaikuttavatkin erilaiset

arvot ja uskomukset, jotka ohjaavat perheitä heidän tehdessään valintoja arkensa järjestämiseksi  ja

siinä  pärjäämiseksi  (Määttä  2001,  82).  Toisessa  perheessä  saatetaan  arvostaa  juuri  äidin  kotona

olemista ja työelämän toissijaisuutta, kun taas toisessa kaikkien perheenjäsenten jaksamisen kannal

ta on parempi, että molemmat vanhemmat jatkavat työelämässä mahdollisimman pian. Molempien

vanhempien  työssäkäynti  lapsiperheissä  on  nykyään  Suomessa  hyvin  tyypillistä  (Murtonen

ym.1998, 256).

” Ilmeisesti aika nopeesti sitten kuitenkin lähdin jonkun mielestä töihin, mutta kyllä se niinkun mei
dän perheen kannalta oli tosi hyvä ratkaisu kaikkien puolesta. Meidän toinen lapsikin sanoi, että sä
oot  ihan  eri  ihminen,  kun  sä  olet  töissä. Että  kun  mä  oon  pinna  kireellä  muuten,  että  mä  tarvin
semmosta, että on muutakin ajattelemista. Nyt kun mä olen töissä, mä saan semmosta hermolepoa
näistä jutuista. Mä vaadin myös sitä omaa juttuani, että en jaksa sitä, että me ollaan täällä kaikki
kylki kyljessä 24 tuntia pyöritään..” (äiti 4)
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Kolmelle  haastattelemalleni  äidille oli uskonto tai  henkisen puolen asiat erittäin  tärkeä osa  jaksa

mista ja tilanteeseen sopeutumista. Elämänkatsomus oli selkeä voimavara näille äideille, jota ilman

olisi huomattavasti vaikeampaa pärjätä. Tauriainen (1992) on tuonut esille, että esimerkiksi nimen

omaan uskonnolliset selitykset voivat toimia ekokulttuurisen teorian mukaisina perheteemoina, jot

ka  vaikuttavat  arjessa  sitä  ohjaten  (Tauriainen  1992,  73).  Haastattelemistani  isistä  ei  kenenkään

kohdalla noussut nämä tekijät esiin.

” Kyllä se varmaan se tietty hengellisyyskin sillain, että kyllä mä paljon olen rukoillutkin ja ollaan
aina toisenkin lapsen kanssa  iltarukouksessa muistettu lapsille terveyttä ja kyllä varmaan sellasta
keskustelua tonne yläkertaan vielä enemmänkin kuin aikaisemmin.” (äiti 4)

” Siis on se kyllä tullut, niinkun en mä kyllä ajatellut sitä silleen niinkun henkisesti. Se on kyllä tul
lut sillai ihan tän myötä. No elämänkatsomus, mä en usko mihinkään uskontoon niin sanotusti. Että
se on ihan vaan niinkun elämänkatsomus.” (äiti 2)

” Kun kuitenkin on kuolemaan johtava sairaus, niin kyllä siinä tulee ensimmäisenä mieleen enkeli.
Mulla on semmonen pappi, eli on mulla sillain niinkun kanavia”. (äiti 1)

Aineistossani  nousi esille  vertaisryhmien arvokas merkitys vanhempien  tilanteessa  jaksamiselle  ja

siihen sopeutumiselle, erityisesti  isien kokemuksissa.  Pohdin sitä, että korostuiko isien vertaistuen

arvostaminen siksi, etteivät he olleet muutoin kovin  innokkaita puhumaan  ja  jakamaan sanallisesti

kokemuksiaan. Vertaistuen kautta voinee saada eri tavalla jakaa kokemuksia ja ehkä enemmän käy

tännön  läheisesti  ilman  liikoja  tunnesiteitä. Saman  tilanteen kohdanneiden  vanhempien kanssa oli

siis mahdollista jakaa monia käytännöllisiä asioita ja vaihtaa kokemuksia.

” Mun mielestä ainakin se, että tuli niinku muutamia perheitä tutuiksi sit sairaalan kautta. Ne oli
niinku  jo  pidemmällä  sen  sairauden  kanssa,ni  siinä näki  ja  tavallaan  oppi  ymmärtään  et  mitä  se
niinkun on sitten jatkossa ja muuten. Et se niinko normalisoituu se elämä. Et kyllähän se oli niinkun
aika iso asia, et sai peilattuu.” (isä1)

” Et  kyl me sit  juteltiinki välillä. Saman kohtalon  kokeneita  ihmisiä  kanssa kuitenkin. Se,  että on
niinku samassa veneessä.” (isä 2)

” Sairaalassa  tavallaan syntyy  ystävyyssuhteita  ja mikä oli  tietysti  tärkee asia, että  tapasit muita
vastaavassa tilanteessa olevia pariskuntia. Siitä oli paljon apua, että pääsi keskustelemaan asioista,
että miten ne  kokee. Aina se oma näkemys  sitten avartuu  ja  tavallaan  kun pystyy  jakamaan niitä
asioita.  Kyllähän  siellä on  niiden  huonojen hetkien  läpikäymistä.  Kohtalot  on  erilaisia.  Hyviä  ja
huonoja, kaikkia mahdollisia. Kyllä mä koen sen tosi hyvänä ja positiivisena asiana. Kyllähän kui
tenkin suuri osa niistä käsitellään positiivisen kautta.” (isä 4)
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Toisaalta vertaisryhmien kanssa nousi esiin riski  siitä, että kaikilla eivät hoidot edenneetkään yhtä

suunnitellusti. Raskaat tilanteet, kuten lapsen menettäminen tai hoitojen ikävät sivuvaikutukset tuli

vat tätä kautta perheiden tietoisuuteen. Tämä saattoi aiheuttaa vanhemmissa ahdistuksen tunteita ja

pelkoa oman lapsen tilanteen heikkenemisestä.  Samoin on pidettävä mielessä, että kaikki eivät ole

välttämättä  kiinnostuneet  samalla  tavalla  vertaistuesta,  eikä  voimia  aina  tahdo  riittää  aktiiviseen

vertaistuen piiriin hakeutumiseen. Pidän tärkeänä, että kaikille tarjottaisiin kuitenkin mahdollisuus

vertaistuen saamiseen. Näin turvattaisiin jokaisen mahdollisuus kuitenkin valita.

” Nyt ois ollut hyvä kurssi tässä kesällä, mutta meil ei riittänyt kummallakaan ei vaimolla eikä mul
la eikä lapsellakaan voimia mennä sinne. Kyllä tarjottiin ja ois ollu mahtavia, mutta ne sitten vaan
jäi. Kun tota sairaalassa on ollu niitä muitakin perheitä sitten,  joilla on rankempia tilanteita kuin
meillä. Niin aina ei jaksais sitten enää toisten rankkoja juttuja, kun on päivän ollu täällä sairaalas
sa osastolla.” (isä 2)

Haastattelemistani  vanhemmista  erityisesti  äidit  toivat  esille  sosiaalisen  tuen  merkityksen  käytän

nön palveluiden  ja apujen suhteen eritoten ensimmäisen sairaalassa toteutetun hoitojakson aikana.

Tässä on  havaittavissa  selkeästi,  miten  tärkeä  merkitys olemassa olevalla  sosiaalisella  verkostolla

on ja tarkennettuna sillä, että kyseinen verkosto toimii ja siitä tukea saa.

” Silloin ihan ensimmäinen kuukausi, ni kyllähän silloin mun äiti ja anoppi ja muut teki ruokakas
seja sun muita ja roudas, kun ei ite oikeesti kerinnyt käymään kaupassa missään välissä. Ne auttoi
siinä. Ja sitten mun siskoni oli toisen lapsen kanssa, jos me molemmat oltiin sairaalassa. Tai sitten
mummu ja pappa oli.” (äiti 2)

”  No ekat  kaksi  viikkoa kotona  ei  ollut  ketään,  että  toinen  lapsihan  asui mun  vanhemmilla.  Mun
vanhemmat  kävi  vaan  postia  tyhjentämässä.  Mun  vanhemmat  on  siis  ääretön  tukilenkki  ollut.  Ja
mun veli. Se on varmaan kans ollut semmonen, että ei ole tullut semmosta ahdistavaa tunnetta, että
ei pääse mihinkään. Kun mä oon pystynyt aina kulkemaan sillain, että on ollut joku, kuka on voinut
tulla  tai  lapsi on voinut mennä heille. Ni se on ollut semmonen tuki  ja  turva tässä kokonaisuuden
pyörittämisessä.” (äiti 4)

” Ois se yksin varmaan aika henkisesti raskasta.” (isä 3)

Eräs  isä toi osuvasti esille vaimon  läsnäolon tärkeän merkityksen oman  ja koko perheenkin  jaksa

misen kannalta, mutta korosti myös sukulaisten ja ystävien arvokasta apua ja tukea. Perheen äidin ja

vaimon/puolison  jaksamiseen  luottaminen  näyttäisi  vahvistavan  isien  puheissa  perinteistä  ajatusta

äidistä isiä keskeisimpinä kodin ja perheen hengen ylläpitäjänä.
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” Se oli ainakin, että vaimo oli perheen tuki ja ystävien tuki ja sukulaisten tuki. Kyllä sillä oli ihan
ratkaiseva merkitys, et en tiedä jos niitä ei olisi ollut, niin olisko tässä meikäläinenkään työkykyinen
nytkään.” (isä 2)

” Ehkä semmosia asioita, että se niinkun usko omaan itseensä. Tavallaan vaimo ei uskonut, että se
jaksais ja mä taas tiesin, että se jaksaa.” (isä 4)

Casselille  (1976)  ensimmäisen  ja  ihmiselle  läheisimmän  sosiaalisen  tuen  tason  muodostavat  per

heenjäsenet ja läheisimmät ihmiset, joille uskotaan tärkeitä asioita. Tätä kyseistä tasoa Cassel nimit

tää primaariksi sosiaalisen tuen tasoksi. Tässä tutkielmassa vanhemmille oli tärkeä sosiaalisen tuen

lähde  nimenomaan  primaaritaso.  Oman  puolison  on  useissa  tutkimuksissa  todettu  olevan  tärkein

sosiaalisen tuen  lähde vaikeissa elämän tilanteissa. Tässä tutkielmassa äideille oma puoliso oli tär

keä  tuen  lähde,  mutta  äideille ominainen  tarve  jakaa  kokemuksia puhumalla ei  välttämättä  toteu

tunutkaan juuri oman puolison kanssa. Sekundaaritaso on seuraava sosiaalisen tuen taso, johon kat

sotaan kuuluvan ystäviä, sukulaisia, työtovereita ja naapureita. Tästä tasosta muodostui merkittävä

taho, jonka puoleen vanhemmat kääntyivät tukea tarvitessaan. Äidit kääntyivät ystäviensä ja suku

laistensa  puoleen  halutessaan  puhua  kokemuksistaan.  Isät  suuntautuivat  omien  ystäviensä  ja  työ

elämän  vuorovaikutussuhteiden puoleen. Sukulaiset olivat merkittävässä  roolissa, kun vanhemmat

tarvitsivat  käytännön  apuja  esimerkiksi  lasten  hoitamiseen  ja  kaupassakäynteihin.  Tertiääritason

sosiaalisen tuen mahdollisina antajina voidaan nähdä erilaiset  tuttavat  ja  viranomaiset.   Cassell on

korostanut nimenomaan primaaritason sosiaalisen tuen antajia suhteessa  ihmisen hyvinvointiin ko

konaisuudessaan. (ref. Kumpusalo 1991, 15.) Aineistossani korostui juuri primaaritason tuen antajat

ja myös sekundaaritason tuen tarjoajat vanhempien jaksamisen apuna.

Yhteiskunnan tarjoamat sosiaaliturvaetuudet muodostivat vanhemmille tärkeän, mutta toisarvoisen

tuen  muuttuneessa  elämäntilanteessa.  Tämä  tertiääritasoon  kuuluva  tuen  muoto  nousi  kuitenkin

esille vanhempien puheissa. Kelan sosiaaliturvaetuudet ja kotipalveluiden järjestelmä mahdollisti ja

tuki omalta osaltaan toisen vanhemman kotiin jäämistä sekä auttoi peittämään lapsen sairastumises

ta syntyneitä ylimääräisiä kustannuksia. Yhteistä kaikille haastattelemille vanhemmille oli kokemus

siitä,  että  yhteiskunta  tulee  vastaan  tukemalla  kuluissa  ja  vanhemmat  olivat  Kelan  sosiaaliturva

etuuksiin sekä kolmannen sektorin syöpäyhdistysten etuuksiin tyytyväisiä. Olennaista oli mielestäni

se, että vanhemmat korostivat taloudellisten seikkojen toisarvoisuutta ja kustannusten menevän lap

sen  hoitojen  edelle. Kävi  myös  selvästi  ilmi,  että  vähintään  toisen  vanhemman  työssäkäynnin  oli

jatkuttava, jotta perhe kykeni toimimaan ja jatkamaan arkensa ylläpitoa.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa tiivistän yhteen tutkielmani tutkimustuloksia ja pohdin niiden merkitystä osana kes

keisimpiä aikaisempia tutkimuksia sekä suhteessa tutkielmani teorian keskeisiin käsitteisiin. Pohdin

myös hieman  tutkielmani  tulosten  luotettavuutta  ja  yleistettävyyttä sekä  tutkielmani  tulosten antia

sosiaalityön  käytännölle.  Tarkoituksenani  on  ollut  löytää  kriittinen  suhtautumistapa  tutkielmani

keskeisiin käsitteisiin, joiden pohtimisesta aloitan käsillä olevan luvun.

Sosiaalityöntekijän mahdollisuus tukea  ja ymmärtää syöpään sairastuneen  lapsen vanhempia edel

lyttää vanhempien selviytymisprosessin jonkinasteista tuntemista. Tätä varten sosiaalityöntekijän on

hyvä olla perillä siitä  teoreettisesta tiedosta, mikä parhaiten selittää  ja kuvaa yleisesti vanhempien

sopeutumisen ja selviytymisenprosesseja. (Eriksson 1996, 144.) Tässä tutkielmassa olen keskittynyt

kriisiteoreettiseen  tutkimusperinteeseen  ja ekokulttuuriseen  lähestymistapaan,  joiden olen katsonut

monipuolisimmin kuvaavan syöpään sairastuneiden lasten vanhempien läpikäymää sopeutumispro

sessia ja siinä vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmani teorialukuihin olen valinnut aika paljon erilaisia ja

eritasoisia käsitteitä  ja toki niitä olisi voinut olla vähemmänkin. Olen kuitenkin katsonut, ettei mi

kään käsitteistä yksinään olisi ollut riittävä kuvaamaan tutkimaani aihetta tarpeeksi kattavasti.  Tut

kimuskysymykseni ovat  myös vaikuttaneet  siihen,  että niihin  vastauksia  hakiessani on käsitteiden

moninaisuus ymmärrettävämpää.

Tämän  tutkielman  vanhempien  reagointitavoista,  sopeutumisesta  ja  selviytymisestä  olen  löytänyt

piirteitä kriisiteoreettisesta perinteestä diagnoosin aiheuttaman  shokin  ja  vähittäisen  sopeutumisen

ja  uudelleen  suuntautumisen  myötä.  Ekokulttuurinen  lähestymistapa  on  tullut  selkeästi  esiin  van

hempien tavoissa tukeutua arkeen ja sen rutiineihin jaksaakseen ja selviytyäkseen uudessa muuttu

neessa  tilanteessa. Kriisiteoreettinen tutkimusperinne  ja ekokulttuurinen  lähestymistapa  limittyvät

kin tietyllä tavalla toisiinsa tässä tutkielmassa. Kaikkien haastattelemieni vanhempien reaktiot lap

sen syöpäsairauteen olivat järkytys ja jonkinlainen shokki, eikä tutkimuksissa ole todettu muun lais

ta reaktiotapaa  (ks.  esim.  Lillrank 1998a). Totesin,  että on kuitenkin  hyvin  vaikeaa selvittää onko

vanhemmalla kokemus nimenomaan kriisistä ja millaisena se milloinkin esiintyy. Piirteitä kriisiteo

reettisista  lähestymistavoista  oli  poimittavissa  vanhempien  haastatteluista  ja  se  tarjosi  mielestäni

välineitä  ymmärtää vanhempien kokemuksia  ja  tuntemuksia.  Kriisiteoreettiset  lähestymistavat  tar

joavat  vanhempia  kohtaaville  ammattilaisille  välineitä  ymmärtää,  miksi  vanhemmat  käyttäytyvät

joissakin tilanteissa esimerkiksi syytellen henkilökuntaa, itkien tai mikseivät vanhemmat välttämät
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tä alussa muista, mistä  juuri viimeksi puhuttiin. Suhtaudun kuitenkin kriittisesti siihen, että voisin

tekemieni  haastattelujen  pohjalta  luokitella  kuka  vanhemmista  on  kriisissä,  kuka  ei  ja  missä  vai

heessa. Tällaiseen en koe tarvettakaan ja totean aineistoni pohjalta, että on hyvin yksilöllistä miten

voimakkaana vanhemmat  lapsensa sairastumisen kulloinkin kokevat  ja milloin voidaan puhua sel

västi kriisissä olemisesta.

Olen  halunnut  pohtia  teoriaosuuteni  kriisiteorioiden  ilmiökenttää  mahdollisimman  kriittisesti  tie

dostamalla  sen  valitsemiseen  liittyneen  Leskisen  (1992)  esittelemän  mahdollisen patologisoinnin

ansan. On hyvä pitää mielessä  teoreettisia käsitteitä valitessaan, että niillä tulee kuvanneeksi van

hempia  ja  heidän  sopeutumistaan  yleisesti.  Toisaalta  kriisiteoreettisen  lähestymistavan  valinta  ei

kuitenkaan itsessään suoraan patologisoi, vaan edellä mainittu patologisoinnin ansa liittyy tulosten

tulkintaan ja tapaan, miten esittelen ja kuvaan vanhempien kokemuksia tässä tutkielmassa. On tie

dostettava,  että  tuloksia  tulkitessani  ja niistä kirjoittaessani olen saattanut korostaa  joitakin asioita

kokien ne erityisen merkityksellisinä, vaikka ne eivät todellisuudessa olisikaan aivan yhtä merkityk

sellisiä. Olen pyrkinyt lähestymään tutkimuskohdettani mahdollisimman avoimesti, mutta tunnistan

aikaisemman kokemukseni vaikuttaneen jollakin tavalla keskeisten käsitteiden valintaan ja tulkinto

jen  tekoon.  (Leskinen 1992, 65–66.) Palaankin  tässä  yhteydessä Varton  (1992, 16)  toteamukseen,

että  tapa  tulkita  ja  ymmärtää  tutkimuksen  tulokset  liittyvät  aina  erottamattomasti  jotenkin  omaan

elämäämme.  Mielestäni  olen  kuitenkin  onnistunut  esittelemään  tekemäni  tulkinnat  keskittymättä

liikaa pelkkään lapsen sairauteen, enkä ole tarkastellut vain vanhempien mielen sisäisiä prosesseja.

Olen pyrkinyt tuomaan lapsen sairauden mahdollisimman lähelle vanhempien elämää käytännössä

kin tarkastelemalla vaikutuksia arkeen ja arjessa. Tarkastellessani vanhempien sopeutumista liikuin

ehkä vahvimmin kriisiteoreettisen lähestymistavan kentillä. Ekokulttuurisen lähestymistavan ideoita

nostin  esille  käsitellessäni  vanhempien selviytymistä.  Näitä  käsitteitä  ei  ole  aina  helppoa  erottaa

toisistaan,  mistä  johtuen  katsonkin,  että  sekä kriisiteoreettiset  mallit  että  ekokulttuurinen  lähesty

mistapa yhdessä ovat kuvaavimpia vastatessani tässä tutkielmassa tutkimuskysymyksiini.

Ekokulttuurinen teoria on toiminut mielestäni myös hyvänä kehikkona tutkiessani vanhempien ko

kemuksia paikantaen ne arkeen. Tein havainnon, että useat vanhemmat olivat kuitenkin  itse hyvin

aktiivisia  muokatessaan  arkeaan  uudella  tavalla  ja  pyrkiessään  hyödyntämään  esimerkiksi  yhteis

kunnan sosiaaliturvaetuuksia, sosiaalipalveluja  ja sosiaalisia verkostojaan selviytyäkseen arjestaan.

Myös  korostaessani  vanhempien  yksilöllisyyttä  ja  niistä  johtuvia  variaatioita,  nojauduin  nimen

omaan ekokulttuurisen  lähestymistavan  ideoihin. Toin esille arjen rutiinien  ja  niiden ylläpitämisen

auttaneen vanhempia ja muutosten kokemisen asteen riippuneen paljon vanhemmista yksilöinä. On
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kuitenkin hyvä suhtautua kriittisesti ja avoimesti myös siihen, miten tietoisia perheet ja vanhemmat

ovat heidän toimintaansa ohjaavista ekokulttuurisen lähestymistavan perheteemoista ja miten pysy

viä ne ovat. Perheissä, joissa äiti on ollut jo vuosia kotiäitinä, ei esimerkiksi kotiin edelleen jäämi

nen sairastunutta  lasta hoitamaan välttämättä tunnu uhraukselta. Äiti keskeisenä  lasten  hoivaajana

saattaa  olla  perhettä  arvoissaan  ja  valinnoissaan  yksi  ohjaava  teema.  Perheissä,  joissa  molemmat

vanhemmat ovat urakeskeisiä, voi toisen kotiin jääminen aiheuttaa enemmän pohdintaa sekä arvos

tusten muokkausta perheteemojen ja perhekulttuurin pohjalta. Voisi myös kysyä, miten nopeasti  ja

miten tietoisesti vanhemmat kykenevät muutosten tullessa pohtimaan teemojaan ja tekemään niiden

pohjalta valintoja arjen uudelleen järjestämiseksi. (Tauriainen 1992, 72–80.)

Yksi asettamani tutkimuskysymys oli, miten ja millaisena isät ja äidit kokevat arjen muutokset lap

sen sairastuttua syöpään. Toin esille, että lapsen syöpään sairastuminen toi vanhempien arkeen uu

den, erilaisen  arjen  ja  rytmin.  Säännöllisten  sairaala  ja  kotihoitojaksojen  ympärille  vanhemmat

punoivat  oman  arkensa  ja  rytmittivät  sen  hoitojaksojen  mukaan.  Etukäteen  tiedetyt  sairaalajaksot

toivat  rytmiä  ja  jonkinlaista  ennustettavuutta vanhempien  muuttuneeseen  arkeen,  jota muutoin oli

vaikea etukäteen suunnitella. Erityisesti  äidit  toivat esille kokemuksen arjessa  tapahtuneista  muu

toksista,  jotka  liittyivät  työstä  poisjäämiseen  lasta  hoitaakseen,  lapsen  terveydentilan  tarkkailemi

seen  ja  hoitamiseen  sekä  oman  vapaaajan  vähentymiseen.  Isät  eivät  tuoneet  esille  yhtä  selkeitä

muutosten kokemuksia, minkä tulkitsen  johtuvan siitä, että aineistossani vain yksi  isä  jäi kotiin  ja

pois  töistään  hoitaakseen  sairastunutta  lasta.  Muiden  isien  kohdalla  arjen  elämänrytmi  työnjakoi

neen ei siis välttämättä muuttunut yhtä oleellisesti. Tässä aineistossa kaikki neljä äitiä olivat jääneet

lasta kotiin hoitamaan  ja  jättivät ansiotyönsä takaalalle.  Isät olivat  töistään sairauslomilla voidak

seen osallistua lapsensa sairaalahoitoihin ja laajensivat näin ollen osallistumistaan. Tyypillinen käy

täntö  on,  että  heti  lapsen  sairauden  alussa  vanhemmille  kirjoitetaan  sairauslomaa  kahden  viikon

ajaksi  ja  jatkosairauslomien  suhteen  vanhemmat  voivat  tarvittaessa  kääntyä  omalääkärin  tai  työ

paikkalääkärin puoleen.

Vanhempien  keskinäisestä  työnjaosta  lapsen  sairastuttua  muodostui  oleellinen  arkeen  vaikuttava

tekijä. Haastattelemani isät, jotka jatkoivat normaalisti työelämässä lapsen sairastuttua pyrkivät kui

tenkin  osallistumaan  entistä  enemmän  kotitöihin,  lapsen  hoivaamiseen  ja  sairaalassa  käynteihin.

Myös  Annika  Lillrank  (1998a)  on  väitöskirjassaan  todennut  haastattelemiensa  isien  laajentaneen

osallistumistaan lapsen hoitoon.  Tähän tutkielmaan haastatelluista neljästä äidistä kolmella oli kui

tenkin päävastuu esimerkiksi kotitöistä  isien osallistuessa tilapäisesti enemmän. Neljästä haastatte

lemasta  isästä  yksi kotiin  jäänyt  ja  toinen pidempiä  sairauslomia pitänyt osallistui selkeästi enem
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män kotitöihin. Tämä oli heille selkeä muutos työnjaollisesti aikaisempaan arkeen. Teoriaosuudes

sani esittelemäni jaetun vanhemmuuden ja jaetun hoivan ideat (ks. s.23–25) eivät toteutuneet ideaa

lisissa  malleissaan  aineistossani,  mikä  ei  ole  yllättävää.  Tarkoituksellisempaa  onkin  tuoda  esille,

että piirteitä  jaetun vanhemmuuden  ja  jaetun hoivan malleista oli kyllä  löydettävissä. Mutta kuten

Huttunen  jo (1998) on todennut, on osallistuvaan  isyyteen  ja tasavertaiseen vanhemmuuteen edel

leenkin vielä matkaa (Huttunen 1998, 39). Toteaisin, että yhteiskunnassa tarvittaisiin kaiken kaikki

aan lisää myötämielisyyttä ja sallivuutta suhteessa aktiivisen ja hoivaavan isän rooliin. Meillä Suo

messa  vaikuttaa  edelleen  vahvasti  ajatuksissa  myytti  äidistä  lapsen  ensisijaisimpana  hoivaajana.

(Pentti 1998, 910.) Se, että meillä Suomessa isistä edelleen vain alle neljä prosenttia käyttää mah

dollisuuttaan vanhempainvapaaseen, kertoo työelämän ja yhteiskunnan asenteissa olevan vielä pal

jon parantamisen varaa (Vehmanen 2007, 46).

Arvomaailmamuutokset korostuivat  tämän aineiston  isien kohdalla mahdollisuutena ”löytää  lapsi”

uudella  tavalla  ja  syventää  omaa  osallistumistaan  isänä.  Ainakin  puolet  haastattelemistani  isistä

toivat selvästi esille kokemuksen, että perheestä oli tullut entistä tärkeämpi ansiotyön jäädessä kak

koseksi  ja  lapsesta/lapsista  tavallaan  vielä  aikaisempaa  läheisempiä.  Tässä  näen  lapsen  vakavan

sairastumisen  tuoneen positiivistakin  vanhempien  ja perheiden elämään. Näen  tässä  yhtymäkohtia

Huttusen (2001a) hoitavan isän käsitteeseen,  jossa merkityksellisessä asemassa on  isän oman roo

linsa tiedostaminen ja ennen kaikkea siihen sitoutuminen. Isyys hoitavalla isällä ei ole vain velvoite,

vaan  itsellekin  merkityksellinen  osa  elämää. Hoitava  isä  priorisoi  perheelämän  omasta halustaan

muiden toimintakenttiensä edelle. (Huttunen 2001a, 179.) Äideillä korostui kokemus koko perheen

tiivistymisestä ja vahvasti ajatus nykyisen elämän olevan jotenkin entistä parempaa. Lapsen sairas

tuminen näytti tuoneen uutta, tavallista arkea arvostavaa suhtautumista elämään. Tämäkin on mie

lestäni erittäin positiivisesti sävyttynyt kokemus.

KurkiSuonio (1996) on osoittanut vanhemmuuden ja isyyden ja äitiyden olevan selkeästi sidottuja

kulttuuriimme,  jolloin  niiden  merkityksetkin  vaihtelevat  ajan  kuluessa.  Mies  isänä  ja  isyys  on  jo

pitkään ollut  selvästi  esillä  ja  tässäkin  tutkielmassa olen halunnut kiinnittää  siihen  tietoisesti huo

miota. (KurkiSuonio 1996, 1.) Uusi isyys ja jaettu vanhemmuus ovat tavallaan esillä yhteiskunnas

samme yhä enemmän ja isien toivotaan löytävän näiden kautta oma paikkansa isänä äidin rinnalla

ilman, että tarvitsee siihen erikseen naisten, äitien tai ammattilaisten apua. (Alanen 1996, 28.) To

teaisinkin,  että kaikesta  rankkuudestaan  huolimatta,  tässä  tutkielmassa  lapsen  syöpään  sairastumi

nen  on  tarjonnut  uusia  mahdollisuuksia  erityisesti  isille,  mutta  myös  äideille  nähdä perhe,  arki  ja

oma vanhemmuus aivan uudella, entistä arvokkaammalla tavalla.
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Toinen tutkimuskysymykseni liittyi siihen, miten isät ja äidit lapsen syöpään sairastumiseen sopeu

tuvat. Vanhempien sopeutumista kuvatakseni muodostin haastatteluista nousseiden kertomusten  ja

tutkimuskysymysteni  (miten  vanhemmat  tilanteeseen  sopeutuvat  ja  mitä  selviytymiskeinoja  heillä

on käytössään) pohjalta neljä etappia, jotka liittyivät tiiviisti lapsen hoitoihin. Suurin osa haastatte

lemistani vanhemmista oli  jo saavuttanut nämä kaikki neljä etappia tai viimeinen niistä oli ainakin

jo käsillä tai odotettavissa.  Kyseisiksi etapeiksi muodostuivat ensimmäinen hoitojakso sairaalassa,

kotiin pääseminen, katetrin poisottaminen ja hoidon lopetustutkimukset.

Vanhempien sopeutuminen  lapsen syöpään sairastumiseen käynnistyi mielestäni  jo  sairaalassa en

simmäisten hoitojaksojen aikana. Sopeutumisen alkamisesta kertoi se, että vanhemmat hyväksyivät

lapsella alkaneet hoidot ja luottivat hoitavaan henkilökuntaan hyvin vahvasti.   He kertoivat sairaa

lan tutuiksi tulleiden rutiinien ja hoitojen auttaneen alkuun sopeutumisessa. Tärkeäksi sopeutumisen

avuksi  näytti  muodostuneen  myös  se,  että  kaikki  haastattelemani  vanhemmat  olivat  alusta  alkaen

pääsääntöisesti  tyytyväisiä hoitohenkilökunnalta saamaansa tiedon määrään  ja  laatuun. Kuten Lill

rank (1998a) tutkimuksessaan on todennut, ajan käsitteen supistaminen ”päivä kerrallaan”elämi

seksi nousi esille  suuressa osassa myös  tämän aineiston vanhemmista. On helpompi  jaksaa  ja sel

viytyä, kun  ei  suunnittele  liikaa  tulevaisuutta  ja elää päivän kerrallaan. Tällainen  suhtautumistapa

vaikutti  olevan  läsnä  haastattelemieni  vanhempien  kohdalla  erityisesti  alussa  ja  sairaalasta  kotiin

päästessä.

Kotiin pääsemisen vaiheessa keskeiseksi selviytymisen keinoksi arjessa nousi arkikeskeisyys,  jolla

ymmärrän tässä kohtaa arjen toimintatavoista ja rutiineista kiinnipitämisen ja perheen omien tuttu

jen  ja  totuttujen  tapojen  noudattamisen.  Vaikka  arkeen  tulikin  lapsen  sairastumisen  myötä  uusia

asioita ja perheen työnjakoa muokattiin, selviytymisen keskeisenä apuna näyttivät olevan tavalliset

arkirutiinit ja arki itsessään, jota arvostettiin jo aivan uudella tavalla. Lapsen sairastuttua vakavasti,

olivat vanhemmat uusien valintojen edessä suhteessa arkirutiineihinsa  ja toimintatapoihinsa, mutta

selviytyivät niistä mukautumalla. Määttä (2001) onkin todennut, että ekokulttuurista teoriaa mukail

len ”kodin arkielämä  akkommodoituu eli  mukautuu  lapsen asettamien uusien vaatimusten mukai

sesti”  ja  jokapäiväiset  arjen  rutiinit  muokataan  vanhempia  ja  koko  perhettä  tyydyttävällä  tavalla

(Määttä 2001, 81–82).  Kuten Seppälä (1998) väitöskirjassaan totesi,  lapsen sairauteen sopeutumi

sessa olennaista oli riittävä tiedon saanti  ja ystävien, sukulaisten  ja ammattiauttajien tuki (Seppälä

1998,  246–263).  Arjen  rutiineissa  olennaiseksi  muodostui  ulkopuolisilta  saatu  apu  ja  tuki.  Arjen

rutiinien pyörittämisessä apuna olivat tässä tutkielmassa sukulaiset ja naapurit eritoten alun sairaala
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jakson aikana. Myös  tässä tutkielmassa vanhemmat kokivat tiedon saamisen tärkeäksi  ja heillä oli

kaikilla kokemus sen riittävyydestä. Tässä avainasemaan nouseekin hoitava taho ja sen henkilökun

ta. Vanhemmat tarvitsevat  ja haluavat henkilökunnalta huomiointia, hyväksyntää ja ennen kaikkea

aitoa  läsnäoloa.  Vanhempien  hoitohenkilökunnalta  odottama  tuki  näyttäytyy  erityisesti  saatavilla

olona ja huomiointina. (Eriksson 1996, 143–144.) Tässä tutkielmassa vanhempien puheissa korostui

erityisesti  arvostus  sairaalan  syöpään  sairastuneiden  lasten  osaston  myönteisestä  ja  kannustavasta

ilmapiiristä sekä tyytyväisyys omahoitajajärjestelmään.

Kun lapselta poistettiin katetri, merkitsi se vanhemmille ja koko perheelle enemmän entisiä vapauk

sia  arjen  elämään  ja  konkreettisella  tavalla  palautti  vanhemmille  uskoa  siihen,  että  hoidot  ovat

edenneet toivotusti. Hoidonlopetustutkimukset vahvistivat vanhempien uskoa siitä, että lapsi todella

paranee ja se suuntasi vanhempien katsetta rohkeammin kohti tulevaisuutta.

Viimeinen asettamani tutkimuskysymys liittyi isien ja äitien voimavaroihin ja selviytymiskeinoihin,

eli tahoihin, mihin he turvautuvat.  Sosiaalisesta tuesta muodostui vanhemmille keskeinen sopeutu

mista ja selviytymistä edistävä tekijä. Tässä tutkielmassa ymmärsin sosiaalisen tuen käsitteenä kat

tavan hyvin laajan ja moninaisen tuen. Äideille primaaritason tuen antajat olivat läheisiä ystäviä  ja

oma  puoliso.  Äideille  tärkein  tapa  jaksaa  ja  selvitä  oli  käsitellä  lapsen  sairastumista  puhumalla,

mutta  vaikutti  siltä,  että  äidit  puhuivat  asiasta  eniten  nimenomaan  ystävien  ja  sukulaisten  kanssa.

Toisin sanoen, oma puoliso oli omalla tavallaan tukena ja hänen kanssaan keskusteltiin lapsen sai

rauteen  liittyvistä  asioista.  Muille  ihmisille  jaksettiin  läpikäydä  asiaa  perusteellisemmin  ja  tarkoi

tuksena nimenomaan ”tyhjentää” omaa painolastia. Isien kohdalla sosiaalista tukea saatiin erityises

ti sekundaaritason lähteistä, kuten työpaikoilta ja vertaisryhmiltä. Oma puoliso vaikutti olevan isille

tärkeä tuen lähde, vaikkei hänen kanssaan varsinaisesti oltaisi puhuttu omasta jaksamisesta  ja tun

teista. Isille tärkeimmäksi keinoksi jaksaa ja selviytyä muodostui harrastaminen ja töissä käyminen.

Nämä olivat selkeä vastapaino isille raskaalle tilanteelle. Isien voimavarat olivat koostetusti liikun

taharrastukset ylipäänsä, työssä käyminen ja itse sairastuneen lapsen hyvä vointi. Äideille voimava

roiksi muodostuivat asian työstäminen puhumalla, uskontoa  ja elämänkatsomusta eli henkisiä  voi

mavaroja hyödyntämällä  sekä myös  itse sairastuneen  lapsen hyvä vointi. Eli molemmille  vanhem

mille jaksamista edisti lapsen toipuminen ja hyvin voiminen.  Sekä äideille että isille vertaisryhmien

eli samanlaisen kokemuksen omaavien vanhempien tuki oli tärkeää. Isät erityisesti korostivat tämän

merkitystä.  Vertaisryhmätuesta  isät  kokivat  saavansa  arvokasta  tietoa  jo  pidemmällä  sairauden

kanssa  olevilta  käytännön  vinkkien  muodossa.  Äideille  puhuminen  saman  tilanteen  kokeneiden

kanssa ja kokemusten sekä tunteiden jakaminen oli selvästi tärkeämpää. Mutta kuten Davis (2003)
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on tuonut esille, vanhempien on haluttava näitä tapaamisia itse ja omista lähtökohdistaan käsin (Da

vis 2003, 36).

Sukupuolinäkökulmasta  tarkasteltuna  vanhempien  välillä  ei  kaiken  kaikkiaan  vaikuttanut  olevan

huomattavan  suuria  eroja.  Korostaisin  ennemminkin  yksilöllisiä  eroja  sukupuolen  merkityksen  si

jasta. Molemmille vanhemmille oman  lapsen syöpään sairastuminen oli raskas  ja shokeeraava ko

kemus, mutta kaikkien haastattelemieni vanhempien kohdalla kävi  ilmi, että he olivat sopeutuneet

tilanteeseen kohtuullisen hyvin. Tutkimusten ja yleisten kokemusten mukaan vanhemmat pääsään

töisesti  pystyvätkin  selviytymään  lapsen  syöpään  sairastumisesta  kohtalaisen  hyvin  (Salo,  1992,

19). Vanhemmilla oli myös selkeitä keinoja ja voimavaroja, joiden avulla he selvisivät ja jotka aut

toivat heitä jaksamaan.  Sukupuolten väliset selkeästi havaittavissa olevat erot liittyivät arjessa sii

hen, että äidit kokivat isiä enemmän muutoksia tapahtuneen ja äidit luopuivat isiä herkemmin omis

ta harrastuksistaan lapsen sairastuttua. Sopeutumisessa ei  löytynyt suuria eroja sukupuolten välillä,

mutta sosiaaliseen tukeen turvautumisen tavoissa ja  jaksamisen voimavaroissa oli eroja  isien ja äi

tien välillä. Suurin osa isistä ei kokenut tarvetta käydä läpi lapsen sairastumista puhumalla, kun taas

kaikille  äideille  tämä  oli  selkeästi  merkittävin  keino  selviytyä  ja  jaksaa.  Isät  turvautuivat  työssä

käymiseen ja harrastustensa ylläpitämiseen vastapainona raskaalle tilanteelle. Vanhemmille vertais

ryhmän  tuki oli  merkittävä  tekijä sopeutumisprosessissa  ja  tämä nousi esiin erityisesti  isien koke

muksissa.

Pidän tutkielmani luotettavuutta kohtalaisen hyvänä. Kykenin mielestäni tuomaan esille tutkimasta

ni  ilmiöstä  keskeisiä piirteitä  ja  yhdistämään  teoriaosuuden  punaisena  lankana  toimineet  käsitteet

kriisiteorioineen  ja ekokulttuurisine  lähestymistapoineen osaksi  tuloksia. Lapsen syöpään sairastu

misen  kokeminen  on  varmasti  ainutlaatuista  ja  tämän  tutkielman  avulla  olen  pyrkinyt  raottamaan

lukijoille verhoa tähän kokemusmaailmaan vanhempien kautta. Kahdeksan haastattelua tuotti mie

lestäni  pro  gradututkielmaksi  riittävän  kattavan  aineiston.  Olivathan  haastattelut  hyvin  pitkiä  ja

analysoitavaa aineistoa kertyi sivumäärällisesti runsaasti yli sata sivua. Laadullisessa tutkimuksessa

aineiston ei ole tarkoitus olla edustava otos perusjoukosta, vaan tutkimuksen tekijä päätyy aina tul

kintoihin,  joihin  vaikuttavat  hänen  henkilökohtainen  näkemyksensä  tunteineen  ja  intuitioineen.

Näin ollen samanlaisiin tutkimustuloksiin ei varmasti edes päästäisi toistamiseen. (Nieminen 1998,

215.) Olen pyrkinyt mahdollisimman monipuoliseen ja selkeään raportointiin, jonka toivon avaavan

lukijalle tekemieni ratkaisujen ja tulkintojen oikeellisuutta sekä luotettavuutta.
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Terveydenhuollon sosiaalityön haasteena niin käytännön kentillä kuin tutkimuksessakin on mieles

täni pyrkiä ymmärtämään syvemmällä  tasolla mitä sairauden kokeminen asiakkaille merkitsee. Ih

minen  kantaa  kokemuksensa  mukanaan  arkensa  moninaisilla  toimintakentillä.  Ilman  asiakkaiden

arjen kokemuksien  tuntemista  ja  ymmärtämistä on  hyvin  vaikea  tukea  ja koordinoida asiakkaiden

tarvitsemia  palveluja  ja  tukimuotoja.  Tutkiessaan  ihmisten  kokemuksia  sairauksista  ja  sairastumi

sesta on mahdollista saada kulttuuristen, sosiaalisten ja rakenteellisten tekijöiden vaikutusten kautta

ymmärrystä siitä, miksi ihminen kokee asiat tietyllä tavalla. Jokaisella ihmisellä on omat yksilölliset

ja ainutlaatuiset taustansa  ja erilaiset arkensa sekä kokemuksensa. Muuttuvassa yhteiskunnassa ta

vat kokea terveys  ja  sairaus muuttuvat yhtälailla,  jolloin on  tarpeen peräänkuuluttaa mahdollisim

man  kattavia  tutkimuksellisia  näkökulmia.  Sairauksien  ja  terveyden  kokemuksien  tutkiminen  luo

haasteita terveydenhuollon sosiaalityölle ja yhteiskunnalle. Ihmiset kokevat sairauden tuomat muu

tokset nimenomaan arkielämässään ja ne ovat ihmisille yksilöinä tärkeitä ja sitä kautta merkityksel

lisiä  myös  terveydenhuoltojärjestelmälle.  (Lillrank  &  Seppälä  2000,  117–118.)  Terveydenhuollon

yleisten  rakenteiden  muuttuessa  toivoisin  itsekin  sosiaalityön suunnan keskittyvän erityisesti  arki

seen  selviytymiseen  sairauden  kanssa  mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti.  (Metteri  1996,  145.)

Olen tyytyväinen, että päädyin tekemään oman tutkimuksellisen palani pro graduna osana tätä tut

kimuskenttää.
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Liite 1

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

Isien ja äitien arkikokemuksia lapsen syöpään sairastumisesta

Alussa keskustelua yleisistä asioista kuten tutkimuksesta, sen lähtökohdista ja omista kiinnostuksis

ta jne.  Mistä asioista olet tällä hetkellä iloinen? Millaisessa tilanteessa koet nyt olevasi?

1.) VANHEMMUUS/HOIVAAMINEN

 Aiheuttiko lapsen sairastuminen muutoksia vanhemmuudessasi? Millaisia muutoksia? Voit

ko antaa konkreettisia esimerkkejä? Miksi?

 Muuttuiko jotakin isänä/äitinä olemisessa? Mitä? Onko lapsen sairastuminen aiheuttanut

muutoksia leikkimisessä ja lapsen kanssa olemisessa? Millaisia muutoksia? Onko ollut sa

malla tavalla aikaa leikkiä?

 Miten lapsen hoitaminen/hoivaaminen tapahtui lapsen sairastuessa kotona/sairaalassa olles

sa? Ketä lasta hoitaa päivittäin? Tapahtuiko lapsen hoitamisessa ja sen tavoissa muutoksia

sairastumisen myötä? Millaisia? Miksi?

2.) KOTITYÖT, ARKI, TYÖSSÄKÄYNTI

 Tapahtuiko lapsen sairastumisen myötä muutoksia arjen kotitöiden tekemisen suhteen? Mil

laisia? Ketä kotityöt pääsääntöisesti teillä tekee? Oletteko tarvinneet kodinhoitoapua? Kuka

lasta kuljettaa hoitoihin? Kuka on hoidoissa pääsääntöisesti mukana?

 Vaikuttiko lapsen sairastuminen sosiaalisiin suhteisiin? Millä tavoin? Mistä johtuen? Mihin

suhteisiin erityisesti? Vähenikö lapsen leikkikaverit? Entä ystävien ja tapaamisten määrät?

Entä tapahtuiko muutoksia harrastuksissa?  Onko lapsen sairastumisella ollut vaikutusta pa

risuhteeseenne? Millaisia vaikutuksia? Miten ne koet?

 Millaisia muutoksia arjessanne tapahtui yleisesti lapsen sairastumisen jälkeen? Mistä johtu

en? Mikä merkitys arkirutiineilla on ollut? Mikä arjessa on auttanut erityisesti jaksamaan?

Miten tavallinen arkipäivänne muuttui?

 Jäikö vanhemmista jompikumpi pois ansiotyöstään lapsen sairastumisen vuoksi? Kumpi?

Miksi juuri isä/äiti? Miten sen koet? Miten työnantaja suhtautui työstä poisjääntiin? Olisiko

ollut mahdollista, että molemmat vanhemmat olisivat jääneet töistä pois?
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3.) SOPEUTUMINEN/SELVIYTYMINEN/VOIMAVARAT

 Millaisia sopeutumiskeinoja sinulla mielestäsi oli/on lapsen sairastuttua?

 Miten koit saavasi tukea puolisoltasi? Millaista tukea? Mikä merkitys sillä oli?

 Koitko saaneesi sosiaalista tukea lapsen sairastuttua? Keneltä? Oliko sitä riittävästi?  Millai

sesta sairaalan antamasta avusta/tuesta oli eniten hyötyä ja apua? Entä millaista tietoa olisit

mahdollisesti halunnut lisää?

 Saitteko aineellista tukea eli esim. taloudellista tukea, sosiaaliturvaetuuksia Kelalta?  Miten

tärkeänä niitä piditte? Olitteko/oletteko niihin tyytyväisiä?

 Entä tiedollista tukea eli esim.neuvoja, opastuksia?

 Entä emotionaalista tukea eli esim.keskusteluapua/tukea, kannustusta jne.? Keneltä?

 Entä toiminnallista tukea, esim. palveluja, kuntoutusta jne.? Keneltä? Entä oletko saanut

apua syöpäyhdistyksiltä?

 Henkistä tukea?

 Harrastusten tai vapaaajan toimintojen kautta jaksaminen?

 Onko perheessänne aikaisemmin ollut vastaavia vakavia sairastumisia?

 Aikakäsitys, ajankulku? Muuttuiko? Miten?

4.) YLEISTÄ

Millaisia tuntemuksia ja ajatuksia lapsen sairastuminen sinussa herätti ja on herättänyt? (Pe

lot, toiveet jne.) Lapsen sairastumisen alussa? Keskivaiheessa? Hoitojen päättyessä?

 Millaiset asiat koit erityisen hankalina ja ikävinä? Miksi?

 Millaiset asiat toivat iloa ja positiivista mieltä? Miksi?

MILLAISIA NEUVOJA TAI VINKKEJÄ ANTAISIT VASTAAVASSA TILANTEESSA

OLEVILLE / VASTAAVIA TILANTEITA KOHTAAVILLE VANHEMMILLE?

Loppuun pyritään luomaan rauhallinen ja tasainen tunnelma, keskustellaan yleisistä asioista ja

kokonaisuuksista. Kysytään haastateltavan kokemusta haastattelusta ja tilanteesta ym.


