
Jäsenlehti
1/2021Suru ja taide



2

SURUNAUHAN JÄSENLEHTI 1/21 

Suru ja taide
Ajankohtaista
Vesova-viikonloput
Minkä värinen on suru?
Musiikki on kuin yksi elämä
Rauni Franski in memoriam
Annan surulleni muodon
Toimintakalenteri

Maasta olet sinä tullut, Siipirikko
Uusi puheenjohtaja esittäytyy
Kutsu jäsenkokoukseen
Kellyn tarina elää musiikissani
Kirjoitan suruni näkyväksi
Monipuolista apua 
menetyksen keskellä
Mitä kärsimys opettaa elämästä?

PÄÄTOIMITTAJA Soili Teittinen
TOIMITUS Riika Hagman-Kiuru, Jennina 
Lahti, Anne Leppänen, Jaakko Teittinen
ULKOASU Viivi Suihkonen

KANNESSA GEA, KUVA Satu Mali

JULKAISIJA Surunauha ry 
Maaliskuu 2021
ISSN 2489-7663
PAINOPAIKKA Uusiokuori
YHTEYS toimisto@surunauha.net

TOIMITUS JA YHTEYSTIEDOT

3
5
7
8

12
14
16
20

22
24
25
26
30
34

36

SISÄLLYS

KUVASSA rajaus teoksesta: Haavoitetut, Mari Vallemaa



3

Päätoimittajan kynästä

SURU JA TAIDE

K orona on nostanut taiteen ja sen terveh-
dyttävät vaikutukset voimakkaasti esiin 
kuluneen vuoden aikana. Se mikä ka-
toaa äkkiä ympäriltä, alkaakin muistut-
taa olemassaolostaan, ja sen merkityk-

sen huomaa aivan uudella tavalla. Kulttuuritapah-
tumat on peruttu, ovet sulkeutuneet. Taiteilijat ovat 
jääneet ilman töitä, taiteen harrastajat ja kulutta-
jat ilman elämyksiä. Nähtäväksi jää, millaista sa-
toa kulunut vuosi tuottaa aikanaan taiteen ja kult-
tuurin saralla.

Tässä lehdessä pohdi-
taan surun ja taiteen suh-
detta. Taide puhuu surun 
kieltä. Se koskettaa syväl-
tä, hoitaa ja lääkitsee. Tai-
de voi tulla surun tulkik-
si silloin, kun sanoja ei ole. 
Ilman taidetta ei ole toivoa, 
totesi toimittaja Maija Aal-
to kolumnissaan joulukuun 
alussa (HS 10.12.2010). Hänelle laulaminen virtu-
aalikuorossa oli toivoa tuova kokemus, kun kuoro-
toiminta toistaiseksi keskeytettiin. Ilman toivoa on 
vaikea elää.

Monet ovat saaneet lohtua musiikista surun kes-
kellä. Tutkimusten mukaan juuri musiikki voi ava-
ta ennen avaamattomia lukkoja ja murtautua pak-
sujenkin tunnemuurien läpi. Psykiatri Sami Pirko-
lan mukaan aivot rekisteröivät musiikkiin liittyviä 
tunnemuistoja, ja musiikista etsimme myötäelävien 

tunteiden lohtua.
Vuoden 2020 kaunokirjallisuuden Finlandia- 

voittaja, kirjailija ja pianisti, Anni Kytömäki, ku-
vaa kirjassaan Margarita, miten sävelet huuhtovat 
esiin surua. Itsekään en ole lakannut ihmettelemäs-
tä musiikin voimaa surun lääkitsijänä. Kokemukse-
ni mukaan sävelet löytävät tien surun juurille ja 
puhuvat sen kieltä niin, että tulen ymmärretyksi ja 
lohdutetuksi ilman sanojakin.

Etiikan tutkija, terveystieteiden tohtori Annu 
Haho, pohtii tuoreessa kirjassaan Mitä kärsimys 

opettaa elämästä muun 
muassa kärsimyksen ja kuo-
leman merkitystä. Hänen 
mukaansa taide voi auttaa 
käsittelemään elämän pe-
ruskysymyksiä, pysähty-
mään surun ja kuoleman ää-
relle. Voisiko se merkitä het-
keä taideteosta katsellen, 
paluuta lapsuuden lauluun 

tai rakkaan kanssa jaettuun taide-elämykseen? Tai-
deterapia on avannut myös monille uusia ja yllättä-
viä reittejä ja mahdollisuuksia käsitellä omaa surua. 
Tätä näkökulmaa lehdessä avaavat kuvataiteilija ja 
ryhmätaideterapeutti Mari Vallemaa sekä kirjaili-
ja ja kuvataiteilija Leena Hietamies.

Koronan myötä yksinäisyys, menetys, kuolema 
ja suru ovat tulleet uudella tavalla näkyviksi. Tähän 
tarpeeseen Surunauha on kehitellyt uusia digitaa-
lisia kohtaamisen ja vertaistuen muotoja läheisen 

”Taide voi tulla 
tulkiksi silloin, kun 

sanoja ei ole.”

PÄÄKIRJOITUS
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Soili Teittinen toimii vertais- 
tukijana pääkaupunkiseudulla.

itsemurhan kohdanneille. Niiden avulla vertaistu-
ki on löydetty toimivana mahdollisuutena ja voi-
mavarana, kun kohtaaminen kasvotusten ei ole 

PÄÄKIRJOITUS

KUVASSA alhaalla teos: Sauvoit kauas, Anne Leppänen  /  KUVITUSKUVA ylhäällä: Mokoland, Freepik

ollut mahdollista. Näitä kohtaamisen muotoja löy-
tyy runsaasti lehden sivuilta. Kenenkään ei tarvit-
se jäädä yksin poikkeusoloissakaan surun ja mene-
tyksen keskellä.

Valoa kevääseen!

Soili Teittinen
soili.teittinen@gmail.com
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AJANKOHTAISTA

TEKSTI Riika Hagman-Kiuru, toiminnanjohtaja
KUVA Marika Finne

V uosi 2021 käynnistyi suurimmassa osas-
sa Suomea lumisissa merkeissä. Samal-
la käynnistyi yhdistyksen 23. toiminta-
vuosi. Ainakin alkuvuoden toimintaan 

vaikuttaa vielä covid-19-pandemia ja kokoontu-
misrajoitukset. Toivottavasti kesällä päästään jo 
kohtaamaan kasvokkain. Tilanteesta huolimatta 
iso joukko Surunauhan vapaaehtoisia tarjoaa tu-
kea tänäkin vuonna. Sydämellinen kiitos kaikille 
vapaaehtoisille!

VERKKOTUKEA ON LISÄTTY
Viime vuonna järjestöllä oli mahdollisuus Ste-
an erillisrahoituksen turvin laajentaa verkkotuen 
muotoja. Moni näistä muodoista on tullut jäädäk-
seen, vaikka rahoitus loppuikin. Myös tänä vuon-
na järjestämme Tukinetissä joka tiistai vertaistu-
kichatin, jonka lisäksi yksittäisiä teemallisia tilai-
suuksia on tulossa kevään mittaan. Hyvää palau-
tetta saaneiden verkkoryhmien järjestämistä jat-
ketaan paikallisten ryhmien rinnalla. Ajankohtai-
set uudet ryhmät ja tapahtumat löydät Surunau-
han verkkosivuilta surunauha.net ja uudistu-
neesta Lohtu-sovelluksesta. Lohtu-sovelluksessa 
on myös kuunneltavissa kaikki viisi Laura ja lohtu 
podcast -sarjan jaksoa. Kannattaa tutustua myös 
uudistettuun Vertaisvirtaa-sovellukseen, jonka 
avulla on mahdollisuus löytää omien toiveiden 
mukainen vertaiskaveri.

MYÖS TAPAAMISIA  
TILANTEEN SALLIESSA

Verkkotuen ohella järjestetään myös runsaasti 
kasvokkaisia kohtaamisia tilanteen salliessa. Vuo-
den aikana on tulossa mm. kaksi Vesova-vertaistu-
kiviikonloppua, vapaaehtoisten oma viikonloppu, 
perhekurssi ja nuorten viikonloppu. Lisäksi järjes-
tämme sääntöjen mukaiset jäsenkokoukset. Ke-
vään jäsenkokouksen kutsu löytyy tämän lehden 
sivulta 25. Vertaistukiryhmiä järjestetään eri puo-
lilla Suomea, ja tulossa on myös taideryhmiä. Ta-
pahtumat ja muu toiminta päivittyvät koko ajan, 
joten kannattaa seurata järjestön verkkosivuja ja 
tilata uutiskirje sähköpostiin. 

STRATEGIAKAUSI PUOLIVÄLISSÄ
Surunauhan historian ensimmäinen strategiakau-
si on tullut puoliväliinsä, ja on aika arvioida järjes-
tön suuntaa. Strategiassa kehittämiskohteiksi on 
järjestön varsinaisen toiminnan, vertaistuen ohel-
la, nostettu viestinnän ja tunnettuuden kehittämi-
nen. Tätä työtä on tehty panostamalla yhteistyö-
verkostoihin, uudistamalla järjestön ilme ja logo, 
sekä resursoimalla viestintää aiempaa enemmän. 
Ainakin järjestön verkkosivujen ja sosiaalisen me-
dian kanavien kävijä- ja seuraajamäärien perus-
teella tässä on onnistuttu varsin hyvin. Surunau-
han toimiston väki ja hallitus kuulevat mielellään 

AJANKOHTAISTA

Toiminnanjohtajan terveiset
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hoidon saatavuuden edistäminen, ovatkin olleet 
hyvin esillä mediassa viime aikoina.

Toivottavasti näemme taas pian! Sillä välin näh-
dään verkossa ja pysytään terveinä. 

Riika Hagman-Kiuru
Toiminnanjohtaja

mielipiteitänne, ja lähetämmekin teille kevään ai-
kana kyselyn. Palautetta toiminnasta ja lehdestä 
otamme vastaan toki milloin tahansa.

KRIISITUEN SAATAVUUS
Surunauhan vaikuttamistoiminnassa teemana on 
kriisituen saatavuus. Olemme vuoden 2020 aika-
na olleet aktiivisesti yhteydessä kriisipäivystyksiin 
ympäri Suomea. Yhteistä vaikuttamistyötä teh-
dään surujärjestöjen yhteishanke Surevan kohtaa-
minen kautta. Lisäksi jatkamme tiivistä yhteistyö-
tä mielenterveysjärjestöjen yhteisen Mielenterve-
yspoolin kanssa. Mielenterveyspoolin vaikuttamis-
työn kärkiteemat, terapiatakuu ja mielenterveys-

AJANKOHTAISTA

KUVAT alhaalla ja oikealla: Pixabay

SEURAA 
SURUNAUHAA! 
instagram.com/ 
surunauha



Vesova-vertaistukiviikonloput itsemurhan tehneiden läheisille

21.–23.5. HÄRMÄN KYLPYLÄ, YLIHÄRMÄ
Syksyn viikonlopun paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin.

Surunauha ry järjestää tänä vuonna kaksi erillistä vertaistukiviikonloppua itsemurhan 
tehneiden läheisille. Mukaan voi lähteä joko yksin tai yhdessä – ystävän, puolison tai 
vaikka koko perheen voimin. Vertaistukiviikonloppu antaa aikaa ja tilaa puhua vaikeis-
ta asioista turvallisessa ilmapiirissä vertaisten kesken. Etsimme yhdessä voimavaroja 
jaksamisen ja selviytymisen tueksi.

Vertaistukiviikonloppu Vesova on ollut itsemurhan tehneiden läheisten keskuudessa 
erittäin pidetty, lämminhenkinen ja yhteisöllinen tapahtuma. Vesova on valtakunnalli-
nen, ja siihen voi hakea asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kevään vertaistukiviikonloppu järjestetään 21.–23.5. Härmän 
kylpylässä, Ylihärmässä. Vertaistukiviikonloppu alkaa per- 
jantaina n. klo 16 (tarkka aika vahvistetaan vielä osallistujil- 
le), jolloin voi ilmoittautua ja majoittua. Viikonlopun ohjel- 
maa rytmittävät ruokailut ja välipalat. Ohjatun ohjelman 
lisäksi osallistujilla on mahdollisuus mm. saunoa ja ulkoilla. 
Sunnuntaina ohjelma päättyy lähtökahveihin noin klo 15.

ILMOITTAUTUMINEN: surunauha.net/vesova21

VESOVA-VIIKONLOPUT

ILMOITTAUDU: 
surunauha.net/ 

vesova21
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K un sanoja ei ole, vain 
hämmennys ja tyhjyys, 
ehkä epätoivo tai syyl-
lisyys, taideterapia voi 

auttaa eteenpäin. Käsillä 
tekeminen on yhteydes-
sä aivoihin, ovathan ai-
vot tunteiden koti. Tar-
jolla on ohjattuja taidete-
rapiaryhmiä, mutta myös 
yksin kotona voi käsitellä 
suruaan värien avulla.

Välineinä hyviä ovat 
vesiliukoiset akvarel-
li- tai akryylimaalit, lii-
dut tai hiilet ja isot paperit. Mie-
lessä ei tarvitse olla mitään ku-
via, ei täydy maalata lintuja tai 
kukkia. Värejä voi vaikka silmät 

kiinni levittää vierekkäin, pääl-
lekkäin, ristiin rastiin. Vetistä vä-
riä voi roiskuttaa, sitä voi valut-
taa, pyyhkiä pois talouspaperilla, 

kaikki värit voi peittää mustal-
la ja sitten alkaa raapia mustaa 
pois tylsän veitsen avulla. Kuivu-
nutta väriä voi rajailla tai peittää 

tusseilla.
Myös omat sormet tai avoimet 

kämmenet voi kastaa väriin ja le-
vittää niillä kuvioita, aaltoja ja 

sormenjälkiä. Oikeakäti-
sen kannattaa käyttää va-
senta kättä ja päinvastoin. 
Jotkut taiteilijatkin käyt-
tävät tätä menetelmää. 
Se on myös yksi ekspres-
siivisen taideterapian me-
netelmistä, päästetään ir-
ti kontrollista.

Kun aikoinaan kävin 
läpi omia luopumisen ja 

surun aikojani, osallistuin ret-
riittiin, jossa rauhallisen tausta-
musiikin soidessa saimme maala-
ta ja piirtää pöydälle teipattuun 

Me länsimaalaiset pukeudumme mustiin surun aikana, mut-
ta myös hyvin arvokkaissa juhlissa. Aasian maissa suositaan 

valkoista, puhtauden ja täydellisyyden väriä. Joissakin Afrikan 
maissa suruajan merkkinä käytetään punaista kangassuikaletta 

käsivarressa. Mutta minkä värinen on suru?

Minkä värinen on

TEKSTI JA KUVAT Leena Hietamies
Kirjoittaja on kirjailija ja kuvataiteilija

”Käsillä tekeminen 
on yhteydessä aivoihin, 

ovathan aivot 
tunteiden koti.”

SURU? 
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isoon paperiin tunnetilojamme. 
Otin vasempaan käteeni mustan 
liidun, jolla aloin silmät kiinni 
kovasti painaen vedellä kuvioita. 
Tunsin ahdistusta ja vihaa. Pur-
sotin tulenpunaista ja oranssia 
väriä lautaselle ja painoin siihen 
kämmeneni. Tunsin tarvitsevani 
voimia ja energiaa asioiden hoi-
tamiseen. Jossain vaiheessa ha-
lusin työhöni ja tulevaisuuteeni 
valoa. Aloin pyörittää viileää val-
koista maalia työn keskelle, kuin 
kirkkaana hohtavaa aukkoa. Sii-
nä vaiheessa kyyneleet valuivat 
poskilleni. Retriitin ohjaaja kos-
ketti olkapäätäni ja sanoi: ”Kat-

so kunnioittaen työtäsi, kysy, mi-
tä se sinulle sanoo?”

Kuvanveistäjäpuolisoni Rai-
mo Jaatinen on joutunut kohtaa-
maan isän suurimman surun; hä-
nen poikansa päätti itse elämän-
sä 22-vuotiaana. Pahinta van-
hemmille oli se, etteivät he olleet 
huomanneet varoittavia merkke-
jä tulevasta. Poika oli käyttäyty-
nyt ikäiselleen normaalisti, edel-
lisenä iltana tehnyt opiskeluihin-
sa liittyviä tehtäviä.

Osa Raimon lohduttoman su-
run käsittelystä oli muovailla ja 

”Kuvanveistäjä-
puolisoni Raimo 

Jaatinen on joutu-
nut kohtaamaan 
isän suurimman 

surun.”

KUVASSA kuvanveistäjä Raimo  
Jaatinen ateljeessaan enkeliveis- 
toksen työskentelyvaiheessa.
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valaa pronssiin klassinen, tyy-
ni enkeli, jonka ojentunut käsi 
on lohdutuksen ja suojelun osoi-
tus. Muutamaa vuotta myöhem-
min myös Raimon vaimo, kirjaili-
ja ja runoilija Eila Jaatinen, kuo-
li monien sairauksien murtama-
na. Enkeli on sijoitettu pojan ja 

äidin haudalle Honkanummen 
hautausmaalle.

Viime vuonna Raimon ras-
kas tehtävä oli valmistaa toinen 
suurikokoinen pronssinen enke-
lihahmo vanhempiensa haudal-
le Nurmijärven hautausmaalle. 
Näin hän prosessoi omaa ikä- 

väänsä, ja samalla muisteli äi-
tiään sekä kuvanveistäjäisäänsä, 
jonka kanssa hän työskenteli mo-
net vuodet yhteisessä ateljeessa. 
Kaunis enkeliveistos on lohdutta-
nut myös Raimon sisaruksia näi-
den käydessä haudalla.

KUVASSA Leena Hietamiehen vasemmalla kädellä ilman siveltimiä maalaama akvarellityö, 
joka sai nimekseen Puutarhassa tuulee. 

Poimintoja:
UUTTA VERKOSSA
Suru ja siitä selviäminen -webinaari

LAPSILLE JA PERHEILLE
perhekurssi jälleen ensi kesänä

VESOVA-VIIKONLOPPU
sekä keväällä että syksyllä

Haluatko tietoa 
TULEVASTA TOIMINNASTA? 

TILAA SURUNAUHAN UUTISKIRJE: 
surunauha.net/yhteystiedot/ 

tilaa-uutiskirjeemme
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Minun sielussani on talvi,
sillä on lasi-ikkuna.
Lunta sataa pimeälle kadulle.
Lapsen ihme, sinisen valtakunta.
Nouse taas, kylmä kuu, 
paina käteni jäljet
lumeen, linnun hieroglyfit.
Minä muistan kuin metsä puunsa,
kuin kivet rannan.

Eila Jaatinen, Äläkä sure, Sakari

Kaikessa elämässä pinnan alla on suru. 
Suru on vapaa, se haluaa virrata. 
Veden lailla se täyttää kaikki aukot. 
Se on kaikkialla. Suru on itse elämä, 
se on ravinto ja se on lohdutus.

Eila Jaatinen, Äläkä sure, Sakari

KUVA Pixabay
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tavoin hoidon, tunteiden jakamisen ja psykotera-
pian välineinä.

Miksi juuri musiikki vaikuttaa ihmisen 
mieleen ja tunteisiin niin voimakkaasti?
Musiikki on aistiärsykkeenä erityistä, monitahois-
ta ääni-informaatiota, joka stimuloi aistejamme, 
ajatuksiamme ja tunteitamme ainutlaatuisin ta-
voin. Musiikista aivomme rekisteröivät musiikil-
lisia elementtejä, kuten rytmin, melodian ja voi-
makkuuden ja toisaalta musiikkiin liittyvät tunne-
muistot, joiden vaikutukset voivat olla melko voi-
makkaitakin, kun ne palauttavat mieleen mennei-
tä asioita ja niihin liittyviä tunteita.

Toisaalta musiikissa on jo sinällään omaan mu-
siikkikulttuuriin liittyviä merkityksiä rauhoittavuu-
desta (tuutulaulut) kohottavuuteen (juhlamusiikki 
tai ”sotaisa” musiikki). Ja vielä enemmänkin: mu-
siikki on identiteettien lähde; millaisen musiikin ih-
minen itse on tai haluaa olla.

Onko sitä tutkittu, miten taide voi 
auttaa juuri surun ja kriisin keskellä?
Musiikin ja muunkin taiteen käyttö erilaisissa psy-
koterapioissa on hyvin yleistä. Erityisesti depres-
sioissa ja nuorten mielenterveysongelmissa mu-

P irkola tunnetaan myös muusikkona. 
Hän on legendaarisen Juliet Jonesin 
sydän -yhtyeen kitaristi-laulaja ja bii-
sinkirjoittaja. Kappaleita on vuosien 
varrella syntynyt muillekin, mm. Pate 

Mustajärvelle ja Yölinnulle.

Mitä tekemistä taiteella ja kulttuurilla 
on ihmisen mielenterveyden kanssa?
Itse asiassa todella paljon. Perinteisesti mielenter-
veys voidaan jakaa positiiviseen ja negatiiviseen, 
eli mielenterveyden voimaulottuvuuteen ja toi-
saalta mielenterveyden häiriöihin. Taide ja kult-
tuuri ovat positiivisen mielenterveytemme raken-
nusaineita ja ravintoa, ja ne yhdistävät meitä ih-
misiä kokemuksinemme toisiimme. Suorina vaiku-
tuksina ne tarjoavat innostavia, vilvoittavia ja ren-
touttavia elämyksiä, milloin mitäkin.

Toisaalta käymme dialogia taiteen ja kulttuu-
rin avulla sekä oman itsemme että historian ja ko-
ko ympäröivän kulttuurin kanssa. Tätä listaa voi-
si jatkaa loputtomiin, sillä jokaisella on taiteelle ja 
kulttuurille omia merkityksiään, joita voi omassa 
yhteisössään ja muita kohdatessa jakaa ja verrata.

Negatiiviseen mielenterveyteen eli mielenter-
veyshäiriöihin taide ja kulttuuri liittyvät hoidon ja 
kuntoutuksen kautta: niitä voidaan käyttää monin 

Professori Sami Pirkolalle 
MUSIIKKI ON KUIN YKSI ELÄMÄ

HAASTATTELU Jaakko Teittinen
KUVA oikealla Pasi Rytkönen

MUSIIKKI ON KUIN YKSI ELÄMÄ

Viime vuonna julkaistiin Itsemurhaa yrittäneen käypä hoito -suositus 
sekä Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma 

vuosille 2020–2030. Molempia oli laatimassa Tampereen yliopiston sosi-
aalipsykiatrian professori Sami Pirkola.



siikkiterapian hyödyllisyydestä on paljon tutki-
musta. Ryhmämuotoisia, taiteeseen liittyviä tera-
peuttisia välineitä voivat olla vaikka runoterapiat, 
sosiaaliset voimaannuttavan valokuvauksen ryh-
mät tai kirjallisuuspiirit.

Mitä nimenomaan 
musiikkiin tulee, niin vai-
kuttaa itsestään selväl-
tä, että etsimme vaikei-
na aikoina myös musii-
kin ja erityisesti myö-
täelävien tunteiden tuo-
maa lohtua. Itkuvirret, 
blues ja hautajaismusiik-
ki ovat hyvin ilmeisiä esi-
merkkejä musiikin tuomasta lohdusta myös siksi, 
että joku muu on kokenut saman kuin surija.

Miten taide voi auttaa 
läheisen itsemurhan kohdanneita?
Edellä sanotun lisäksi, jotkut hyötyvät kovasti tä-
män tyyppisen kriisin kohdalla kirjoittamisesta, 

jota silloin voi pitää jopa terapiana. Taiteellisen 
myötäelämiskokemuksen lisäksi taiteen tekemi-
nen voi olla joillekin hyödyllistä ja auttavaa, sii-
nä missä toisille vaikkapa liikunta. Kirjoittami-

nen, maalaaminen, va-
lokuvaus, soittaminen – 
melkein mikä tahansa – 
voi olla hyvä tapa kohda-
ta niin vaikea asia, kuin 
läheisen itsemurha.

Mitä taide 
ja kulttuuri 
merkitsevät sinulle?

Niin paljon, että sitä on vaikea tai toisaalta it-
sestään selvän tuntuista sanoittaa. Käyn tunne-
pitoista ja avointa keskustelua itseni ja toisaal-
ta maailman kanssa juuri erilaisen taiteen tai 
kulttuurin avulla. Musiikkia olen kuunnellut ai-
na paljon ja monipuolisesti ja lukenutkin kirjo-
ja jo nuorena. Myöhemmin paljon muuta on tul-
lut mukaan, vaikka teatterin ja tanssin kautta, ja 

"K ÄYN TUNNEPITOISTA 
JA AVOINTA KESKUSTELUA 

ITSENI JA TOISA ALTA MA AIL-
MAN K ANSSA JUURI ERI- 

LAISEN TAITEEN TAI 
KULTTUURIN AVULLA."



14 MUSIIKKI ON KUIN YKSI ELÄMÄ

yritän olla avoin uudelle ja haastavalle taiteelle ja 
kulttuurille.

Mikä musiikissa vei sinut 
mukanaan ja millainen merkitys 
sillä nykyään on elämässäsi? 
Jo lapsuudenkodissani soi koko ajan musiikki ja 
nyt katsottuna myös kiinnostava sellainen: aikan-
sa musiikki Beatlesista Led Zeppeliniin, Hair-musi-
kaaliin ja jazziin. Soittamaan opettelu oli esimur-
rosiässä väline etsiä omaa identiteettiä ja haaveil-
la. Musiikki soi edelleen melkein koko ajan, ja mah-
dollisuus tehdä musiikkia on tarjonnut käytännös-
sä yhden elämän. Se ei ole vähän.

KUVA Sami Pirkolan kotialbumi

Rauni on poissa
Yhdistyksen perustajajäsen Rauni Franski menehtyi lyhyen 
sairaalajakson päätteeksi joulukuun 11. päivänä 2020, 
92 vuoden iässä.

Yhdistyksen ensimmäisistä vuosista puhuminen on mahdo-
tonta ilman Raunia. Hän osallistui keväällä 1997 SMS:n kun-
toutuskurssille, jolla aloite yhdistyksestä syntyi. Eikä se olisi 
edennyt ilman Raunia ja Raunin tapaa saada ihmiset yhteen, 
ja sinnikästä ajatusta siitä, että tämä yhdistys tarvitaan. 
Raunin poika Jyrki oli tehnyt itsemurhan 1996 ja Rauni kantoi 
häntä ja tuskaa mukanaan joka päivä. Hän sanoi suoraan, 
että ei toivu koskaan, mutta muiden saman kokeneiden 
kanssa pystyi sentään jatkamaan.

Ja Rauni jatkoi. Me kaikki silloin mukana olleet muistamme 
hänet ystävänä, joka sydänverellä huolehti siitä, että yhdis-
tyksen tilaisuudet ja asiat etenivät. Rauni huolehti ja totta 
puhuen myös hermoili, mutta ennen kaikkea kiitti ja kannus-
ti. Oli aina tukena ja aina mukana. Raunissa yhdistyi sydä-
mellinen omistautuminen ja itsensä unohtaminen ironiseen 
ja terävään huumoriin, uteliaisuuteen ja periaatteellisuu-
teen. Taide, erityisesti kirjallisuus, oli Raunin suuri rakkaus ja 
suurin lohdutus kaiken keskellä.
 
TEKSTI Sari Forsström

R AUNI FR ANSKI IN MEMORIAM
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Istuin tänään odottamassa
että sinä tulisit.

Ehkä olisit se aavistuksenomainen tuuli,
joka silittäisi kevyesti olkapäitä.
Vai olisitko sittenkin se lempeästi 
lämmittävä aurinko,
joka muistuttaa aurinkorasvasta.

Ehkä olisit se iloisesti laulava lintu, 
joka pitää minulle seuraa.
Vai olisitko sittenkin se kuoppa kadussa,
se sydämenmuotoinen.

Istuin tänään odottamassa,
että sinä tulisit.
Mutta sinä et tullut tänäänkään.

Tai kenties sinä olitkin jo siellä.
Kaikkialla.
Ja minussa.

Jennina Lahti

KUVA Pexels
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SURUN KÄSITTELYÄ TAITEEN 
KEINOIN VERTAISRYHMISSÄ

M ari Vallemaa on 
kasvatust ieteen 
maisteri ja ryh-
mätaideterapeut-
ti. Opettajavuosi-

naan hän toimi taidekasvattaja-
na ja kuvataideopettajana 
lasten, nuorten ja aikuis-
ten parissa. Oma työhuo-
ne mahdollisti työskente-
lyn kuvataiteilijana. Tera-
piatyöhön hakeutumisensa 
taustasta hän kertoo:

”Läheiseni oli juuri kuol- 
lut. Osallistuin taideterapia- 
työpajaan opettajien täy-
dennyskoulutuskurssilla. Maa-
laaminen, kirjoittaminen ja ke-
hollinen ilmaisu antoivat minul-
le työkaluja suruuni. Koin tai-
teen eheyttävän voiman. Vuosien 
myötä menetin useita läheisiäni. 
Oman taiteeni tekeminen antoi 
lohtua ja auttoi jaksamaan. Aja-
tus taideterapeuttikoulutukseen 

KOONNUT Anne Leppänen  KUVAT Mari Vallemaa

hakeutumisesta vahvistui.”
Mari Vallemaa suoritti taide-

terapian ryhmäprosessin perus-
opinnot Aalto-yliopistossa ja sen 
jälkeen ryhmätaideterapeutin 
ammattitutkinnon. Koulutuksen 

järjesti Aalto PRO yhteistyössä 
Ihmissuhdetyö ry:n kanssa. Mari 
on ohjannut Surunauhan taide-
ryhmiä ja taidetyöpajoja vuodes-
ta 2014 alkaen.

M ari Vallemaa kertoo, 
miten taideterapeut-
tiset ryhmät etenevät. 

Ryhmäkokoontuminen alkaa 
kuulumiskierroksella, samoin 
kuin Surunauhan vertaistukiryh-
missä. Jokainen saa tilaisuuden 
puhua omalla vuorollaan. Aloi-
tuksen tukena Mari kertoo käyt-

tävänsä kuvia eri aihepii-
reistä. Osallistujien valitse-
mat luonto-, henkilö-, tun-
nelma- tai taidekuvat kerto-
vat jotain tärkeää juuri kä-
sillä olevasta hetkestä. Aloi-
tuksena voi olla myös tee-
maan liittyvä teksti, runo 
tai tarina. 

K uulumisten jälkeen ryh-
mä virittäytyy taidetyös-
kentelyyn kehollisesti eri-

laisten liike-, keskittymis-, kon-
takti- ja aistiharjoitteiden kautta. 
Virittäytyminen auttaa kehoa ja 
ajattelua laskeutumaan lempeäs-
ti läsnäolon tilaan. Aistit avoin-
na kunkin on helpompi saada 

”OSALLISTUJIEN
VALITSEMAT KUVAT 

KERTOVAT JOTAIN TÄR-
KEÄ Ä JUURI K ÄSILLÄ OLE-

VASTA HETKESTÄ.

ANNAN SURULLENI MUODON

Taide eri muodoissaan on vahva väline surun käsittelyssä. 
Taidetyöskentely avaa väylän menetyskokemukseen liittyviin 

tunteisiin. Surun käsittely toiminnallisesti lisää syvää ymmärrystä 
menetyksestä, palauttaa elämänuskoa ja toimii väylänä persoo-

nallisuuden voimistumiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. 

Annan surulleni muodon
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kosketus tunteisiinsa – niihin ki-
peimpiinkin. Marin tavoitteena 
on luoda rauhallinen ja turvalli-
nen luottamuksen ilmapiiri, joka 
valmistaa ryhmäläisiä taidetyös-
kentelyyn, ohjaa sisäiseen vuoro-
puheluun ja kohtaamaan suruun 
liittyvät tunteet.

V irittäytymistä seuraa var-
sinainen taidetyöskente-
lyosuus. Se voi olla kir-

joittamista, maalaamista, sa-
ven työstöä jne. Musiikkiakin 
käytetään vaihtelevasti sekä vi-
rittäytymiseen että työsken-
telyn yhteydessä. Mari toteut-
taa taidetyöskentelyn yleensä 
yksilötyöskentelynä. 

”Jokaisella on tällöin tilaisuus 
keskittyä rauhassa muistelemaan 
menetettyä läheistään. Tämä 

yksityinen, muistojen äärellä vie-
tetty oma aika on arvokas hetki, 
mahdollisuus suruun liittyvien 
tunteiden tunnistamiseen ja kä-
sittelyyn”, Mari kuvailee.

O sa l l i s -
t u j a t 
tekevät 

muistiinpanoja 
kokemukses-
taan ryhmäs-
sä. Tämä on 
tärkeää, koska 
tekstin kaut-
ta koettuun 
on mahdollista 
palata myöhemmin. Kirjoittami-
nen lisää ymmärrystä surun ko-
konaisvaltaisesta olemuksesta. 
Pohdintoja jatketaan myös sanal-
lisesti pareittain, pienryhmissä 

tai koko ryhmän kesken. Ryh-
mässä käytävä keskustelu tuo-
toksista ja työskentelyn herättä-
mistä tunteista on ensiarvoisen 
tärkeää. 

”Se antaa uutta näkökul-
maa suruun ja 
tuottaa oival-
luksia, jotka 
kannattelevat 
sekä antavat 
voimaa jaksaa 
e t e e n p ä i n ”, 
Mari kertoo. 
Ryhmä ker ta 
päättyy aina 
loppupiir i in, 

jossa kootaan yhteisesti työsken-
telyn herättämät ajatukset ja kä-
sitellään mahdolliset askarrutta-
maan jääneet kysymykset.

ANNAN SURULLENI MUODON

”KESKUSTELU 
ANTA A UUTTA 

NÄKÖKULMA A SU-
RUUN JA TUOTTA A 

OIVALLUKSIA."

KUVASSA teos: Voimapaikka, Mari Vallemaa
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S uruun liittyy valtava tun-
teiden kirjo. Taidetyösken-
telyssä tunteet ovat vahvas-

ti läsnä. Kaikki tämä on luonnol-
lista ja kuuluu prosessiin. Joskus 
tunteet koetaan ehkä liian voi-
makkaina ja niiden kohtaaminen 
saattaa pelottaa. Mari korostaa, 
että on hyvä kuunnella itseään, 
osallistua ja työskennellä juuri 
sen verran, kuin kulloinkin jak-
saa ja haluaa. Surua ei suoriteta. 
Valmius surun käsittelyyn vaih-
telee yksilöllisesti. 

”Tämän huomioon ottaminen 
on minulle ryhmäohjaajana tär-
kein haaste. Tavoitteeni on edetä 
hienovaraisesti, herkällä korval-
la aistien, jokaisen yksilöllisiä ra-
joja kunnioittaen. Ryhmään osal-
listuminen ei edellytä taiteellis-
ta osaamista eikä mitään erityis-
taitoja. Työskentelysisällöt räätä-
löin ryhmäkohtaisesti, tilaajan ja 
kohderyhmän tarpeita kuunnel-
len”, Mari Vallemaa kuvaa.

KOMMENTTEJA
”Todella paljon kiitoksia Marille tästä kokemuksesta! Ryhmä tuntui itselleni juu-
ri sopivalta: sopiva määrä keskustelua ja sopiva määrä luovaa työskentelyä. 
Huomasin itsestäni uusia puolia ja sain työstettyä tunteita kokoontumisten ai-
kana. Suosittelen kaikille lämpimästi.”

”Vapaa tunteiden ilmaisu esim. kirjoittamalla ja maalaamalla oli todella tera-
peuttista ja vapauttavaa. Myös jälkikeskustelut ryhmän kesken antoivat minul-
le todella paljon. Oli mielenkiintoista huomata, miten eri tavalla ryhmäläiset kä-
sittelivät surua. Sain uusia näkökulmia myös omaan menetykseeni.”

”Ihmeellisellä tavalla taiteen kautta päätyi kosketuksiin oman sisimpänsä kans-
sa, ja huolella koteloitu suru pääsi vuotamaan ulos.” 

ANNAN SURULLENI MUODON



TOIMINTAK ALENTERI 2021

Uusien ryhmänohjaajien koulutus, osa 1
Suru ja siitä selviäminen -webinaari (FinFami 
Satakunta ja Surunauha ry)
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Oulussa

Ryhmänohjaajakoulutus, osa 2
Vertaistukiryhmä Jyväskylässä
Surukonferenssi
Läheisten ilta verkossa
Kevätkokous Helsingissä
Vertaistukiryhmä Vaasassa
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Oulussa

Vertaistukiryhmä Jyväskylässä
Läheisten ilta verkossa
Vesova-vertaistukiviikonloppu
Vertaistukiryhmä Vaasassa
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Oulussa

Perhekurssi yhteistyössä Mieli ry:n kanssa
Läheisten ilta verkossa

13.-14.3.
24.3.

30.3. 

10.-11.4.
12.4.

15.-16.4.
21.4.
24.4.
27.4.
27.4.

10.5.
12.5.

21.-23.5.
25.5.
25.5.

10.–13.6.
17.6.

Kalenterin päivitys: 
Listaa päivitetään vuoden aikana. Ajankohtaiset tapahtumatiedot voi 
tarkistaa sivuilta surunauha.net. Muutokset mahdollisia.

MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU



Läheisten ilta verkossa
Vertaistukijoiden viikonloppu

Itsemurhien ehkäisypäivä
Läheisten ilta verkossa

Toinen Vesova-viikonloppu lokakuussa
Läheisten ilta verkossa

Jäsenkokous, pvm. tarkentuu myöhemmin
Katvealueiden päivä
Jäsenten päivä 
Läheisten ilta verkossa
Kynttilätapahtuma

Läheisten ilta verkossa

11.8.
21.–22.8.

 10.9.
15.9.

20.10.

13.11.
13.11.
17.11.
21.11.

15.12.

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

Chat Tukinetissä 
ITSEMURHAN TEHNEIDEN 
LÄHEISILLE JOKA TIISTAI: 

surunauha.net/chat
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distavat: Miksi en huomannut? Miksi en toiminut? 
Miksi et kertonut…? Loputtomasti kysymyksiä, 
vastausta vailla. Ikuisesti.

MAALAAN KIIVAAMMIN, kyyneleet polttavat 
luomieni takana. Rakennan maalaustani kerros 
kerrokselta. Hentoja vihreitä, mielessä metsäret-
kemme. Vahvempaa sinistä, silmissäni merenran-
takävelymme. Poimin lattialta vaalean, ohueksi 
kuluneen urheilusukkasi. Leikkaan sukanvarresta 
palasen, uitan akryylivärissä ja upotan sen maa- 
laukseeni. Lisään väriseokseen hiekkaa, jonka 
olen tuonut mukanani muistelukävelyltä meren-
rannalta. Jätän työni lepäämään ja alan työstää 
toista maalausta.

MAALAAN RAIVOKKAASTI, vedän uurteita vä-
rin pintaan, maalaan verenpunaisella ja vihreän 
eri sävyin. Pysähdyn. Itken. Sekoitan valkoiseen 

Veljeni.
Päädyit itsemurhaan. Kyselen: MIKSI?

ASTUN KOTIISI. Se on tyhjä. Olet lähtenyt. Omas-
ta tahdostasi. Sitä on vaikea ymmärtää. Mieleeni 
nousevat monet yhdessä vietetyt hetket, keskus-
telut. Kaikki tavarasi ovat paikoillaan, kirjat hyllys-
sä, vaatteet kaapissa, vuoteesi avoimena, kahvi-
kuppisi pöydällä…

OLEN TÄSSÄ, suruni kanssa ja sinun kanssasi. 
Pystytän maalaustelineeni lattialle. Samaan paik-
kaan, josta sinut löydettiin kuolleena vajaa kolme 
kuukautta sitten. Mukanani minulla on kaksi pak-
sua maalauspohjaa. Kosken kankaaseen haparoi-
vin, varovaisin vedoin. Maalaan kahta työtä rin-
nakkain. Kyyneleet nousevat silmiini, pala kurk-
kuuni. Olen tuskainen, syyllisyyden tunteet ah-

Maasta olet sinä tullut,    Siipirikko
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Maasta olet sinä tullut,    Siipirikko TEKSTI JA KUVAT Mari Vallemaa. Kirjoittaja 
on kuvataiteilija ja ryhmätaideterapeutti.

akryyliväriin maavärejä; poltettua umbraa, sien-
naa, okraa, hiiltä. Levitän palettiveitsellä värise-
osta uurteiseen pintaan. Verenpunaiset ja tum-
mat vihreät pinnat peittyvät maavärien alle. Jätän 
kuivumaan. Otan toisen työn ja jatkan sitä. Työs-
tän teosta kollaasitekniikalla. Upotan akryyliväriin 
profiilikuvan tuntemattoman tekijän veistoksesta. 
Kuva puhuttelee minua ja tuntuu tärkeältä liittää 
juuri tuo ihmisfiguuri maalaukseeni. Peitän kuvan 
vaalealla hiekkaseoksella.

LIIKUTUN. Itkukohtaukseni on raju, lohduton. 
Pyyhin maalausrätillä varovasti teoksen pintaa. 
Maalikerrosten alta paljastuu kaksi päällekkäistä 
hahmoa. Tunnistan hahmot. Ne ovat äitini ja velje-
ni. Äitimme on kuollut muutama vuosi sitten. Siel-
lä te olette nyt, yhdessä, äiti ja poika. Teokseni saa 
nimen Maasta olet sinä tullut.

LASKEN VETTÄ ammeeseesi kylpyhuonees-
sa. Muistan, että lämmin kylpy oli nautinto sinul-
le. Tässä minä nyt roiskin ja valuttelen vettä maa- 
laukseni pintaan. Teen suruni näkyväksi. Annan 
sille muodon. Kuivattelen, lisään okrankeltaista ja 
hankaan sekaan hiilimurskaa. Kostea hiilimassa 
sekoittuu okrankeltaiseen rakentaen maalauksee-
ni halkeilevaa ja murskaantunutta pintaa. Ajatte-
len sinua veljeni, sinua, joka et jaksanut elää. Maa-
laukseeni piirtyy rujo, osittain hiiltynyt perhosen 
figuuri. Teos Siipirikko on syntynyt.

NYT, KUN AIKAA ON KULUNUT, katselen surua-
ni, näitä teoksiani, uusin silmin. Olen kulkenut pit-
kän matkan. Kaipaus ei katoa. Kiitollisuus yhteisis-
tä hetkistä herkistää.

Maasta olet sinä tullut (vas.), Siipirikko (oik.)
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Olen 40-vuotias kulttuurialalla 
työskentelevä helsinkiläinen. Me-
netin veljeni itsemurhalle 2009. 
Tärkeimmiksi keinoiksi käsitellä 
menetystä ja surua olen omassa 
elämässäni kokenut keskustelun ja 
vertaistuen joko lähipiirin tai itsel-
leni entuudestaan tuntemattomien 
kohtalotovereiden kesken.

Minulle on kunnia-asia toimia 
hallituksen puheenjohtajana jär-
jestössä, jonka tekemä työ on ää-
rimmäisen tärkeää itselleni, luke-
mattomille itsemurhan kautta lä-
heisensä menettäneille ja koko 
suomalaiselle yhteiskunnalle. Kii-
tos Surunauhan toiminnasta kuu-
luu ennen muuta kaikille teille va-
paaehtoisille, jotka mahdollistat-
te sen työpanoksellanne – osaavaa 
henkilökuntaa sekä motivoituneita 
hallituksen jäseniä unohtamatta.

Ensi töikseni minulla oli suuri ilo vastaanottaa 
lahjoitus Harley-Davidson Club Finlandilta. Yhdis-
tys haluaa lahjoituksin tukea tärkeiksi kokemiaan 
yleishyödyllisiä kohteita. Tänä vuonna kohteeksi 
valikoitui Surunauha. Lämmin kiitos siitä.

Surunauha tunnetaan entistä paremmin ja sik-

si yhä useampi löytää sen järjestämän vertaistuen 
äärelle. Tehdään yhdessä tärkeää työtämme entis-
tä näkyvämmäksi.

Kiitos luottamuksesta,
Jaakko Teittinen

Surunauhan hallituksen 
uusi puheenjohtaja esittäytyy

Jaakko Teittinen (vas) ja Mika J. Saloranta, Harley-Davidson club Finland 

JÄSENKOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä 
 tarvittaessa ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittäminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
 ja muille vastuuvelvollisille
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
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Kutsu jäsenkokoukseen 

KEVÄTKOKOUS
Surunauhan jäsenkokous pidetään lauantaina 24.4.2021 klo 15.00 Kalliolan setle-
menttitalon auditoriossa, Sturenkatu 11 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat, ja samalla on mahdollista tutustua Surunauhan toimintaan sekä 
muihin jäseniin. Ilmoittautumiset 20.4. mennessä ilmoittautumislinkin kautta: 
surunauha.net/kevatkokous21

Lämpimästi tervetuloa! Tule rohkeasti mukaan tapaamaan muita läheisen itsemur-
han kokeneita ja saamaan vertaistukea. Kokous kestää arviolta tunnin. Jäsenko-
kouksen esityslista on viereisellä sivulla. Mikäli covid-19 tilanne ja kokoontumisra-
joitukset sallivat, järjestetään jäsenkokouksen yhteydessä vertaistuellinen tilaisuus 
ja muuta ohjelmaa. Lämpimästi tervetuloa!

Terve- 
tuloa!
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KUVA Kunj Parekh
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T apasin Kellyn (Kel-
ly Fraser) Toron-
tossa marraskuus-
sa 2019 indepen-
dent-artisteja esit-
televällä festivaa-

lilla. Olin jo etukäteen kiinnostu-
nut hänen tarinastaan, se nou-
si esiin kolmensadan artistin ta-
rinan joukosta. Hän teki musiik-
kia kertoakseen oman kansan-
sa, inuiittien, kohtaa-
mista ongelmista, ku-
ten päihteistä, syrjin-
nästä ja itsemurhista. 
Hän oli itsekin kamp-
paillut päihderiippu-
vuuden kanssa. 

Tutustuin Kellyyn 
festivaalin avajaista-
pahtumassa, jossa me 
kummatkin esiinnyim-
me. Hän pursui iloa ja elämää, 
hänen silmänsä loistivat ja hän 
säteili. Hän oli 26-vuotias. 

Seuraavana päivänä satuin 
hänen kanssaan yhtä aikaa ves-
saan ja huomasin, että hän voi 
todella huonosti. Tarjosin hä-
nelle apua. Kelly ei ottanut sitä 
aluksi vastaan, mutta jostain si-

sältäni kumpusivat sanat: “Voit 
luottaa minuun, minä olen äiti.” 
Äidinvaistoni huusi, että häntä 
pitää auttaa. Kaikki hänen ole-
muksessaan huusi minulle ta-
kaisin, että tämä on minun oma 
asiani, älä yritäkään.

Kohtaaminen jäi vaivaamaan 
minua todella paljon. Luin illal-
la Kellyn haastatteluja, kuunte-
lin hänen albuminsa ja kerroin 

omille lapsilleni hänestä ja jul-
muuksista, joita alkuperäiskan-
soille oli tehty. Näistä ylisuku-
polvisista traumoista on saat-
tanut syntyä taipumus päihde-
ongelmiin ja itsemurhiin. Kellyn 
kappale Stay Strong kertoo hä-
nen isänsä itsemurhasta ja sii-
tä, kuinka hän ei kivusta huo-

TEKSTI GEA / KUVAT Satu Mali

KELLYN TARINA ELÄÄ 
MUSIIKISSANI

limatta koskaan tule itse teke-
mään samoin. “I will stay strong 
for those who love me, I’ll ne-
ver commit suicide even though 
I want to die… But I’ll never die, 
man I hate suicide!”

S eurasin sydän syrjällä-
ni, kuinka festivaalior-
ganisaatio kuljetti nuor-
ta artistia levy-yhtiöpo-
mojen kanssa baarista 
toiseen. Hänelle tarjot-
tiin kalliimpia samppan-
joita, joita hän oli kos-
kaan maistanut. Olisin 
halunnut viedä Kellyn 
pois ja selittää, että mi-
tään tärkeitä päätöksiä 
kenenkään uran osalta 
ei tehdä baarikierroksil-
la. Olin todella huolissa-

ni ja vihainen siitä, että päihde-
ongelmasta kärsivä ihminen al-
tistetaan alkoholille. Suhteem-
me ei kuitenkaan ollut sillä tasol-
la, että olisin voinut häntä aut-
taa. Hän tuntui antaneen perik-
si. Silti hänen itsemurhansa vain 
reilu kuukautta myöhemmin tuli 
minulle isona järkytyksenä.

”Hän teki musiikkia 
kertoakseen oman kansansa, 

inuiittien, kohtaamista ongelmista, 
kuten päihteistä, syrjinnästä ja 

itsemurhista.”
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O lin jouluaattona ystä-
väni luona. Yhtäkkiä 
minut valtasi todella 
raskas surumielisyys. 

Vetäydyin muiden seurasta ja 
lähdin kotiin. Kotona hyvin su-
rullinen kappale valui sormista-
ni pianon koskettimille. Seuraa- 
vana päi-
vänä sii-
hen tu-
li sanat. 
K a p p a l e 
sai nimek-
seen Jää 
huurteinen 
maa, ja 
se kertoo 
liian nuo- 
rena kuo-
levan henkilön tarinan. Herät-
tyäni tapaninpäivän aamuna 
lauloin kappaleen toivosta, va-
losta ja siitä, kuinka seuraamal-
la sydämen valoa pääsemme su-
rusta ja pimeydestä pois. Se sai 

nimekseen Brightness of Stars. 
Seuraavana päivänä näin so-

siaalisesta mediasta, että Kelly 
oli kuollut. En voinut uskoa sitä 
todeksi.

Hänen perheensä ei halun-
nut kommentoida miten ja mil-
loin hän oli kuollut, mutta mi-

nä tiesin. 
Tiesin, et-
tä hän oli 
tehnyt it-
semurhan 
jouluaat-
tona. Tie-
sin, että 
l a u l a m a -
ni tarina 
oli hänen 
tarinansa.

Muutaman päivän päästä 
tiedot vahvistettiin. Ystäväni sa-
noi, että kappale Brightness of 
Stars on annettu auttamaan Kel-
lyn matkaa tuonpuoleisessa. Tä-
mä antoi minulle suurta lohtua. 

E n tiedä vieläkään, mik-
si Kelly tuli elämääni ja 
miksi hänen itsemur-
hansa tuli niin vahvas-

ti taiteeseeni. Uskon, että tehtä-
väni on pitää hänen perintöään 
elossa ja tavalla tai toisella aut-
taa alkuperäiskansoja ja mui-
ta ihmisiä, jotka kärsivät vaka-
vista traumoista ja masennuk-
sesta. Kelly antoi minulle autta-
mistehtävän. En pystynyt autta-
maan häntä, mutta pyrin autta-
maan muita. 

”Kelly antoi 
minulle auttamistehtävän. 

En pystynyt auttamaan 
häntä, mutta pyrin 
auttamaan muita.” KUKA?

GEA eli Laura Avonius.
Oululaislähtöinen elektro-
akustista poppia esittävä 
artisti ja lauluntekijä.
Debyyttialbumi Butterflies 
julkaistiin 2017 ja EP Snow 
2019.  >> geaofficial.com
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kokemuksia nettisivuillamme: 
surunauha.net/lukemista/ 
laheisten-tarinoita

Lue 
lisää
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E n osaa maalata suruani tauluksi. En osaa 
piirtää tarinaani kuvaksi. En osaa teh-
dä ikävästäni laulua. Käteni eivät nikka-
roi, kudo tai ompele, kun suru antaa het-
ken hengähtää. Suruni ei ole värejä, ei-
kä säveliä. 

SURU TULEE MINULLE SANOINA. Se tulee yk-
sittäisinä sanoina tai kokonaisina lauseina, jotka sil-
lä hetkellä kuvaavat minun suruani. Sanat ovat mi-
nulle tärkeitä, niiden avulla pääsen surussani kiinni 
niihinkin kohtiin, jotka muutoin ovat piilossa. Kir-
joittaessani olen kaikkein omimmillani ja haavoit-
tuvimmillani. Kun kirjoitan, osaan ilmaista niitäkin 
asioita, joita muuten en osaisi. Saan sanotuksi kai-
ken, eikä mitään jää piiloon. 

Kun kirjoitan, voin palata takaisin. Voin korja-
ta, kertoa eri tavalla. Yksikään teksti ei koskaan ole 
vain vähän jotain, vaan se on sillä hetkellä kaikki. 
Olen näppäimistöni tai kynäni kanssa yhtä. Minun 
ei tarvitse miettiä, teenkö virheen tai osaanko sit-
tenkään, sanat tulevat ja ne ovat. Heti oikein.

KIRJOITAN AINA KOTONA. Siellä minulla on 
sohva, jossa on hyvä nurkka. Istun siihen nurk-
kaan, otan viereeni kupin teetä, laitan sen yhden 
tietyn soittolistan soimaan ja alan kirjoittaa. Joskus 
kirjoittaminen vie vain hetken, ja tekstejä syntyy 

toinen toisensa perään. Suru muotoutuu sanoiksi ja 
tulee konkreettiseksi. Toisinaan taas istun samassa 
sohvannurkassa monta päivää, kirjoitan lauseita ja 
sanoja, joista lopulta päivien tai viikkojen kuluessa 
syntyy yksi kokonaisuus.

Kirjoittaminen ei aina ole yksinkertaista. On 
hetkiä, jolloin suru on jo valmiiksi ihan lähellä ja 
muotoutuu nopeasti sanoiksi ja tekstiksi. Välillä su-
ru on ollut hetken aikaa vähän kauempana ja se pi-
tää houkutella esiin, jotta voin taas kirjoittaa sii-
tä. Toisinaan suru ja ikävä tulevat kirjoittaessa niin 
kiinni ihoon, että on vaikea sanoa mitään. Joskus 
taas kirjoittamisen jälkeen suru tulee viereen ja 
on siinä hetken, tiukasti kiinni pitäen. Useimmiten 
kuitenkin, kun näen tekstin edessäni, tuntuu hyväl-
tä ja kevyeltä. Olen luonut surustani jotain konk-
reettista ja tehnyt siitä näkyvää. Joihinkin tekstei-
hini palaan, toisiin en. Joitakin luen monia kertoja 
ja toisia en enää koskaan. 

KIRJOITTAMINEN ON AINA OLLUT minulle 
luontainen tapa ilmaista itseäni, olla aidosti avoin 
ja haavoittuva toisen, myös itseni, edessä. Vaikeat 
asiat tuntuvat minulle selkeämmiltä silloin, kun 
saan ne kirjoitetuksi. Kun surumatkani alkoi, oli 
paljon asioita, joiden tekeminen tuntui vaikeal-
ta, ehkä jopa väärältä. En enää osannutkaan kaik-
kia niitä asioita, joita osasin ennen. Osa minusta 

TEKSTI Jennina Lahti
KUVAT vas. Jennina Lahti / oik. Pexels

Kirjoitan suruni

KIRJOITAN SURUNI NÄKYVÄKSI

näkyväksi
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oli hukassa. Kirjoittaminen ei 
kuitenkaan koskaan unohtunut. 
Se oli ja on minulle tapa purkaa 
ajatuksiani ja suruani, tyhjentää 
mieltä ja tehdä tilaa. Se oli ai-
noa osa minusta, joka ei koskaan 
mennyt hukkaan, eikä koskaan 
tuntunut väärältä tai vaikealta. 

Kirjoittaminen on osa mi-
nua. Se on niin suuri ja luonnol-
linen osa sitä, mitä olen, että jos 
en enää voisi kirjoittaa, minus-
ta puuttuisi puolet. Silloin kun 
tuntuu, etten enää jaksa hetkeä-
kään, että kaikki, mitä ympäril-
lä tapahtuu, on liian vaikeaa kä-
sittää ja käsitellä, kirjoittaminen 
auttaa jäsentämään sitä kaikkea. 
Se on minulle myös väylä ker-
toa toiselle, miltä oikeasti tun-
tuu. Erityisesti silloin, kun sa-
notut sanat ovat liian vaikeita 
sanottaviksi.

LATAA VERTAISVIRTAA-
MOBIILISOVELLUS

Vertaisvirtaa -mobii l isovelluksen avulla
voit  tutustua samankaltaisen menetyksen

kokeneisi in ja  löytää vertaistukea.  

Lataa maksutta 
Google Playsta 

tai  App Storesta!

OLETKO MENETTÄNYT LÄHEISESI?
KAIPAATKO VERTAISTUKEA?
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SURUTALO

Kun olen iso, 

ostan ison talon. 

Siinä talossa on monta huonetta,

lempeät seinät 

ja pehmeitä nojatuoleja.

Kaikkialla nenäliinoja.

Sinne taloon saa tulla.

Itkemään elämän itkuja

ja särkeviä suruja.

Siellä talossa on halaajia,

jotka halaa niin,

että tuntee pysyvänsä pystyssä.

Se talo on Surukoti.

Se on aina auki.

Ja sen talon ovessa lukee:

”Saa tulla”.

Jennina Lahti

KUVA Pixabay



www.facebook.com/surut.fiwww.surut.fi www.twitter.com/surukonf

Su rukon fe rens s i 

KENELLÄ ON OIKEUS SURRA? / 15.–16.4.2021 

Konferenssissa käsitellään kenen surua pidetään yhteiskunnassamme 
oikeutettuna tai kenen jää äänioikeudettomaksi. Lisäksi konferenssissa 
jaetaan tietoa ja käytännön menetelmiä surevien tukemiseen ja 
oman surun käsittelyyn. 

JÄRJESTÄJÄT: 

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry / KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry / MIELI Suomen 
Mielenterveys ry / Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry / Suomen nuoret lesket ry / 
Surunauha ry / Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto / 
Yhteistyökumppanina Kirkkohallitus

PAIKKA: etätapahtumana verkossa

ILMOITTAUDU www.surut.fi
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RYHMÄT
Kaikki ovat tervetulleita vertaistukiryhmiin, 
joita ohjaavat koulutuksen saaneet vapaa-
ehtoiset vertaiset. Ryhmissä läheisen itse-
murhan kokeneet voivat keskustella ja jakaa 
kokemuksia raskaan menetyksen jälkeen. 
Menehtynyt läheinen voi olla esimerkiksi 
perheenjäsen tai ystävä. Avoimiin ryhmiin voi 
tulla milloin vain kauden aikana tutustumaan 
ja kuuntelemaan. Käyntejä voi jatkaa siten 
kuin itselle sopii. Suljettuihin ryhmiin ilmoit-
taudutaan, ja niissä kokoonnutaan yleensä 
6–10 kertaa samalla kokoonpanolla koko 
jakson ajan. Ryhmien paikkakunnat ovat tällä 
hetkellä (alkuvuosi 2021): Joensuu (etäryhmä), 
Jyväskylä, Kerava, Kuopio, Rovaniemi (etäryh-
mä), Oulu, Varkaus ja Vaasa. Lisäksi järjestäm-
me vähintään kaksi muuta ryhmää verkossa 
keväällä. Ajankohtainen koronavirustilanne 
voi vaikuttaa kokoontuvien ryhmien toteu-
tukseen. Tarvittaessa siirrämme kasvokkaisia 
kokoontumisia verkkoon.

TUKIHENKILÖT 
Henkilökohtaista tukea voi kysyä Surunauhan 
toimistosta. Vertaistukihenkilö ottaa pyydet-
täessä yhteyttä puhelimitse, minkä jälkeen 
voi sopia uudesta puhelinkeskustelusta tai 
tapaamisesta yhdestä kuuteen kertaan. Tuki-
henkilöitä on saatavilla useilla eri paikkakun-
nilla. Osa tukihenkilöistä voi myös matkustaa 
tapaamiseen tukea toivoneen lähiseudulle.

VERTAISTUKIVIIKONLOPPU VESOVA
Vesova järjestetään vuosittain. Viikonloppu-
kurssilla pääsee keskustelemaan vertaisten 
kanssa pienryhmissä koulutetun vertaisoh-
jaajan johdolla. Lapsille ja nuorille tarjotaan 
omaa ohjelmaa. Lisäksi voi kuunnella luentoja, 
osallistua työpajoihin, ulkoilla, saunoa, tutus-
tua toisiin vertaisiin ja nauttia yhdessäolosta. 
Tänä vuonna järjestetään kaksi Vesova-vii-
konloppua: 21.–23.5.2021 Härmän kylpylässä 
Ylihärmässä ja toinen syksyllä (paikka ja aika 
tarkentuvat).

SURUNAUHAN VERTAISTUKI

Surunauha tarjoaa vertaistukea läheisen itsemurhan kohdanneille 
eri puolilla Suomea. Vertaistuki perustuu vapaaehtoisuuteen, ja sitä 
antavat tehtävään koulutetut vertaistukijat, joilla on oma kokemus 
läheisen itsemurhasta. Yhdistyksen tarjoama tukitoiminta ei ole tera-
piaa eikä se korvaa ammatillista kriisiapua.

Surunauha on saanut runsaasti kiittävää palautetta siitä, miten 
vertaistuki on auttanut jaksamaan ja antanut voimia menetyksen ja surun keskellä. 
Tarkemmat tiedot kaikista vertaistukimuodoista ja tapaamisajankohdista ja -paikoista 
löytyvät nettisivuilta: https://surunauha.net/vertaistuki. Tietoa toiminnasta saa myös 
Surunauhan toimistolta toimisto@surunauha.net ja puhelimitse arkisin klo 9–15 nume-
rosta 040 545 8954.

”Siitä, mistä ei voi puhua, ei voi vapautua.”

Monipuolista apua menetyksen keskellä

MONIPUOLISTA APUA MENETYKSEN KESKELLÄ
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PERHEKURSSI 
Surunauha järjestää yhteistyössä MIELI 
Suomen Mielenterveys ry:n kanssa intensiivi-
ryhmän perheille, joissa toinen vanhempi on 
kuollut itsemurhan kautta. Lapsille ja nuorille 
on tarjolla omat, ikätason mukaiset ryhmät 
Perhekurssi alkaa kesällä 2021.

TAPAHTUMAT, 
TILAISUUDET, SEMINAARIT 
Surunauha järjestää eri puolilla Suomea 
monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuten 
läheisten teemailtoja ja kynttilätapahtumia. 
Surunauha on myös yksi vuosittain pidettä-
vien itsemurhien ehkäisypäivän seminaarien 
ja Surukonferenssin järjestäjistä. Surunauhan 
toimintakalenteria voi seurata nettisivuilta: 
https://surunauha.net/tapahtumat

PUHELIN
Henkilökohtaista yhteydenottoa voi toivoa 

AMMATILLISTA TUKEA TARJOAVIA TAHOJA
Jokaisen kunnan velvollisuus on järjestää läheisen menetyksen kokeneille omaisille 
alkuvaiheessa kriisitukea. Kriisitukea voi tiedustella oman alueen terveyskeskuksesta.

Valtakunnallinen MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin päivystää numerossa 
09 2525 0111 24 tuntia vuorokaudessa. Kriisikeskukset ympäri Suomea järjestävät 
ammatillisesti ohjattuja ryhmiä.

Myös seurakunnat järjestävät sururyhmiä ja -leirejä läheisen kuoleman kokeneille. 
Tietoa ryhmistä saa seurakuntien nettisivuilta ja kirkkoherranvirastosta.

Monet ovat kokeneet saaneensa hyötyä terapiasta. Erilaisia terapiavaihtoehtoja voi 
tutkia netistä tai asiasta voi keskustella terveyskeskuksessa. Kannattaa myös tiedus-
tella mahdollisuutta päästä Kelan tukemaan terapiaan.

tekstiviestillä numerosta 045 130 8603 tai 
ottaa itse yhteyttä toimistolle numeroon 
044 751 9916. Surunauhan vertaistukija 
soittaa takaisin viimeistään viikon sisällä 
pyynnöstä.

VERKKO 
Keskustelualue itsemurhan tehneiden 
läheisille toimii netissä osoitteessa 
https://surunauha.net/login sekä Lohtu-sovel-
luksella, joka on asennettavissa modernina 
verkkosivupohjaisena äppinä osoitteessa 
https://lohtu.glideapp.io. Tarkempi asennusoh-
je: avaa linkki https://lohtu.glideapp.io känny-
källä Chrome-selaimessa (Android-käyttäjät) 
tai Safari-selaimessa (iPhone-käyttäjät) ja 
valitse ”Lisää aloitusnäyttöön” tai ”Jaa” → 
”Lisää kotinäyttöön” tai ”Asenna sovellus”, 
jolloin pikakuvake sovellussivulle asentuu 
puhelimellesi ja äppi toimii pikakuvakkeesta 
perinteisen sovelluksen tavoin.

Olet lämpimästi tervetullut 
Surunauhan vertaistuen piiriin!

MONIPUOLISTA APUA MENETYKSEN KESKELLÄ
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MITÄ KÄRSIMYS
OPETTAA ELÄMÄSTÄ?

KIRJAESITTELY

Terveystieteiden tohtori 
Annu Hahon kirjan ni-
mi on kiinnostava. Lä-
heisensä itsemurhan 

kokeneet varmasti tuntevat kär-
simyksen, mutta onko se opetta-
nut jotain? Onko edes oikeutta 
löytää kärsimyksestä mitään hy-
vää? Kirjan näkemykset perustu-
vat Annu Hahon haastattelutut-
kimukseen parantumattomasti 
sairaiden parissa ja hänen vuosi-

kymmenien kokemukseensa so-
siaali- ja terveysalan kouluttaja-
na. Kirja on tarkoitettu kaikille, 
jotka kärsimystä kohtaavat. Siis 
– kaikille.

KIRJASSA KÄYTETÄÄN toistu-
vasti kärsimys-sanaa. Kehotetaan 
lähestymään kärsimystä, hyväk-
symään se. Surunauhan vertais- 
tukityössä puhumme surusta 
ja ajattelemme, että itsemurhaa 

seuraava suru on jotain, 
minkä annamme olla lä-
hellä ja hyväksymme sen 
vähitellen seuraamme lop- 
puelämäksi – kuitenkin 
niin, ettei se estä mei-
tä myös nauttimasta elä-
mästä. Käsitteet kärsimys 
ja suru ovat hyvin lähellä 
toisiaan, jopa päällekkäi-
siä. Mutta olisiko suru le-
vollisempaa? Sanojen vä-
listä eroa voimme kukin 
miettiä. 

Kirjassa on kaksi osaa. 
Ensin kerrotaan elämän 
loppuvaiheessa olevien 
syöpäpotilaiden kärsimys-
kokemuksista ja tarkastel-
laan kärsimyksen ilmene-
mismuotoja. Kärsimys voi 
tuntua ahdistavana, jopa 

TEKSTI Anne Leppänen   KUVA oikealla Heidi Strengell

murskaavana painona, mutta sen 
kokemista voi myös eritellä esi-
merkiksi psyykkisiin, sosiaalisiin 
ja henkisiin ulottuvuuksiin. Näin 
kärsimystä voi lähestyä. Sen ym-
märtäminen opettaa. 

Kirjan toisessa osassa puhu-
taan siitä, miten nähdä kärsimys, 
lohduttaa kärsivää ja tuntea loh-
tua. Kokonaisuus tarjoaa näkö-
kulmia ja ajateltavaa, ei selkeitä 
ohjeita tai toimenpidelistaa, jol-
laista usein kirjalta odotetaan.

ANNU HAHO KERTOO jo kir-
jan alkulehdillä, miksi hän ha-
lusi tutkia kärsimystä. Suurim-
pana syynä oli hänen oivalluk-
sensa, että kärsimys on elämään 
välttämättä liittyvä, mutta huo-
nosti tunnistettu ja tunnustettu 
ilmiö. Kärsimystä lisää, että sitä 
ei havaita ja jos havaitaan, kärsi-
mys helposti torjutaan ja kuvitel-
laan sen poistuvan niin. Kertoes-
saan kärsimyksestä kirja tekee 

ANNU HAHO: Mitä kär-
simys opettaa elämästä?
Tuuma-kustannus. 
195 s. 2020.

~
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sitä tutuksi, lähestyttäväksi, koh-
dattavaksi, käsiteltäväksi – sil-
loin elämän rohkeus ja ilo saavat 
jälleen tilaa.

Annu Haho sanoo, että hänen 
kirjansa on tarkoitettu monen-
laisille ryhmille. Hän arvioi, että 
läheisen itsemurhan kokeneiden 
kärsimys on hyvin suuri.

”Kun menetyksen kohdattua 
ihminen elää kärsimystä voimak-
kaimmin, ei kirjasta voi ottaa op-
pia miten sitä käsitellä, koska on 
niin kärsimyksen vanki. Siinä hä-
tähuudossa menee kyky elää ja il-
maista. Ei siihen kärsimyksen il-
maisuun ole oikein sanojakaan. 
Keho voi pikemminkin ilmaista 
voimakkaan kärsimyksen vaikka 
syömättömyytenä.”

Tällaisessa vaiheessa lähei-
nen voi toimia auttamalla selviy-
tymään päivästä toiseen. Taide 
eri muodoissaan voi auttaa kär-
sivää kohtaamaan elämän reali-
teetit, myös kärsimyksen.

KIRJAN TÄRKEIMPÄNÄ tavoit- 
teena on saada ihmiset näke-
mään kärsimys, niin oma kuin 
toisten, ja saada heidät tarjoa-
maan lohtua. Eihän se ole help-
poa. Annu Hahon mielestä kult-
tuurimme on nyt niin kärsimys-
kielteinen, että torjumme raskai-
den asioiden käsittelyä aktiivi-
sesti. Kun on vieraannuttu elä-
män lainalaisuuksista, tavat koh-
data kärsimystä ovat köyhtyneet. 
Hoitoalan ammattilaisetkin voi-
vat ajatella, että esimerkiksi su-
reva ihminen on johdatettava 
kärsimykseen erikoistuneen am-
mattilaisen luokse tai määrättävä 
lääkehoitoa. Kun sanotaan, ettei 
itsellä ole taitoa auttaa kärsivää, 
että jonkun osaavamman tulee 
antaa apua, oikeutetaan ahdista-
vasta tilanteesta vetäytyminen.

”Vaikka ihmisenä oleminen 

riittää”, Annu Haho korostaa. 
Sekin on mahdollista, että 

kärsivää ei ole helppo lähestyä.
”Lohtua ei aina osata ottaa 

vastaan. Voidaan ajatella, että  
kukaan ei pysty jakamaan tilaa- 
ni, kukaan ei pysty ymmärtä- 

mään. Siksi vertaisryhmät ovat 
hyviä. Kun näkee ryhmässä, et- 
tä ihmisten olo helpottuu, tu- 
lee turvallinen olo”, Annu Haho 
sanoo.

KIRJAESITTELY



Surunauhan tarjoama vertaistuki on avointa kaikille, 
ja sen toimintaan voi osallistua myös ilman jäsenyyt-
tä. Liittymällä jäseneksi yhdistystä voi tukea konkreet-
tisesti jäsenmaksun myötä ja näin osaltaan varmistaa 
vertaistuen jatkuva saatavuus eri puolilla maata. 
Jäsenenä on myös mahdollista osallistua äänivaltai-
sesti yhdistyksen kokouksiin ja päätöksentekoon ja 
kehittää yhdistyksen toimintaa. 

Suurin osa yhdistyksen rahoituksesta tulee Sosiaa-
li- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA). 
Jäsenmäärä kertoo päättäjille, että tukea ja vertais-
toimintaa tarvitaan kipeästi, ja että avun tarvitsijoi-
ta on paljon. Jäsenyys on myös kannanotto siihen, 
että Surunauha ry tarjoaa maksutonta ja laadukasta 
koulutettujen vertaisten tukea jatkossakin. Jäsenyys 
yhdistyksessä kuuluu henkilötietosuojalain piiriin, eikä 
nimitietoja anneta eteenpäin.

JÄSENENÄ SAAT

• kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden 
     valintasi mukaan joko postitse tai sähköisenä

• uutiskirjeen sähköpostiisi noin joka
     toinen kuukausi

• etusijapaikan niihin ryhmiin, joihin on 
     ennakkoilmoittautuminen

• alennuksen Vertaistukiviikonloppu Vesovan 
     omakustannehinnasta

• alennuksen Surukonferenssin 
     osallistumismaksusta

• osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin
     maksutta ja ryhtyä vapaaehtoiseksi 
     vertaistukijaksi

• kuulua yhdistykseen, jossa on satoja saman ko- 
     keneita vertaisia, ja jossa sinua tuetaan surussasi

JÄSENMAKSU
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20 euroa vuodes-
sa. Muut jäsenyyslajit voi tarkistaa nettisivuiltamme. 
Jäseneksi voit liittyä osoitteessa: https://surunauha.
net/jasenyys tai pyytää hakulomakkeen toimistolta 
p. 040 545 8954.

Liity jäseneksi ja vaikuta!
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SURUNAUHA RY
vertaistukea itsemurhan 
tehneiden läheisille

Surunauha ry on vuonna 1997 perustet-
tu valtakunnallinen vertaistukijärjestö, 
jonka tavoitteena on tukea läheisensä 
itsemurhan kautta menettäneitä ja lisätä 
avoimuutta puhua itsemurhasta. Suru-
nauhan vertaistukijat ovat yhdistyksen 
kouluttamia vapaaehtoisia, joilla on 
omakohtainen kokemus läheisen itse-
murhasta. Jäseniä yhdistyksessä on noin 
900, ja tiedotus tavoittaa vuosittain yli 
tuhat henkilöä. 

TOIMISTO
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
toimisto@surunauha.net
040 545 8954, arkisin 9-15
Toiminnanjohtaja: Riika Hagman-Kiuru
Järjestökoordinaattori: Liisa Ahonen
Vapaaehtoistoiminnan koordi- 
naattori: Teppo Kupias

HALLITUS 2021  
Puheenjohtaja 
Jaakko Teittinen, Helsinki
surunauha.puheenjohtaja@gmail.com
Juha Pieksämäki, 1. varapj, Haapajärvi
Tarja Huumonen, 2. varapj, Rovaniemi
Mervi Haavanlammi, Tampere
Juha-Pekka Pasanen, Tervo
Marja-Liisa Pieksämäki, Haapajärvi 
Leena Korpi, Jyväskylä

KOTISIVUT
www.surunauha.net 
 
SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT
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