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Päätoimittajan k ynästä

MINUN
SURUNI

V

oisiko mikään olla henkilökohtaisempaa kuin suru? Aavistus surusta on
saattanut hipaista kevyesti kuin ohimennen. Tai se on noussut uhkaavana taivaanrannalle ukkospilven tavoin.
Aina se kuitenkin yllättää, eikä siihen voi valmistautua.
Tässä lehdessä olemme intiimin äärellä. Suru
on aina yksilöllinen, eikä kahta samanlaista ole.
Kun avaan suruni toiselle,
olen paljaana hänen edessään. Syvästi haavoitettuna,
ruhjottuna, joskus turtana
suojaavan kuoren alla. Suru
voi padota sanat, tukahduttaa kyyneleet, eikä sitä ole
helppo näyttää eikä jakaa.
Surun avaaminen toiselle
on aina rohkea teko. Tämän
ovat monet kokeneet vertaisryhmissä, terapiassa tai toisen saman kokeneen
seurassa. Surua voi lukea ilman sanojakin, aistia
katseesta tai kosketuksesta, välittää ja vastaanottaa esimerkiksi taiteen keinoin. Monille luonto tarjoaa suurta lohtua. Surun piirissä saman kokeneet
ovat kuin surunauhalla sanoittakin toisiinsa sidottuja. Kun suru ei löydä sanoja, myötäeläminen ja
lämmin läsnäolo riittävät, tuovat lohtua ja turvaa.
Suru ei tarvitse sanoja.
Suruun on ladattu monenlaisia tunteita. Kokemus voi olla kuin laulun sanoissa ”Olen särkynyt

saviruukku, pala palalta murtui pois”. Kipeä kysymys on, palaanko enää koskaan kokonaiseksi,
ehjäksi. Pahinta voi olla tunne, että paluuta normaaliin ei enää ole. Surun vankilaan voi lukkiutua
loppuelämäksi.
Tässä lehdessä surua katsotaan syvästi henkilökohtaisena kokemuksena. Suru on lupa kohdata ja
käydä läpi oman persoonan kautta, itseä kuunnellen ja armahtaen. Suru ei tunne kaavoja eikä ennustettavia vaiheita. Minun
surussani shokki voi yllättää eri kohdassa kuin jonkun
toisen, eikä musertava tuska
tunnu hellittävän edes vuosien myötä. Joku toinen taas
näyttää hyväksyneen tapahtuneen yllättävän hyvin, ja
paluu normaaliin tuntuu sujuneen lähes kivutta. Toisen
surua ei tule kuitenkaan arvottaa eikä mitata.
Äärimmäisen arvokasta on saada kokea, että
tulee kohdatuksi ja kuulluksi kokonaisena, surevana, kaipaavana ja kyselevänä, tunteiden koko kirjo
matkalla mukana, eikä vierellä kulkija hylkää.
Suruni saa olla, minun suruni.

”Tässä lehdessä
surua katsotaan syvästi
henkilökohtaisena kokemuksena."

Soili Teittinen

soili.teittinen@gmail.com
Soili Teittinen toimii vertaistukijana
pääkaupunkiseudulla.
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AJANKOHTAISTA
Toiminnanjohtajan ter veiset

TEKSTI Riika Hagman-Kiuru, toiminnanjohtaja
KUVA Marika Finne

S

urunauha viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhliaan. Toimintavuosi käynnistyi edelleen pandemian värittämänä. Meillä oli
jo suuret odotukset, että vihdoin alkuvuodesta pääsisimme tapaamaan, järjestämään vertaistukiryhmiä ja tapahtumia ihan
kasvokkain. Tammikuun osalta jouduimme kuitenkin suurimmalla osalla toimintapaikkakuntia
perumaan ryhmätapaamiset ja tapahtumat tai
siirtämään ne verkkoon. Tätä kirjoittaessa on vaikeaa vielä ennakoida, miten vuosi etenee. Mahdollisuuksien mukaan tulemme jatkossakin järjestämään vertaistukea kasvokkain ja verkossa.
VERKKOTUKEA JA UUSIA
TOIMINTAMUOTOJA
Verkkotoiminta ei toki korvaa kasvokkaisia kohtaamisia, mutta tarjoaa monelle matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuden. Olemmekin yrittäneet rohkaista vapaaehtoisiamme kokeilemaan
toimintaa verkossa tarjoamalla koulutusta, tukea
ja materiaaleja mm. verkkoryhmien tueksi. Vaikka
kaksivuotinen ns. koronarahoitus verkkotoiminnalle loppui, pyrimme tarjoamaan edelleen monipuolista verkkotukea läheisille.
Vuosi tuo mukanaan myös uusia toimintamuotoja. Tänä vuonna pääsemme vahvistamaan erityisesti ruotsinkielistä vertaistukitoimintaa. Toimintaa kehitetään yhteistyössä Psykosociala Förbun-

detin kanssa, ja luvassa on muun muassa ruotsinkielinen vertaistukiviikonloppu. Myös ruotsinkielinen vertaistukiryhmä jatkaa toimintaansa.
Ruotsinkielisen vertaistukitoiminnan kehittämisen mahdollistaa Krematoriosäätiö lahjoituksellaan. Lisäksi toimintavuonna tullaan järjestämään
uutena toimintana vertaistuki-iltoja ulkosuomalaisille. Tarve toiminnalle on käynyt ilmi muun
muassa yhteistyötapaamisissa merimieskirkkojen
kanssa.
JÄSENMAKSUTUOTOT JA LAHJOITUKSET
ENTISTÄKIN SUUREMMASSA ROOLISSA
Käynnissä oleva toimintavuosi on meille taloudellisesti tiukempi verrattuna aiempiin vuosiin, eikä
tulevaisuus valitettavasti näytä järjestörahoituksen osalta kovin valoisalta. Entistä tärkeämpään
osaan toiminnan mahdollistamisessa nousevat
jäsenmaksutuotot ja lahjoitukset. Iso kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaneille sekä lahjoittajille.
Teidän avullanne pystymme järjestämään muun
muassa vertaisviikonlopun itsemurhan kautta läheisensä menettäneille nuorille, perhekurssin yhdessä Mieli ry:n kanssa sekä ammattilaisohjattuja
luentoja ja vertaistukiryhmiä. Kiitos myös meitä
tukeneille kaupungeille ja kunnille, joiden avustuksilla voimme lisätä toimintaa näillä paikkakunnilla. Sekä tietenkin päärahoittajallemme Stealle.
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KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN
KOULUTTAMINEN JATKUU
Tiukan budjetin lisäksi on toki hyviäkin talousuutisia. Surevan kohtaaminen -hanke on saanut pysyvämmän jatkorahoituksen ja tulee jatkamaan
kokemusasiantuntijoiden kouluttamista, sekä surevia kohtaavien ammattilaisten ja opiskelijoiden
kouluttamista myös tulevaisuudessa. Toiminta
järjestetään edelleen surujärjestöjen yhteistyönä,
ja sitä koordinoi Sirpa Mynttinen. Kaikissa surevan kohtaamiseen liittyvissä koulutustarpeissa
voi olla yhteydessä Sirpaan osoitteella sirpa.mynttinen@surevankohtaaminen.fi. Levitetään yhdessä sanaa rauhallisen ja arvostavan kohtaamisen
tärkeydestä.
Tammikuussa käynnistimme myös Surunauhan uuden blogin. Blogin tavoitteena on tuottaa

KUVA: K AROLINA GR ABOWSK A, PEXELS

lisätietoa itsemurhista ja läheisten kokemuksista, sekä antaa mahdollisuus keskustella ajankohtaisista teemoista. Julkaisemme sivustolla uusia
tekstejä noin kahden viikon välein. Blogi löytyy
Surunauhan verkkosivuilta (surunauha.net). Sieltä
voi käydä lukemassa myös järjestön hallituksen
esittelyn.

Riika Hagman-Kiuru
toiminnanjohtaja

!

Läheisten kokemuksia,
tietoa ja ajankohtaisia teemoja
blogissa: surunauha.net/blogi
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Surun

MONINAISET KASVOT
Haudalla käyminen, kynttilän sytyttäminen,
vakavat hautajaiset. Suomalainen suru näyttäytyy usein
hiljaisena ja hillittynä. Mutta miten surua ilmaistaan muissa
kulttuureissa? Kulttuurinen moninaisuus näkyy vahvasti menetyksessä ja surussa: jokaisessa kulttuurissa on omat
tapansa surra sekä kohdata ja käsitellä kuolemaa.

S

TEKSTI Jenni Pihajoki. Kirjoittaja on turkulainen teologi.
MA ALAUKSET Mari Vallemaa

urevalle asetetaan usein SURUA ILMAISTA AN
Hautajaiset voidaan määritellä
monenlaisia odotuksia ja YHTEISIN JA YKSILÖLLISIN
rituaaliksi, jonka tarkoituksena
ihanteita: miten surua il- PIIRTEIN
on korjata kuoleman aiheuttama
maistaan, kuinka kauan Osa surun ilmaisemisen tavois- epäjärjestys: elävien yhteisöson sopivaa surra, miten siitä ta on yleismaailmallisia, mut- tä poistunut saatetaan eteenpäin
muille ihmisille puhutaan. Suru ta jokaiseen kulttuuriin kuuluu yhteisölle tuttujen rituaalien muon kuitenkin aina henkikaisesti. Tälle tärkeälle rilökohtainen kokemus, jotuaalille löytyy kuitenhon vaikuttaa monien
kin omat toteutustapansa
”Osa surun ilmaisemisen
muiden seikkojen lisäksi
eri yhteisöissä. Esimertavoista on yleismaailmallisia,
myös kulttuurinen tauskiksi perinteinen kristillita. Monikulttuurisessa yhnen hautaan siunaaminen
mutta jokaiseen kulttuuriin
teiskunnassa voivat elää
eroaa hindujen näyttäväskuuluu myös omia tapoja,
ja vaikuttaa samanaikaitä polttohautausrituaalissesti erilaiset kulttuurita suuresti.
joiden avulla surua ilmenneset, uskonnolliset ja maaSuomalaisessa
kulttään ja käsitellään.”
ilman katsomuk selliset
tuurissa surun tunnetaatteet ja ryhmät. Myös
ta ilmaistaan usein hillinykypäivän Suomi on motysti ja hiljaa, mielellään
nikulttuurinen, ja siksi suruakin myös omia tapoja, joiden avul- vieläpä omissa oloissa, kun taas
on tärkeää tarkastella kulttuuri- la surua ilmennetään ja käsitel- joihinkin kulttuureihin kuusen moninaisuuden näkökulmas- lään. Esimerkiksi hautajaisiin liit- luu äänekäs itku ja voimakkaasta.
tyy lukuisia erilaisia perinteitä. ti ja julkisesti näytetyt tunteet.
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Toisissa kulttuureissa surun yhteisöllisyys korostuu, kuten juutalaisten sururituaaleissa, joissa
yhteisön jäsenet huolehtivat surevista omaisista ja kannattelevat heitä intensiivisimmän vaiheen yli.

kotimaassa menehtyneen läheisen hautajaisiin voi olla hankala
osallistua, haudalla ei ehkä pysty vierailemaan ja etäisyys mui-

valitettavan helppoa jäädä yksin.
Kuten kuolemaan muutenkin, myös itsemurhaan suhtaudutaan eri tavoin eri kulttuureissa. Joissain kulttuureissa
ja uskonnoissa itsemurha
on niin suuri synti tai tabu,
että surun käsittely ja avun
hakeminen voivat olla vaikeita itsemurhan tehneen
läheisille. Itsemurhasta ei
välttämättä haluta puhua
suoraan, vaan käytetään
kiertoilmauksia. Toisaalta
myös nämä asenteet muuttuvat
jatkuvasti, eikä esimerkiksi kristinuskon piirissä suhtautuminen
itsemurhaan ole enää niin jyrkkää kuin aiemmin.

”Jokainen ihminen on
suruineenkin ainutlaatuinen yksilö.”

SURU VIER A AN KULTTUURIN KESKELLÄ
Läheisen ihmisen menettäminen ei ole koskaan helppoa, mutta vielä omat haasteensa tilanteeseen tuo se,
jos surua käsittelee ympäristössä, jossa itse kuuluu jollain tavalla kulttuuriseen vähemmistöön. Jo käytännön asiat voivat
vaikeuttaa suremista: vanhassa

hin läheisiin saattaa vaivata.
Myös ympäristöstä poikkeavat
tavat ilmaista surua voivat hämmentää ja herättää ihmettelyä.
Tällöin surunsa kanssa on joskus
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Tämän päivän Suomessa saman perheen, ystäväpiirin tai
muun tiiviin yhteisön sisällä on
yhä enemmän usean kulttuurin
tai katsomuksen edustajia. Erilaiset suremisen tavat voivat toisinaan ajaa läheisiä myös kauemmas toisistaan. Toisen perinteitä
ja tapoja ei ole aina helppoa ymmärtää, varsinkaan silloin, kun
itse yrittää samalla käsitellä
omaa kriisiään. Toisaalta on suuri rikkaus, miten monella tavalla
surun kanssa voi elää – kulttuurisen moninaisuuden lisääntyessä on mahdollista löytää myös

uusia, itselleen luontevalta tuntuvia tapoja surra.
SUREVA ON AINA YKSILÖ
Vaikka eri kulttuureista löytyykin niille ominaisia tapoja kokea, ilmaista ja käsitellä surua,
jokainen ihminen on suruineenkin ainutlaatuinen yksilö. Erot
kahden yksilön välillä ovat aina
suurempia kuin yhteisöjen väliset kulttuuriset erot. Siksi emme
voi sulkea toisiamme, emmekä
itseämme tietyn kulttuurin mukaisten toimintatapojen lokeroon.
Tärkeintä on löytää itselleen

oikeat keinot, joiden avulla surun
kanssa jaksaa kulkea eteenpäin.
Surevan itsensä on hyvä tunnistaa ja hyväksyä erilaisia suremisen tapoja – on lohdullista voida
surra omalla tavallaan. Erittäin
tärkeää tämä hyväksyntä on
myös surevien lähipiirille sekä jokaiselle, joka työssään kohtaa surun koskettamia ihmisiä. Jokaisen surevan tulisi voida tuntea
olonsa hyväksytyksi, ja erilaiset,
ehkä vallitsevan kulttuurin näkökulmasta erikoisetkin tavat surra
saisivat myös näkyä ja kuulua.

LÄHTEET
https://www.surevankohtaaminen.fi/sivukartta/mita-on-surun-monimuotoisuus/
#kulttuurinenmonimuotoisuus
Butters, Maija 2020. Kulttuurisia näköaloja suruun. Teoksessa: Tuuli Lahti (toim.), Suru s. 50–78.
Duodecim, Helsinki.
Hakola, Outi 2014. Kuoleman kokemus. Teoksessa: Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (toim.),
Kuoleman kulttuurit Suomessa s. 65–86. Gaudeamus, Helsinki.
Pajari, Ilona 2014. Kuolemanrituaalit Suomessa. Teoksessa: Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen
(toim.), Kuoleman kulttuurit Suomessa s. 87–106. Gaudeamus, Helsinki.
Pulkkinen, Mari 2016. Salattu, suoritettu ja sanaton suru. Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Mari Vallemaan maalaukset: edellisellä sivulla Minun
suruni ja viereisellä sivulla rajaus teoksesta Murtumia.

LAHJOITA JA TUE SURUNAUHAN TOIMINTA A
Saaja: Surunauha ry
Tilinumero: FI42 1544 3000 0347 56, BIC: NDEAFIHH
Viestikenttään: Lahjoitus vertaistukeen
Voit lahjoittaa esimerkiksi 20 euroa tai muun haluamasi summan.
Rahankeräyslupa RA/2021/1017 on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata
lukuun ottamatta, lisätiedot: surunauha.net/lahjoita. Kiitos tuestasi!
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Monikulttuurisia
kohtaamisia

I

TEKSTI Jennina Lahti / KUVITUS Anne Leppänen

stuin syksyllä lämpimässä syötävää ja juotavaa, auttavat ko- ei jätettäisikään täysin rauhaan?
olohuoneessa, join vähän din askareissa ja lastenhoidossa, Jos ei annettaisikaan sururauliian vahvaa kahvia pikku- lohduttavat ja kannattelevat sil- haa?
ruisesta kupista ja hymyi- loin, kun surevien omat jalat eiMinun kokemuksissani kavelin niin, että poskiin sattui. vät kanna. Vuoden ajan perheen ria hikoiluttaa, kun ohimennen
Keskustelu polveili politiikasta rinnalla kulkee joukko ihmisiä, mainitsen jonkin läheisestä mielastenhoitoon, eurooppalaisesta jotka ovat mukana arjen jokai- leen tulleen muiston. Toinen yskulttuurista afrikkalaiseen. Lo- sessa hetkessä. Perheet ja surevat tävä istuu vieressä kauhusta kanpulta puhuimme kuolegistuneena, kun Vain
masta, menetyksestä ja
Elämää -ohjelma saa itsurusta.
kemään lohduttomas”Ystäväni kertoi, että hänen
Ystäväni kertoi, etti. Äidin kertomuksissa
tä hänen kotimaassaan
toistuu kaupassa kohkotimaassaan suru on yhteinen ja
suru on yhteinen ja jaettuttava, joka terjaettu. Hautajaisia varten rakenne- dattu
tu. Hautajaisia varten
vehtimisen jälkeen karakennetaan iso telttoaa kiireesti.
taan iso teltta näkyvälle paikalle,
ta näkyvälle paikalle,
ystäviltäni lija hautajaisia vietetään suljettujen sääPyysin
ja hautajaisia vietetään
kokemuksia surussuljettujen ovien sijaan
ta, itsemurhasta ja siitä,
ovien sijaan avoimin ovin.”
avoimin ovin. Jokainen
mikä on yhteistä ja jaeton kutsuttu mukaan.
tua ja mikä on omaa ja
Suru näkyy ohikulkijoille, ja sen saatellaan ikään kuin lempeästi suljettua.
äärelle voi hetkeksi pysähtyä en- arkeen, jossa menetettyä läheistä
nen kuin jatkaa matkaansa. Jos- ei enää ole.
TALON SISÄLLÄ
kus ohikulkija saattaa liittyä suKuuntelin ystäväni kertomus- LOHDUTETA AN, ULKOrevien joukkoon ja itkeä surevien ta liikuttuneena ja mietin, miten PUOLELLA KRITISOIDA AN
rinnalla.
erilaisen alun minun perheeni Turkissa itsemurhien määrät ovat
Menetyksen kohdannutta per- surumatka olisi saanut, jos rin- nousseet vuodesta 2012 alkaen.
hettä ei jätetä hetkeksikään yk- nalla olisi ollut ihmisiä arjen het- Erityisesti viimeisen kahden vuosin. Sukulaiset, ystävät, tutut ja kissä, erityisesti niissä vaikeim- den aikana itsemurhien määrä on
joskus jopa tuntemattomat tuovat missa. Millaista olisi, jos surevaa kasvanut ja poliitikot sekä media
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ovat varoittaneet ihmisten mie- päättymisestä. Sen vuoksi itse- itsemurhatilastoissa kärkimaita.
lenterveyden haasteista.
murha on rikkomus Jumalaa vas- Vuonna 2016 Venäjällä kuoli päiTurkissa itsemurhan tehnyttä taan. Samasta syystä vastuste- vässä arviolta 122 ihmistä itseihmistä usein kritisoidaan ja lei- taan myös eutanasiaa.
murhan kautta. Itsemurhien syikmataan. Ajatellaan, että itsemurTurkissa surevat kohdataan si on arvioitu taloudellisten
han tehnyt on hakenut huomiota yleensä lämpimästi ja heitä kun- mahdollisuuksien puute sekä
tai hän on ollut heikko ja päätyi nioittaen. Surevista pyritään pi- kulttuurinen ja hengellinen tyhsiksi itsemurhaan. Itsemurhan tämään huolta esimerkiksi tuo- jyys. Venäläiselle kulttuurille on
tehneen perhettä kuitenkin tu- malla ruokaa ja auttamalla tyypillistä vaatimus tarkoituketaan ja autetaan. Perheenjäse- kotitöissä. Tieto menetyksestä senmukaisuudesta, ihminen ei
niä lohdutetaan ja jossain määrin kulkee eri kanavia pitkin, ja ih- voi elää ilman merkitystä. Myös
myös säälitään.
miset osoittavat menetyksen koh- Neuvostoliiton jäljet näkyvät
Sen sijaan kodin ulkopuolel- danneelle perheelle surunvalit- edelleen jossain määrin itsemurla perhettä kritisoidaan. Jos it- teluita. Pienissä kylissä uutinen hatilastoissa.
semurhan tehnyt on lapsi, kri- kuolemasta saatetaan ilmoitYstäväni kertoi, että Venätisoidaan vanhempia.
jällä on edelleen niin,
Saatetaan esimerkiksi
että itsemurhan tehsanoa, että vanhemmat
nyttä ei aina voida hau”Itsemurha on joillekin perheille
hemmottelivat lasta liidata ortodoksisin meniin suuri häpeä, ettei menetykses- noin kirkkomaahan,
kaa. Jos itsemurhan
tehnyt on aikuinen,
tä ja hautajaisista kerrota koskaan eikä kuollutta välttähänen ajatellaan olmättä siunata kirkossa.
kenellekään. Asiat jäävät puhumat- Itsemurha on joillekin
leen liian heikko. Perheen sisällä itsemurhaa
perheille niin suuri häta, ja kokemuksia pohditaan yksiei useinkaan tarkastelpeä, ettei menetyksestä
nään, jos silloinkaan.”
la perheen ongelmana
ja hautajaisista kerrota
tai perheeseen liittyväkoskaan kenellekään.
nä asiana. Itsemurhan
Asiat jäävät puhumatajatellaan ennemminkin olevan taa myös moskeijojen minaree- ta, ja kokemuksia pohditaan yksivain ongelmallinen, perheen ul- teista tai julkisilla kaiuttimilla. nään, jos silloinkaan.
kopuolinen asia. Itsemurhan koh- Hautajaiset pidetään pian kuoledanneesta perheestä pidetään man jälkeen ja perhe sekä suku- ”Läheinen ystäväni yritti itsemurkuitenkin huolta ja heidän kans- laiset, tuttavat ja ystävät kokoon- haa. Hänellä oli vakava synnytyksaan vietetään aikaa normaalisti. tuvat hautapaikalle suremaan ja senjälkeinen masennus ja lopulta
Itsemurhasta ei puhuta, vaan pi- jättämään hyvästejä. Muistotilai- hän päätti, ettei enää jaksa. Yrikemminkin vältetään ajatusta sii- suuksia saatetaan pitää useam- tys ei kuitenkaan onneksi onnistä, että joku voisi tehdä itsemur- pia, vähintäänkin kolmantena ja tunut. Venäjällä jokainen, joka
han.
neljäntenäkymmenentenä päivä- yritti tai yrittää itsemurhaa, jouUskontotieteen
professo- nä kuolemasta. Ihmiset tulevat ja tuu psykiatriseen sairaalaan. Sielri Tuula Sakaranaho ja uskon- menevät, tuovat surunvalittelui- lä ammattilaiset huolehtivat ittojen saattohoitoon perehtynyt ta, ruokaa ja juomaa. Surun koh- semurhaa yrittäneiden hoidosta.
antropologi ja uskonnontutkija danneen perheen kanssa juodaan Sukulaiset, perheenjäsenet ja ysMaija Butters toteavat kirjoituk- teetä ja vietetään aikaa. Sureva tävät eivät saa vierailla sairaalassessaan Maassa maan tavalla – perhe ei jää yksin.
sa. Vain, jos ammattilaiset niin
suomalaisen islamin kuolemankämääräävät, voi itsemurhaa yrittäsitykset (Teologia.fi), että islam MUTTA K AIKKI OVAT HILJA A
nyt lopulta päästä takaisin kotiin.
kieltää itsemurhan. Sen mukaan Venäjän itsemurhatilastot ovat Hänelle määrätään usein lääkkeielämä on Jumalan lahja ihmisel- surullista luettavaa. Vaikka it- tä ja säännöllisiä käyntejä sairaale ja sen vuoksi pyhä. Vain Juma- semurhien määrä onkin viime laan.
lalla on oikeus päättää elämän vuosina laskenut, on Venäjä silti
Minun ystävälleni ja hänen

MONIKULT TUURISIA KOHTA AMISIA

perheelleen aihe on niin häpeällinen, että perhe päätti salata sen
kaikelta. Tarjosin apuani vauvan
kanssa, kun hän oli alle kuukauden ikäinen. En saanut auttaa. Ystäväni ei saanut vastata puhelimeen, ja kului noin vuosi, että hän
oli yksin ja pystyi soittamaan minulle. Me tapasimme ja puhuimme. Minusta tuntui, että hänellä
oli vahva lääkitys. Jutustelimme
ja kävelimme. Päädyimme ystäväni anopin työpaikalle. Minut heitettiin ulos ja kului yli kuusi vuotta, kun seuraavan kerran kuulin
ystävästäni.
Tapahtumasta on nyt kulunut yli 20 vuotta, mutta vielä tänäkään päivänä siitä ei keskustella. Kaikki tietävät tapahtuneesta

kaiken, mutta he ovat hiljaa. Kaikki ovat hiljaa, vaikka ystäväni silloinen tilanne on virallisesti
tunnistettu ja tunnustettu sairaudeksi, jonka hän kohtasi.”
JÄTETTÄISIINKÖ OVI
R AOLLEEN?
Iso teltta, jossa surraan yhdessä,
tuntuu vielä vähän kaukaiselta.
Ovi on ehkä helpompi pitää kiinni ja koputuksen sijaan on kenties
helpompi antaa sururauha. Yhteisöllisessä, avoimessa ja näkyvässä surussa on kuitenkin jotain
kaunista. Ajatus siitä, että surevalla on surumatkan alussa koko
ajan mukana joku, johon voi tarvittaessa nojata, tuntuu lohdulliselta ja lempeältä.
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Ehkä suruovea ei tarvitse avata täysin auki, mutta jätettäisiinkö ovi raolleen? Jaettaisiin surua
ihan vähän enemmän ja tarjottaisiin sururauhan sijaan suruolkapää.

LÄHTEET:
https://www.themoscowtimes.com/2019/09/11/
russia-ranks-3rd-in-suiciderates-globally-un-saysa67235
https://www.hurriyetdailynews.com/suicide-rateincreases-in-turkey-reportreveals-160170

Surukonferenssi
ÄKILLINEN KUOLEMA YHTEISKUNNASSAMME
Tampereella / 21. – 22.4.2022
ILMOITTAUDU www.surut.fi
Surunauhan jäsenet saavat konferenssimaksusta alennuksen.
Lue konferenssin sivuilta lisää!
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Miltä tuntuu menettää läheinen
Ei tunteita voi kertoa, kun ne ovat potenssiluokkaa
Ne elävät omaa elämäänsä
Ottavat kehon ja mielen valtaansa
Riepottelevat myrskyaallokoissa
Ja heittävät karille
Mutta eihän niihin kuole
Eihän?
Haaksirikkoutuu kai vain
Syvät aallokot laimenevat
Tulevat pidemmillä aikasykleillä
Tyyniä päiviä mahtuu väliin enemmän
Ensimmäinen syntymäpäiväsi ilman sinua
Ensimmäinen joulu, vappu, juhannus
Ja uusi irvokas tärkeä päivämäärä kalenterissa:
Kuolinpäiväsi
Ensimmäinen kouraisee aina syvimmältä
Sitten suru laimenee
Tai siihen tottuu, turtuu
Ehkä sureminen myös parantaa
Jokainen kyynel ja vollotus
Paikkaa sisältä
Aukirevittyä
Sonja Drach
Kuva: Rafael Paul, Pexels
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VESOVA-VIIKONLOPUT
Vesova-vertaistukiviikonloput itsemurhan tehneiden läheisille

13.–15.5. Härmän kylpylä, Ylihärmä
Syksyn ruotsinkielisen vertaisviikonlopun aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Surunauha ry järjestää tänä vuonna kaksi erillistä vertaistukiviikonloppua itsemurhan tehneiden läheisille. Syksyn Vesova järjestetään ruotsinkielisenä yhteistyössä Psykosociala förbundetin kanssa. Mukaan voi lähteä joko yksin tai yhdessä – ystävän, puolison tai vaikka koko perheen
voimin. Vertaistukiviikonloppu antaa aikaa ja tilaa puhua vaikeista 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 valtakunnallinen, ja siihen voi
hakea asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Kevään vertaistukiviikonloppu järjestetään 13.–15.5. Härmän kylpylässä, Ylihärmässä.
Vertaistukiviikonloppu alkaa perjantaina n. klo 16 (tarkka aika
vahvistetaan vielä osallistujille), jolloin voi ilmoittautua ja majoittua. Viikonlopun ohjelmaa rytmittävät ruokailut ja välipalat. Ohjatun ohjelman lisäksi osallistujilla on mahdollisuus mm. saunoa ja ulkoilla. Sunnuntaina ohjelma päättyy lähtökahveihin
noin klo 15.

ILMOITTAUDU:

Lisätietoja: Teppo Kupias,
vertaistuki@surunauha.net tai 044 7519916.
Ilmoittautuminen: surunauha.net/vesova22

surunauha.net/
vesova22

TOIMINTAK ALENTERI 2022
MA ALISKUU
8.3.
9.3.
14.3.
21.3.
23.3.
29.3.
29.3.
29.3.

Sisaruksen menettäneiden ilta Turussa
Vertaistukiryhmä aloittaa Kotkassa
Vertaistukiryhmän tapaaminen Espoossa
Vertaistukiryhmän tapaaminen Helsingissä
Läheisten ilta verkossa
Vertaistukiryhmän tapaaminen Hämeenlinnassa
Vertaistukiryhmän tapaaminen Oulussa
Vertaistukiryhmän tapaaminen Vaasassa
HUHTIKUU

2.4.
4.4.
18.4.
21.–22.4.
23.4.
26.4.
26.4.
26.4.
27.4.

Yksilötuen koulutus verkossa
Vertaistukiryhmän tapaaminen Espoossa
Vertaistukiryhmän tapaaminen Helsingissä
Surukonferenssi Tampereella
Surunauhan kevätkokous Helsingissä
Vertaistukiryhmän tapaaminen Hämeenlinnassa
Vertaistukiryhmän tapaaminen Oulussa
Vertaistukitapaaminen Vaasassa
Läheisten ilta verkossa
TOUKOKUU

13.–15.5.
16.5.
16.5.
18.5.
31.5.

Vertaistukiviikonloppu Vesova Härmässä
Vertaistukiryhmän tapaaminen Helsingissä
Vertaistukiryhmän tapaaminen Espoossa
Läheisten ilta verkossa
Vertaistukiryhmän tapaaminen Hämeenlinnassa

Kalenterin päivitys:

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

KESÄKUU
11.–12.6.
13.6.
15.6.

7.–12.8.

Vertaistukijoiden viikonloppu
Vertaistukiryhmän tapaaminen Espoossa
Läheisten ilta verkossa
ELOKUU
Tuettu loma läheisille Kylpylähotelli Peurungassa

21.9.

SY YSKUU
Läheisten ilta verkossa

19.10.

LOK AKUU
Läheisten ilta verkossa

20.11.
23.11.

MARR ASKUU
Kynttilätapahtuma itsemurhan
tehneiden muistolle
Läheisten ilta verkossa
JOULUKUU

19.12.

Läheisten ilta verkossa

Chat Tukinetissä

ITSEMURHAN TEHNEIDEN
LÄHEISILLE JOKA TIISTAI:
surunauha.net/chat

Kuvassa Sauli Tiilikainen Pjotr Tšaikovskin
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XXXXXXXXX

oopperassa Jevgeni Onegin. KUVA: K ARI HAKLI,
Suomen kansallisoopperan ja -baletin arkisto.

iso kuva

LOHTUA JA VERTAISTUKEA OOPPER AN SÄVELIN
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LOHTUA JA VERTAIS TUKE A

oopperan sävelin
Oopperalaulaja Sauli Tiilikainen menetti tyttärensä
itsemurhalle 13 vuotta sitten. Surusta syntyi ooppera, jonka
librettoon taiteilija vuodatti päiväkirjamerkintöjensä tuskan ja syyllisyyden, mutta myös lohdutuksen ja armollisuuden.

O

TEKSTI Jaakko Teittinen / KUVAT Kari Hakli ja Samuli Tiilikainen

li vuosi 2008. Ooppe- tunti valveilla. Oli aikaa kirjoit- kokemastaan, tuntui lähes mahralaulaja Sauli Tiili- taa päiväkirjaa. Kirja täyttyi päi- dottomalta. Puhumattakaan siikaisen puhelin soi. vä päivältä, sivu sivulta, yö yöl- tä, että olisi kertonut Millasta
Taiteilija oli jäänyt tä. Syyllisyydestä nouseva tuska julkisuudessa. Miksi kukaan haluaisi kuulla hänen tyttärensä iteläkkeelle Kansallis- oli valtava.
Uransa alkuvaiheessa vie- semurhasta? Päiväkirjaan saattoi
oopperasta ja päättänyt lähteä
vaimonsa kanssa talveksi etelän lä kanttorina työskennellessään purkaa syvimmät tuntonsa.
Kuukausi Millan kuoleman
lämpöön. Vuodet oopperassa oli- Sauli oli kohdannut lukemattojälkeen Olli Kortekanvat olleet hektisiä ja työ
kaan säveltämän Isän
intensiivistä. Irtiotto oli
tyttö -oopperan hartarpeen.
”Sauli otti ensimmäisiin
joitusten oli määrä alPuhelimessa oli Tiiharjoituksiin mukaansa Millan
kaa. Saulin roolihahmo
likaisen vanhempi tytär, joka kehotti istuukuvan ja kynttilän ja kertoi, mitä oopperassa oli isä, jonka tytär suunnittelee ittumaan. Nuorempi tytär
oli tapahtunut.”
semurhaa. Rooli oli jo
Milla oli kuollut, tehnyt
harjoiteltu ja siihen oli
itsemurhan. Neljä pienvalmistauduttu, mutta
tä lasta oli menettänyt
äitinsä. Sauli ei uskonut kuule- mia surevia ihmisiä. Siitä huo- asetelma ja aihe olivat siinä tilanmaansa. ”Onko tämä pilaa?” hän limatta hän koki, että omasta teessa liikaa. Oli mentävä puhusai sanottua. Shokki oli valtava ja menetyksestä puhuminen oli vai- maan Kansallisoopperan taiteelepäusko kalvoi mieltä. Kuolinsyy- keaa. Ihmiset saattoivat sulkeu- liselle johtajalle, joka otti osaa
todistus oli nähtävä omin silmin. tua kuoreensa, vaivautua tai jopa lämpimästi ja ymmärsi tilanteen.
Ensimmäisten
kuukausien lakata pitämästä yhteyttä. Ajatus ”Voisiko rooli olla osa surutyöajan yöt olivat rikkinäisiä. Tun- siitä, että olisi arjen kohtaamisis- täsi, terapiaa”, hän kysyi. Sauti tai kaksi unta, ja muutama sa avannut sydäntään ja puhunut li otti ensimmäisiin harjoituksiin
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KUVA: SAMULI TIILIK AINEN

mukaansa Millan kuvan ja kynttilän ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Koko työryhmä otti upealla
tavalla osaa. Harjoitukset saatiin
käyntiin ja esitykset maaliin.
Isän tyttö -oopperan myötä Sauli antoi päiväkirjansa säveltäjä Olli Kortekankaan ja dramaturgi Michael Baranin
luettavaksi. Olisiko tässä
jotain? Saisiko tästä teoksen? Kaksikko sai Tiilikaisen vakuuttumaan, että
Millan tarina olisi kertomisen arvoinen. Se puettaisiin
oopperan muotoon. Tiilikaisen päiväkirjaan perustuva, vuonna 2015 kantaesitetty
ooppera Oma vika oli taiteilijalle
keino käsitellä omaa suruaan ja
menetystään nimenomaan isän
näkökulmasta. Kenties siitä olisi apua muillekin läheisensä itsemurhan kautta menettäneille,

taitelija pohdiskeli. Palautteen
perusteella näin olikin.
TÄRKEINTÄ ON
ARMAHTA A ITSEÄ ÄN
Sauli Tiilikainen ei koe olleensa
koskaan erityisen ylpeä. Millan
menettäminen opetti kuitenkin

”Tärkeintä on se, että
armahtaa itseään ja se,
että rakastaa ympärillään
olevia ihmisiä.”
uudenlaista nöyryyttä ja antoi
perspektiiviä elämään. Kun näyttämön valot sammuvat, esiintymisasu vaihtuu siviileihin ja meikit on pyyhitty kasvoilta, kadulle
astuu tavallinen Sauli. Joskus taiteilijat saattavat kellua omassa

taiteilijakuplassaan, mutta viimeistään menetyskokemus karsii turhat luulot pois, Tiilikainen
pohtii. On turha kuvitella olevansa jotain elämää suurempaa.
Huippuammattilainen toki ja
tähti näyttämöllä, mutta ennen
kaikkea ihminen ja isä.
Milla saattaa nykyään
tulla mieleen esimerkiksi
näyttämöllä sopraanon laulaessa osuuttaan. ”Tuossahan voisi olla Milla”, Sauli
joskus havahtuu miettivänsä. Se on positiivinen tunne, eikä enää millään lailla
ahdistavaa. Itsensä armahtaminen on jo niin pitkällä ja menetyksen kanssa on oppinut elämään, joten Milla on jo läsnä
hyvissä hetkissä. Sauna on Saulille terapeuttinen paikka, missä
raikastuu ja puhdistuu niin fyysisesti kuin henkisestikin. Sielläkin

KUTSU JÄSENKOKOUKSEEN

Milla tuntuu joskus olevan läsnä
ja pyytää heittämään lisää löylyä.
Voimaa ja apua Sauli Tiilikainen on saanut itselleen tärkeistä
ja terapeuttisista asioista, kuten
läheisistä ystävistä, luonnosta,
moottoripyöräilystä ja esiintymisestä. Hänen kokemuksensa
mukaan katsomalla liikaa taaksepäin tuhlaa elämäänsä. Menetyskokemus on kokonaisvaltainen

ja vaikuttaa koko loppuelämään,
mutta siitä huolimatta on katsottava eteenpäin, kohti tulevaa.
”Ajellessaan eri ajoneuvoilla peräpeiliin kannattaa vilkaista,
mutta ei koko ajan. Jos siihen tuijottaa herkeämättä, ajaa kolarin”,
Sauli pohtii.
Tärkeintä on se, että armahtaa itseään ja se, että rakastaa
ympärillään olevia ihmisiä. Se,
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että auttaa lapsia ja lastenlapsia,
jotta Millan henki säilyisi heidän
kauttaan tulevaisuudessakin. Surua ja itsensä armahtamista ei
voi jouduttaa. Ne ottavat jokaisella oman aikansa. Sauli Tiilikainen sytyttää kynttilän tyttärensä muistolle aina kun siltä
tuntuu ja kirjoittaa edelleen päiväkirjaansa.

Kutsu jäsenkokoukseen: kevätkokous
Surunauhan jäsenkokous pidetään lauantaina 23.4.2022 klo 15.00 Kalliolan
setlementtitalon auditoriossa, Sturenkatu 11 Helsinki. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat, ja samalla on mahdollista tutustua Surunauhan toimintaan sekä yhdistyksen muihin jäseniin. Ilmoittautumiset 20.4. mennessä ilmoittautumislinkin kautta: surunauha.net/kevatkokous22
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 2021 toimintakertomuksen esittäminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
Lämpimästi tervetuloa! Tule rohkeasti mukaan tapaamaan
muita läheisen itsemurhan kokeneita ja saamaan vertaistukea. Kokous kestää arviolta tunnin. Mikäli covid-19 tilanne
ja kokoontumisrajoitukset sallivat, järjestetään jäsenkokouksen
yhteydessä vertaistuellinen tilaisuus ja muuta ohjelmaa.

Terv etuloa!
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Minä muutun

MU T TA M YÖS PYS Y N
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TEKSTI Itsemurhan tehneen läheinen / MA ALAUS Maisa Martikainen, Linnut

S

aavun työhaastatteluun, jota olen hermoillut koko edellisen illan ja tämän aamun. Käytävällä tapaan haastattelijani,
kaksi minulle ennestään tuntematonta
naista, jotka hymyilevät ystävällisesti ja
esittäytyvät. Jännitykseni sulaa hieman, kun päivittelemme pakkasta ja ihmettelemme reistailevaa kahvikonetta. Hyvin tämä menee, ajattelen.
Neuvotteluhuoneessa istuudumme alas, ja
haastattelijoiden katseet kääntyvät minuun. “Kerro jotakin itsestäsi”, toinen naisista pyytää. Pyyntö
jysähtää ylleni kuin sangollinen hiekkaa. Kerro
jotakin itsestäsi. Tuossa
hetkessä muistan viiltävästi syyn sille, miksen
ole hakenut töitä viime
aikoina.
Hiekanjyvät pistelevät silmiäni, ja pilviharsot kerääntyvät ympärilleni. Minä pienenen ja
muutun ohueksi, lähestulkoon katoan. Huoneeseen langennut hiljaisuus ja kysyvät katseet
kertovat kuitenkin, että minut nähdään ja vastaustani odotetaan. Sitten se iskee: Kuumuus, vaikea olo. Haparoivat sanat, jotka tulevat ulos hermostuneen hihittelyn ryydittäminä.

menetystä. En saa otetta itsestäni, mutta yhtäkkiä näen edessäni kaikki muut tässä tuolissa aiemmin istuneet. Näen kiiltävähiuksisia ja tulisieluisia
ihmisiä, jotka omaavat vahvat näkemykset ja kirkkaat päämäärät. Sanavalmiita menestyjiä, jotka
puhuvat omaa totuuttaan ja ovat valmiita näyttämään tietä myös muille. Tekisi mieli osoittaa heitä
ja kertoa haastattelijoille, että minäkin olen joskus
ollut heidän kaltaisensa, mutta siinä vaiheessa he
ovat jo nousseet ratsaille ja matkanneet tulevaisuuksiinsa. He ovat jo kaukana. Jäljellä olen minä
ja puristava paidankaulukseni.
On vaikea kertoa itsestään mitään, edes
harjoiteltuja,
työhön
liittyviä asioita, kun elämä on niin perustavanlaatuisesti muuttunut.
Kirjoitan työkseni ja tahtoisin kertoa haastattelijoille, että olen hyvä
työssäni, mutta en ole
varma, pitäisikö se enää
paikkaansa. Isäni kuoleman jälkeen sanat katosivat elämästäni. Ne pakenivat sormistani ja kohosivat taivaisiin, eivät kiinnittyneet puiden oksiin
niiden kurotteluista huolimatta, vaan katosivat
korkeuksiin. Ei ollut mitään sanottavaa, vain valtavasti koettavaa.
Jos kertoisin haastattelijoille itsestäni jotakin
totuudenmukaisesti, kertoisin, että menetin isäni kaksi vuotta sitten. Että hän teki itsemurhan ja
että menetys määrittää kaikkea sitä, mitä olen ja

”Enemmän kuin tulla
nähdyksi ja ymmärretyksi
minä haluan kunnioittaa
omia rajojani. Se, millainen
olen nyt, on riittävä.”

Y

ritän saada kiinni siitä, kuka olen, mutta
tuntuu kuin yrittäisin tavoittaa ihmistä lasiseinän takana. Näen vain ääriviivoja, muistoja ja mielikuvia siitä ihmisestä, joka olin ennen
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mitä teen. Miten olen ja miten teen. Että operoin
tätä elämää vaimean kauhun vallassa. Että ikävä
iskee paikkaa tai aikaa kysymättä. Että kokemus
on tehnyt puhujasta kuuntelijan. Että käsitykseni
ajasta ei enää ole lineaarinen, vaan aika on räjähtänyt. Se on kerrostunut erilaisiksi muodoiksi,
hetkiksi, jotka lomittuvat ja vaihtavat paikkaa sitä
mukaa, kun aurinko kulkee tuttua reittiään.

E

hkä kaiken tämän sanottuani voisin kertoa
itsestäni muutakin. Että kauhun tunteista
huolimatta pystyn toimimaan. Että nautin
hyvistä elokuvista ja sarjoista. Että aamukahvi on minulle päivän pyhin hetki. Että innostun
herkästi ja lähden mukaan. Että olen hyvä kuuntelija. Että kirjoittaminen on minulle nykyään entistä merkityksellisempää ja että kirjoittamalla luon
yhteyttä. Luon aikaa ja tilaa, jossa voin kohdata
rakkaani. Luon tilan, jossa voin yrittää hyväksyä
sen, että elämä on jatkuvaa muutosta; syliin juoksemista ja kädestä irti päästämistä. Luon tilan,
joka on tämän ajan rajoitteista ja lainalaisuuksista vapaa. Kirjoittamalla luon tilan, jossa niin minä
kuin surunikin saavat tulla nähdyiksi.
En kerro tätä heille. Tietenkään. Toki voisin, ja

he saattaisivat jopa arvostaa rehellisyyttäni. Ehkä
he pitäisivät siitä niinkin paljon, että saisin työn.
Mutta en halua, sillä se on yksityistä ja minä en
tunne heitä. Ja enemmän kuin tulla nähdyksi ja
ymmärretyksi minä haluan kunnioittaa omia rajojani. Kerron itsestäni sen, mitä siinä hetkessä
osaan, pystyn ja haluan. Se saa luvan riittää. Se,
millainen olen nyt, on riittävä. Vaikka se sitten olisi
hermostuneesti hihittelevä kasa hiekkaa. Minun
ei tarvitse nousta ratsaille tänään, eikä huomennakaan. Minun ei tarvitse olla supersuorittaja,
eikä menestyjä ollakseni arvokas. Kuuntelemalla
omia rajojani, minä opin itse näkemään ja ymmärtämään itseäni. Millainen olen tässä ja nyt, jatkuvassa muutoksessa.

M

iten ja kuinka lopullisesti minä sitten olen muuttunut? En tiedä. Sen
joudun hyväksymään vastaukseksi.
Ja sen vastauksen hyväksymisessä
piilee jokin odottamaton vapaus.
”En tiedä”. Se hivuttautuu keväisenä auringonsäteenä ajatuksiini ja valaisee mieleni vaatimuksista
täynnä olevan pimeän nurkan. Ei minun tarvitse
tietää. Minä muutun, mutta minä myös pysyn.
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JONAIN PÄIVÄNÄ

Jonain päivänä edessäsi on valo.
Valo, joka loistaa korkealta ja kirkkaana,
se valo, jonka olemassaolon olit jo unohtanut.
Jonain päivänä tunnet tuulen,
sen tuulen, jonka kosketusta
et tuntenut ihollasi vuosiin.
Nyt se koskettaa ihoasi,
hulmuttaa hiuksiasi.
Jonain päivänä heräät tunteeseen,
jonka nimi on ilo.
Tunne, jonka olemassaolon
olit jo unohtanut.
Nyt se tulee pienistä asioista;
vieraan hymystä, aamuauringosta,
heräämisestä uuteen päivään,
ystävän viestistä,
elämästä, työstä, lapsista.
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Jonain päivänä sinä muistat itsesi.
Sen tärkeimmän,
jonka unohdit surun,
menetyksen ja synkkyyden keskellä.
Jonain päivänä sinä ymmärrät,
että suru on
muuttanut muotoaan.
Se on osa sinua,
ikuinen matkakumppani,
ei kuitenkaan
iholla joka hetki.

Suru tulee salaa,
silloin kun vähiten odotat,
vie jalat alta, kuljettaa syviin, synkkiin vesiin,
mutta vain hetkeksi.
Sieltä palaat muuttuneena.
Mukanasi kiitollisuus elämästä,
yhteisistä hetkistä,
muistoista, joita ei oteta sinulta pois.
Jonain päivänä sinä ymmärrät,
että kaiken jälkeen elämä jatkuu.
Päivi Lahti

Alkuperäinen kuva: Pixabay,
kuvamuokkaus: Viivi Waris

Lue
lisää

kokemuksia nettisivuillamme:
surunauha.net/lukemista/
laheisten-tarinoita
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Minun surumatkani ei ole
sankaritarina
TEKSTI Jennina Lahti
VALOKUVA Jennina Lahti
KUVITUSKUVA Anne Leppänen

K

un läheiseni kuolemasta oli kulunut
puoli vuotta, häneltä saamani tietokone
meni rikki. Itkin, kiukuttelin ja raivosin. Kun viimein rauhoituin, minua hävetti. Minun pitäisi osata asettaa asiat
oikeisiin mittasuhteisiin. Kyse oli laitteesta, ei ihmisestä. Pahempaakin on koettu.
Kun yritin vaihtaa asunnossani lamppua, valaisin menikin rikki ja lasikupu putosi pieninä palasina maahan. Istuin keittiön lattialla itkemässä melko pitkän tovin. Kun vihdoin nousin, minua hävetti.
Minun ei pitäisi välittää niin pienistä asioista. Kyse
oli valaisimesta, ei ihmisestä. Isompiakin ongelmia
on.
Minä halusin olla yksi niistä, joka osaa menetyksensä jälkeen suhtautua uusiin haasteisiin leppoisasti. Halusin osata ajatella, että koska hirvein
on jo koettu, ei mikään enää tunnu niin kamalalta. Halusin olla yksi niistä ihmisistä, joiden kauniita ja liikuttavia selviytymistarinoita luin lehdistä.
Halusin olla se, joka puhuu surusta ja suremisesta elämän töyssynä, joka joskus tapahtui, mutta
nyt kaikki on jo paremmin. Halusin kertoa tarinaa,
joka antaa lohtua siksi, että se todistaa, kuinka kaikesta voi selvitä.
SURU EI KUITENKAAN OLE tehnyt minua vahvem-

maksi. Se ei ole tehnyt minua varmaksi siitä, että

menetykseni jälkeen selviän mistä vain. En ole oppinut asettamaan asioita oikeisiin mittasuhteisiin
tai olemaan välittämättä pienistä. Suru on asettanut minut kasvokkain murentuneen turvallisuuden
tunteen kanssa. Pahimpina hetkinä pelottaa kaikki. Suru on tehnyt minusta ihmisen, joka on aina
vähän rikkinäinen, mutta samaan aikaan monella tavalla myös kokonainen. Suru on saanut minut
herkäksi, tyypiksi, joka itkee keskellä katua, koska
kaikki on niin hirvittävän kaunista.
SURU ON MUOVANNUT MINUA, muuttanut jotain

olennaista minuudessani. Se on ollut rakennusaineena sille ihmiselle, joka minä olen juuri nyt. Se
on luultavasti myös osa jokaista versiota minusta tulevaisuudessa. Suru on saanut opettelemaan
avun pyytämistä ja armollisuutta. Se on pakottanut
minut ymmärtämään, että on ihan okei, jos ei välillä jaksa. Suru on saanut minut muistamaan, että
saan olla heikko, herkkä ja tarvitseva. Minun ei jatkuvasti täydy olla reipas ja pärjäävä. Suru on saanut minut harjoittelemaan sitä, miten olla haavoittuva myös toisen ihmisen edessä. Suru on saanut
minut antamaan itselleni anteeksi sen, että olen
ihan vain inhimillinen ihminen. Suru on tehnyt minusta neuroottisen ”Minä rakastan sinua” -tyypin,
joka haluaa varmistaa, ettei se tärkein jäisi koskaan
sanomatta.
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Minun surumatkani ei ole sankaritarina, josta selviydyn lopuksi voittajana; vahvana ja uljaana, jota suru ei lopulta murtanutkaan. En halua olla
selviytyjä tai edes vahva, jos se määritellään niin,
kuinka osaa kohdata tulevaisuuden haasteet. En
halua olla surun sankari, jos sen edellytyksenä on
surusta selviytyminen parempana versiona itsestään. En halua, että tarinani on selviytymistarina,
jos se tarkoittaa, että minun pitäisi olla jatkuvasti kiitollinen kaikesta vain siksi, että pahempaakin
on tapahtunut.
MINÄ HALUAN PYSYÄ HAAVOITTUVANA. Haluan

voida tuntea koko tunteiden kirjon ilman, että minun pitää jatkuvasti asettaa jokainen kokemukseni vastakkain menetykseni kanssa. En halua jokaisen uuden haasteen äärellä miettiä, että ”On sitä
ollut pahempaakin.” Haluan kiukustua, ärsyyntyä ja kiukutella elämän pienissäkin vastoinkäymisissä, jos minusta juuri sillä hetkellä tuntuu siltä. Haluan herkistyä, liikuttua, vaikuttua ja itkeä

kaikesta kauniista. Haluan iloita ja surra, olla olemassa kaikkien tunteiden kirjolla.
Haluan olla arvottamatta erilaisia suruja, menetyksiä ja haasteita. En halua asettaa niitä janalle, jonka toisessa päässä on ne hirveimmät ja toisessa ne helpoimmat kokemukset. En halua, että
läheiseni asettavat omat elämänsä raskaat ylämäet vastoin minun kokemustani ja niistä puhuessaan sanovat ”Ei tämä ole tietenkään yhtä hirveää,
kuin sinun kokemuksesi.” Haluan, että minä voin ja
kaikki muutkin voivat tuntea omat elämänsä töyssyt, mäet ja hankaluudet juuri sillä tunteen voimalla, joka kussakin tilanteessa tuntuu luonnolliselta
ja tarpeelliselta. Huolimatta siitä, mitä joskus aikaisemmin on tapahtunut.
Ja lopulta, ehkä lohdullisinta onkin muistaa,
että surun kanssa ja surusta huolimatta voi elää
ihan hyvää elämää. Surusta ei tarvitse selviytyä,
mutta sen kanssa voi selviytyä.
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Tapani surra

E

TEKSTI, PIIRROS JA VALOKUVA Maisa Martikainen

räänä heinäkuisena
keskiviikkona palaan
kotiin kiireisen työpäivän jälkeen. Vaihdan vaatteita makuuhuoneessa ja vilkaisen samalla
kännykkää pöydällä. Siihen tulee juuri silloin viesti.
”Joko kuulit?” kysyy eräs
ystäväni. Arvaan heti,
mistä on kyse. Tiedän saman tien, että asia koskee parasta ystävääni. Lähetän silti kysymyksen:
”Kuulinko mitä?”
Kun vastaus saapuu,
huone muuttuu kohisevaksi pyörteeksi. Todellisuus on peruuttamattomasti muuttunut. Paras
ystäväni on tehnyt itsemurhan.
Itken läpi yön.

tapahtumalle merkityksen tavalla tai toisella, ennemmin tai
myöhemmin. Ymmärrys ja toivo
olivat varmaankin keinoni selviytyä järkytyksestä.
Suuttumus tuli vasta hautajaisten jälkeen syksyllä. Silloin

Paradoksaalisesti ajattelen, että
olisimme olleet vielä paremmat
ystävät sen jälkeen, kun menetimme toisemme.
VAIKEIN ASIA tapahtuneen käsit-

telemisessä on ollut sen hyväksyminen, etten varmaankaan olisi voinut pyörtää
ystäväni päätöstä, vaikka
vuosikaudet uskottelin itselleni niin.
Toivon tietenkin yhä,
että hän olisi jaksanut
vielä tuon yhden vaikean
jakson yli. Voisimme nyt
vanhempina ja viisaampina vaikka naureskella dramaattisille päähänpistoille.
Ehkä ystävälleni olisi auennut mahdollisuus terapiaan, jossa käsitellä traumoja rakentavasti. Ainakin olisimme saaneet
lisäaikaa selvittää, oliko ystäväni
tapauksessa kyse väärästä diagnoosista. Hän oli saanut viimeisinä kuukausinaan sähköhoitoa
masennukseensa, mutta muistan hänen vihjanneen epäilyksistään, että kyseessä olisikin

”En halua muistella
hänen kuolemaansa –
haluan muistella
häntä elävänä.”

ENSIMMÄISTEN PÄIVIEN ja viik-

kojen tunne oli vahva; päätös siitä, että hyväksyn ystäväni ratkaisun. Hyväksyn ja ymmärrän,
tiesinhän, kuinka paljon hän oli
kärsinyt elämässään. Lupasin
samalla hänelle, ettei hän kuollut turhaan, vaan että löytäisin

kirjoitin ystävälleni suorasukaisen runon.
Vuosien kuluessa tunteet
ovat muuttaneet useasti muotoaan ja pysähtyneet lopulta jatkuvan kaipauksen tilaan. Toisinaan koen edelleen ärtymystä
ja pettymystä siitä, että häneltä
jäi niin paljon kokematta. Huonoina hetkinä olen tuominnut
hänet siitä, että hän luovutti.
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kaksisuuntainen mielialahäiriö,
jota hänen lääkityksensä saattoi
jopa pahentaa. Jossittelu on ystäväni kohdalla myöhäistä, mutta se avaa tärkeitä näköaloja niille, jotka voivat vielä saada apua.
Oma lapsuudesta saakka tuttu itsetuhoisuuteni koki tuntuvan
kolauksen ystäväni itsemurhan
jälkeen. Ymmärsin vihdoin kantapään kautta, miten itsemurha
vaikuttaa läheisiin. Jouduin katsomaan itseäni peiliin
ja toteamaan, että sellaista ei yksinkertaisesti voi tehdä muille.
Ehkäpä luopumalla itsetuhoisista ajatuksistani olen jo lunastanut ystävälleni
annetun lupauksen.
Olen hengissä, koska
hän kuoli. Hän kuoli,
jotta minä voin tehdä
työtä itsemurhien ehkäisemiseksi.
AINA KUN EHDIN, kävelen kotikuntani hautausmaalle paikkaan,
jossa olimme piknikillä. Pidimme molemmat hautausmaista.
On kenties outoa liittää tietty hautausmaa
ihmiseen, jota sinne
ei ole haudattu, mutta se on niitä harvoja
konkreettisia asioita,
joista pitää kiinni.
Kuulen hänen naurunsa kaikuvan kivimuureissa ja näen valokuvat ja videot, jotka siellä otettiin. En
halua muistella hänen
kuolemaansa – haluan muistella häntä
elävänä.

Vaikka menetin parhaan ystäväni, ainoan ihmisen, johon
tuolloin todella luotin, haluan
silti aina ottaa riskin päästää
uusia ihmisiä elämääni. Uskon,
että kokemus aidosta läheisyydestä on tärkeämpi, vaikka sen
menettäisi, kuin se, ettei sellaista kokisi enää ikinä. Särkynyt sydän voi olla avoin sitä lähestyvälle. Haavoittuneisuus on tehnyt
minusta lempeämmän, mutta

vahvemman.
Siitä olen kiitollinen, että tavatessamme viimeisen kerran
rutistin ystävääni hyvästiksi asemalla ja sanoin: ”Rakastan sua,
tiedäthän sen?” Ei perin suomalainen tapa, mutta tapa, joka
kannattaa opetella.
Maisa Martikainen on Surunauhan vertaistukija ja kuvataiteilija
Kirkkonummelta.

Kuvataiteilija Maisa Martikainen työhuoneellaan
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SURUNAUHAN VERTAISTUKI
Monipuolista apua menetyksen keskellä

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 terapiaa, 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: surunauha.net/vertaistuki. Tietoa toiminnasta saa myös Surunauhan toimistolta vertaistuki@surunauha.net ja puhelimitse arkisin klo 9–15
numerosta 044 751 9916 tai 044 977 9428.

RYHMÄT
Kaikki ovat tervetulleita vertaistukiryhmiin, joita
ohjaavat koulutuksen saaneet vapaaehtoiset vertaiset. Ryhmissä läheisen itsemurhan 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
ilmoittaudutaan, ja niissä kokoonnutaan yleensä
6–10 kertaa samalla kokoonpanolla koko jakson
ajan. Alkuvuonna kokoontuvien ryhmien varmistuneita paikkakuntia ovat Tampere, Helsinki,
Vaasa, Espoo, Oulu, Kotka ja Jyväskylä – muiden
kaupunkien osalta tiedotamme lisää suunnittelun
edetessä. Lisäksi järjestämme ryhmiä verkossa.

YKSILÖTUKI
Henkilökohtaista yhteydenottoa voi toivoa netin
kautta surunauha.net/tukihenkilot tai tekstiviestil-

lä numerosta 045 130 8603 tai ottaa itse yhteyttä
toimistolle numeroon 044 751 9916. Surunauhan
vertaistukija soittaa takaisin viimeistään viikon
sisällä pyynnöstä, minkä jälkeen voi sopia uudesta puhelinkeskustelusta tai tapaamisesta yhdestä
kuuteen kertaan. Yksilötukea on saatavilla puhelimitse sekä kasvokkain useilla eri paikkakunnilla.
Osa tukihenkilöistä voi myös matkustaa tapaamiseen tukea toivoneen lähiseudulle.

VERTAISTUKIVIIKONLOPPU VESOVA
Vesova järjestetään vuosittain. Viikonloppukurssilla pääsee keskustelemaan vertaisten
kanssa pienryhmissä koulutetun vertaisohjaajan johdolla. Lapsille ja nuorille tarjotaan omaa
ohjelmaa. Lisäksi voi kuunnella luentoja, osallistua työpajoihin, ulkoilla, saunoa, tutustua
toisiin vertaisiin ja nauttia yhdessäolosta. Kevään
Vesova-viikonloppu järjestetään 13.–15.5.2022
Härmän kylpylässä Ylihärmässä.
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TAPAHTUMAT,
TILAISUUDET, SEMINA ARIT
Surunauha järjestää eri puolilla Suomea
monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, kuten
läheisten teemailtoja ja kynttilätapahtumia.
Surunauha on myös yksi vuosittain pidettävien
itsemurhien ehkäisypäivän seminaarien ja Surukonferenssin (surut.fi) järjestäjistä. Surunauhan
toimintakalenteria voi seurata nettisivuilta:
surunauha.net/tapahtumat
Surunauhan sosiaalisen median kanavat:
Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube.

VERKKO
Ryhmächat joka tiistai Tukinetissä
(tukinet.net) klo 18–20. Keskustelualue itsemurhan tehneiden läheisille toimii netissä osoitteessa surunauha.net/login sekä Lohtu-sovelluksella,
joka on asennettavissa modernina verkkosivupohjaisena äppinä osoitteessa
lohtu.glideapp.io.
Tarkempi asennusohje: avaa linkki
lohtu.glideapp.io kännykällä Chrome-selaimessa
(Android-käyttäjät) tai Safari-selaimessa (iPhonekäyttäjät) ja valitse ”Lisää aloitusnäyttöön” tai
”Jaa” > ”Lisää kotinäyttöön” tai ”Asenna sovellus”,
jolloin pikakuvake sovellussivulle asentuu puhelimellesi ja äppi toimii pikakuvakkeesta perinteisen
sovelluksen tavoin.

”Siitä, mistä ei voi puhua, ei voi vapautua.”
Olet lämpimästi tervetullut Surunauhan vertaistuen piiriin!

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 psykoterapiavaihtoehtoja
voi tutkia netistä, tai asiasta voi keskustella terveyskeskuksessa. Kannattaa myös tiedustella mahdollisuutta päästä Kelan tukemaan psykoterapiaan.
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Yksilötuen koulutus
Seuraava koulutus: 2.4.2022
Koulutuksen kesto: klo 10–16
Paikka: Järjestetään verkossa
Järjestämme uuden puhelinvertaisten ja tukihenkilöiden koulutuksen keväällä 2.4.2022
verkossa lauantaipäivänä klo 10–16. Tämän koulutuksen käyneet vapaaehtoiset voivat toimia
vertaistukijoina puhelimitse tai kasvotusten tavaten yhteydenottajaa esimerkiksi kävelyllä tai
kahvilassa. Jokainen vapaaehtoinen voi valita itselleen parhaiten sopivan tavan tukea.
Vertaistukijat ovat yhteydessä yhteydenottajaan (välitämme yhteydenottoja Surunauhan
toimistolta) n. 1–6 kertaa/yhteydenottaja. Puhelimen ja puhelinliittymän vertaistukijat saavat Surunauhalta, ja puhelun voi soittaa itselle parhaiten sopivasta rauhallisesta paikasta.
Koulutuksessa käymme läpi yksilötuen perusteet ja harjoittelemme kohtaamista. Et tarvitse
aiempaa kokemusta puhelinauttamisesta tai tukihenkilötoiminnasta.
Voit hakea koulutukseen, jos menetyksestäsi on kulunut aikaa vähintään vuosi ja olet valmis
tukemaan muita kuunnellen ja vierellä kulkien. ♥ Toivomme hakijoita eri puolilta Suomea.
Korvaamme osallistujille matkakulut (pääsääntöisesti halvimman kulkuvälineen mukaan).
KOULUTUKSESSA:
– käydään läpi surevan kohtaamista
– pohditaan vapaaehtoisen roolia ja jaksamista
– harjoitellaan kohtaamista puhelimessa ja kasvotusten.
Toivomme hakijoita eri puolilta Suomea. Voit hakea mukaan
surunauha.net/koulutus sivulta tai olla yhteydessä Teppoon:
vertaistuki@surunauha.net, 044 751 9916
Kuva: Liisa Ahonen

Haku
avoinna!
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Toivoisin yhtä päivää kanssasi
Olla vaan
Halata pitkään
Tuntea lämpösi
Haistella ihoasi
Kokeilla kutiatko
Nauraa mahan pohjasta
Kuunnella tarinoitasi
Tulkita ilmeitäsi
Tehdä tavallisia asioita
Kävellä
Kokata
Höpötellä
Haaveilla
Saunoa
Hieroa jalkoja
Puhua syvällisiä
Parantaa maailmaa
Sä olisit mun
Ja mä olisin sun
Vielä tämän pienen hetken
Ja me itkettäis
Kaikki ulos
Sonja Drach
Kuva: Mari Vallemaa, Sylissäsi
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Liity jäseneksi ja vaikuta!
Surunauhan tarjoama vertaistuki on avointa kaikille,
ja sen toimintaan voi osallistua myös ilman jäsenyyttä.
Liittymällä jäseneksi yhdistystä voi tukea konkreettisesti jäsenmaksun myötä ja näin osaltaan varmistaa
vertaistuen jatkuva saatavuus eri puolilla maata.
Jäsenenä on myös mahdollista osallistua äänivaltaisesti yhdistyksen kokouksiin ja päätöksentekoon ja
kehittää yhdistyksen toimintaa.
Suurin osa yhdistyksen rahoituksesta tulee Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).
Jäsenmäärä kertoo päättäjille, että tukea ja vertaistoimintaa tarvitaan kipeästi, ja että avun tarvitsijoita
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 vuodessa. Muut jäsenyyslajit voi tarkistaa nettisivuiltamme.
Jäseneksi voit liittyä osoitteessa: surunauha.net/
jasenyys tai pyytää hakulomakkeen toimistolta
p. 040 545 8954.

SURUNAUHA RY
vertaistukea itsemurhan
tehneiden läheisille

Surunauha ry on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen vertaistukijärjestö,
jonka tavoitteena on tukea läheisensä
itsemurhan kautta menettäneitä ja lisätä
avoimuutta puhua itsemurhasta. Surunauhan vertaistukijat ovat yhdistyksen
kouluttamia vapaaehtoisia, joilla on
omakohtainen kokemus läheisen itsemurhasta. 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 koordinaattori:
Teppo Kupias
Vertaistuen koordinaattori, Meri-Lappi:
Minttu Väisänen
Toimistoassistentti: Melina Iso-Aho
HALLITUS 2021
Puheenjohtaja
Jaakko Teittinen, Helsinki
surunauha.puheenjohtaja@gmail.com
Juha Pieksämäki, 1. varapj, Haapajärvi
Tarja Huumonen, 2. varapj, Rovaniemi
Leena Korpi, Jyväskylä
Juha-Pekka Pasanen, Tervo
Marja-Liisa Pieksämäki, Haapajärvi
Laura Rantanen, Turku
KOTISIVUT
www.surunauha.net
SOSIA ALISEN MEDIAN K ANAVAT

KUVA: PIX ABAY

