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Päätoimittajan kynästä

Perhe –
voiman lähde

Soili Teittinen on hallituksen 
jäsen ja toimii pääkaupunki-
seudulla vertaistukijana.

K un yksi puuttuu, perhe ei ole enää koskaan 
sama. Tämän kokevat tuhannet perheen-
jäsenet vuosittain, kun läheinen päätyy it-

semurhaan. Perheen tragedia koskettaa kipeästi 
myös kaikkein heikoimpia, lapsia ja nuoria.

Surunauhan tämän vuoden teemana on lap-
siperheet ja nuoret. Jo yhdistyksen alkuvuosina 
käynnistettiin lasten ja nuorten toimintaa, kun 
nähtiin, että myös he tarvitsevat kipeästi apua 
läheisen itsemurhan synnyttämän trauman kes-
kellä. Perheen suru on aina myös lasten ja nuor-
ten suru.

Surunauha osallistui Käpy ry:n järjestämään 
lasten sururyhmien vertaisohjaajakoulutukseen 
alkuvuodesta. Toiveemme on, että yhä useam-
mat lapsiperheet löytäisivät myös tämän tärkeän 
vertaistukimuodon. Aikuisten ei aina ole help-
poa puhua itsemurhasta ja surusta lasten kans-
sa. Lasten kriisiterapeutit rohkaisevat aikuisia 
kuitenkin puhumaan surusta rehellisesti, lohdul-
lisesti ja lapsen ikää ja kehitystasoa kunnioitta-
en. Lapset tarvitsevat paljon tukea itsemurhaan 
liittyvien tunteiden nimeämiseen ja käsittelyyn. 

Tähän tarpeeseen PS-kustannus on julkaissut 
yhteistyössä Surunauhan kanssa lapsiperheille 
suunnatun kirjan Surupilven salaisuus Miten ker-
toa lapselle itsemurhasta. Kirjan kirjoittaja ja ku-
vittaja Anne Leppänen kertoo kirjastaan tämän 
lehden sivulla 10. Kirjan julkistamisen yhteydes-
sä lapsiperheille järjestetään teemallinen tilai-

suus, jossa aikuisille ja lapsille on tarjolla omaa 
ohjelmaa.

Surunauhaan kuuluu myös henkilöstöuutisia, 
kun toiminnanjohtaja Viivi Suihkonen siirtyi hel-
mikuussa uusiin tehtäviin. Koko Surunauha-per-
he kiittää Viiviä upeasta ja sitoutuneesta työs-
tä yli viiden vuoden ajalta. Viivin iloisuus, läm-
min läsnäolo ja empatia ovat antaneet lohtua ja 
toivoa monille Surunauhaan yhteyttä ottaneille 
ja vertaistoimintaan tulleille. Monet hienot hank-
keet ja kehityskohteet ovat toteutuneet Viivin 
toimesta. Iloksemme Viivi jatkaa Surunauha-leh-
den taittajana.

Samalla kun toivotamme Viiville hyvää mat-
kaa ja uusia haasteita, toivotamme lämpimästi 
tervetulleeksi Surunauhan uuden toiminnanjoh-
tajan Riika Hagman-Kiurun. Olemme iloisia saa-
dessamme Riikan joukkoomme. Olkoon Suru-
nauha-perhe voiman lähteenä meille kaikille, niin 
jäsenille, vapaaehtoisille kuin työntekijöillekin.

Valoa kevääseen!

Soili Teittinen
soili.teittinen@gmail.com

PÄÄKIRJOITUS
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Vuosien varrella olen saanut 
elämässäni erilaisia merki-
tyksellisiä rooleja. Olen ol-

lut oppilas, opiskelija ja opettaja. 
Olen ollut vapaaehtoinen ja ko-
kemusasiantuntija, ystävä ja täti. 
Kaikista tärkein, pisin ja pysyvin 
roolini on ollut olla isosisko. Iso-
siskona olen saanut opettaa, op-
pia, riidellä, sopia ja ennen kaik-
kea jakaa elämän 
merkityksellisiä ja 
tärkeitä hetkiä sisa-
rusteni kanssa.

KAHDEKSAN vuot-
ta sitten jouduimme 
kaikki yhdessä val-
tavan suuren ja elä-
mää muuttavan ja 
musertavan koke-
muksen eteen. Se horjutti meistä 
jokaista. Ja siinä me seisoimme, 
kaikki saman menetyksen ja sa-
man ikävän edessä, silti samaan 
aikaan jokainen yksin oman suru-
polkunsa alussa.

Jokainen suru on henkilökoh-
tainen ja ainutlaatuinen ihan sa-
malla tavalla kuin jokainen sure-
vakin. Vaikka meissä sisaruksissa 

on monella tapaa paljon samaa, on 
suru jokaisen oma. Ei ole kahta sa-
manlaista tapaa surra ja sopeutua 
elämään surun kanssa.

Yksi haluaa puhua, toinen on 
hiljaa. Yksi itkee avoimesti, toi-
nen karkaa suihkuun itkemään. 
Yksi kirjoittaa surunsa sanoiksi, 
toinen kätkee sanat hiljaa sisään-
sä. Toisaalta haluaisi vaatia sisa-

ruksiaan puhumaan, jakamaan ja 
kertomaan tunteistaan. Toisaal-
ta tahtoisi rakentaa perheen ym-
pärille muurin, jonka sisäpuolelle 
suru ei pääsisi, ja jossa surua ei oli-
si olemassa. 

ON ÄÄRIMMÄISEN raskas-
ta nähdä itselle tärkeiden ihmis-
ten suru. Tuntuu avuttomalta ja 

turhauttavalta, ettei toisen surua 
voi ottaa pois. Minä halusin auttaa, 
ottaa jokaisen sisarukseni surun 
kannettavakseni ja tehdä heidän 
surupolkunsa vähän suoremmak-
si. Tuntui epäreilulta, että me jou-
duimme kulkemaan niin raskas-
ta polkua ja vielä epäreilummal-
ta tuntui, että ne minua pienem-
mät, kaikista rakkaimmat, joutui-

vat kulkemaan sitä 
polkua. Kantamaan 
surua, jota edes mi-
nä, jo aikuinen, en 
ymmärtänyt.

Kahdeksan vuo-
den aikana minä 
olen oppinut anta-
maan jokaisen sis-
kon ja veljen surul-
le tilaa. En ahdistu 

puhumattomuudesta tai haavei-
le veljien raahaamisesta vertaistu-
kiryhmään. En odota jakamista ja 
keskustelua, mutta iloitsen jokai-
sesta kirjoitetusta sanasta, jaetus-
ta kuvasta, yhteisistä muistoista 
ja naurusta. Olen oppinut hyväk-
symään jokaisen heidän oman ta-
pansa surra.

Perheessä suru on 
jokaisen oma

TEKSTI Jennina Lahti
KUVA Jani Kurkisuo-Pohjoisaho / Vastavalo

ISOSISKON AJATUKSIA

”Tuntui epäreilulta, että me jouduimme 
kulkemaan niin raskasta polkua ja vielä 
epäreilummalta tuntui, että ne minua 

pienemmät, kaikista rakkaimmat, joutui-
vat kulkemaan sitä polkua.”

 
Siinä me seisoimme, kaikki saman menetyksen ja 
saman ikävän edessä, silti samaan aikaan jokai-

nen yksin oman surupolkunsa alussa.
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JOKA VUOSI pakotan koko per-
heen yhteiseen perhekuvaan. Mu-
tisten jokainen istuutuu posee-
raamaan kameralle, ja lopputu-
losta kritisoidaan useimmiten ää-
nekkäästi. Samaan aikaan mi-
nun sydämessäni läikähtelee on-
ni ja sitäkin enemmän pieni hel-
potuksen tunne; kun kahdeksan 
joulun perhekuvat laittaa vierek-
käin, voi huomata, että vähitel-
len suru ei enää mahdu mukaan 
perhekuvaan.

”Yksi itkee avoimesti, toinen 
karkaa suihkuun itkemään. Yksi 

kirjoittaa surunsa sanoiksi, toinen 
kätkee sanat hiljaa sisäänsä.”

ISOSISKON AJATUKSIA

    akas aurinko, 
ota minut lämpimään syliisi.
Tee minun kevääni kauniiksi,
               sellaiseksi,
että muistan onnen
kasvavassa ruohossa,
avautuvissa hiirenkorvissa,
      kaiken uuden edessä.

       Jennina Lahti

R



6KUVA Soili Jussila / Vastavalo
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K un lapselle rakas ihminen 
kuolee itsemurhan kaut-
ta, paljon keikahtaa nurin. 

Tärkeä ihminen puuttuu arjesta, ja 
lähiaikuiset ovat poissa tolaltaan. 
Muutosten keskellä jatkuvuus on 
tärkeää. Tutut arjen asiat tuovat 
turvaa. Iltapuuro tarjoillaan van-
haan tapaan, vakiounilaulu rau-
hoittaa nukkumaan käymisen het-
keä ja päiväkodin eteisessä tois-
tetaan tuttu pusukuvio. Vanhem-
man lapsen kohdalla koulu ja har-
rastukset tai muut tärkeät puuhat 
jatkuvat, ja kotona totutut rutiinit 
ja kohtaamiset säilyvät ennallaan. 
Fyysinen läheisyys saa tavallista 
vahvemman merkityksen. 

Oman perheen kaaosvaihees-
sa arvokkaita ovat sellaiset aikui-
set, jotka ovat riittävän etäällä ta-
pahtuneesta ollakseen voimissaan 
ja auttamisvalmiita. Kummitäti 
voi ottaa lasta yökylään, naapurin 
perhe mukanaan uimareissulle.

Toivottavasti arkea ympäröi-
vät aikuiset osaavat itsekin kysel-
lä, mikä voisi auttaa. Suruperheen 
puolelta katsottuna tukea kan-
nattaisi herkästi pyytääkin. Ava-
ta suu ja esittää toive, sopisiko täl-
lainen tai tuollainen, tai voisitte-
ko ylipäätään vähän auttaa tässä 
tilanteessa.

Kun kodin ilma on surua sa-
keanaan, lapsikin aistii sen her-
kästi. Häneltä ei kannata yrittää 
piilottaa, missä mennään. Lapses-
ta olisi omituista, että yksi on jou-
kosta poissa ja ”se ei näytä tuntu-
van missään”.

Tunteiden kirjoa saa olla näky-
villä, ja arki ei tosiaankaan pyöri 
normaalisti. Ne normaaliuden pa-
laset, joista pystytään ja jaksetaan 
pitää kiinni, kannattelevat niin 
lasta kuin aikuista.  

TUNNEVYÖRYN keskelläkin on 
tärkeää, että lapsi vakuuttuu siitä, 

että hän ja muu perhe ovat turvas-
sa. Kannattaa toistuvasti pukea sa-
noiksikin sitä, että tästä selvitään 
yhdessä. Siksi aikuisen mustim-
mat, lohduttomimmat alhot olisi 
hyvä säästää omaan rauhaan tai 
tapaamisiin toisten aikuisten, ku-
ten ystävän, vertaisen tai ammat-
tilaisen kanssa. 

Jos kuitenkin jossain kohtaa 
tunteet purkautuvat vahvoina lap-
sen ollessa läsnä, rauhoituttua hä-
nelle on hyvä sanoittaa sitä, että 
välillä tekee kovin kipeää, mut-
ta lapsen ei tarvitse olla hänestä 

Tunnevyöryn keskelläkin on tärkeää, että lapsi vakuuttuu 
siitä, että hän ja muu perhe ovat turvassa. Kannattaa toistu-

vasti pukea sanoiksikin sitä, että tästä selvitään yhdessä.

Miten tuen 
lasta itsemurhasurussa

TEKSTI Kati Kärkkäinen
Kirjoittaja on sosiaalipsykologi ja työnohjaaja. Hän on työskennellyt 

vuosia lasten sururyhmissä ja perheiden tukijana.

”Kun kodin ilma on 
surua sakeanaan, 
lapsikin aistii sen 

herkästi. Häneltä ei 
kannata piilottaa, 
missä mennään.”



huolissaan. Vaikkapa kertoa, et-
tä itse saa apua ____ , ____ ja 
____ (ihmisiä, tukitahoja, tekemi-
siä yms.), ja kyllä tämä hiljalleen 
tästä. 

Kaikki vanhemman saama hy-
vältä tuntuva tuki ja helpotuksen 
keinot ovatkin samalla olennaisia 
satsauksia lapsen hyvinvointiin.

LAPSI TARVITSEE paljon ymmär-
rystä ja rakentavia sanoja kuole-
masta. Hänelle on hyvä rehellises-
ti kertoa, mitä on tapahtunut. Mi-
ten hänen läheisensä kuoli ja mik-
si tämä mahtoi ajautua tällaiseen 
ratkaisuun. 

Tietoa kuitenkin voi ja kannat-
taa säännöstellä. Kaikkea mahdol-
lista, kuten kirpaisevia yksityis-
kohtia kuolleen löytämisestä tai 
itsemurhan tekotavasta, ei ole hy-
vä tarjoilla.

Lapsen omat kysymykset ovat 
helpoin yhteyden kanava. Ne 

tulevat suoraan hänen ikätasonsa 
ymmärryksestä ja koskevat asioi-
ta, joita hän kokee tarpeelliseksi 
tietää.

Samat kysymykset ja pohdin-
nat myös toistuvat, joten aikui-
nen tarvitsee kärsivällisyyttä käy-
dä kovin samanoloista keskustelua 

aina uudelleen ja uudelleen. Pik-
ku hiljaa lapsi saa liitettyä tapah-
tuneen osaksi omaa tarinaansa.

KUOLEMAN JÄLKEEN ei aina he-
ti tiedetä, että tapahtunut oli itse-
murha. Lasta olisi lähtökohtaisesti 

hyvä pitää samalla tavalla ajan ta-
salla kuin aikuisiakin, eli uusi tie-
to suodatetaan myös lapselle. 

Joskus aikuiset ovat oman hä-
tänsä ja sanattomuutensa keskellä 
ensin kertoneet kuoleman olleen 
esimerkiksi tapaturma tai sairaus-
kohtaus. Näissä tilanteissa on mie-
lekästä ottaa taka-askel. Rauhalli-
sella hetkellä kertoa lapselle, että 
aikuisella on lisää kerrottavaa sii-
tä kuolemasta. Tähän tyyliin: ”Oi-
keasti se olikin itsemurha, eli X ei 
halunnut enää elää ja siksi hän ai-
heutti itse kuolemansa, kehon toi-
minnan loppumisen. Sitä on ollut 
minun itsekin niin vaikea ymmär-
tää (tai hyväksyä), ja siksi en pys-
tynyt sitä heti sinullekaan sano-
maan. Mutta nyt tiedät kaiken tär-
keän tapahtuneesta ja voit kysel-
lä lisää, jos on vielä jotain, mikä 
mietityttää.”

Olennaista on, että lapsi kokee, 
että asioista on sallittua puhua, 

”Samat kysymykset 
ja pohdinnat myös 

toistuvat, joten 
aikuinen tarvitsee 
kärsivällisyyttä.”

KUVA Anne Leppänen
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siitä rakkaasta ihmisestä ja hä-
nen kuolemisestaan. Kun kuole-
maa on voinut riittävästi käsitellä, 
toivottavasti vapautuu tilaa myös 
elämisen tarinoille. Tärkeille ja 
hauskoille muistoille siitä, millais-
ta juuri hänen kanssaan oli saada 
elää.

Lapsen kanssa on hyvä jutella 
myös siitä, miten tämä voisi kertoa 
tapahtuneesta omissa arkipaikois-
saan itselle läheisille kavereille 
tai etäisemmille kyselijöille. Min-
kä verran, missä, kenelle ja mitä 
hän haluaa puhua? Yhdessä van-
hemman kanssa on hyvä miettiä 
sitä, onko parempi, että aikuinen 
– vanhempi tai ammattikasvatta-
ja – kertoo sopivissa määrin muil-
le lapsille kuolemasta päiväkodis-
sa tai koulussa. 

Kati Kärkkäinen puhuu Suru-
nauhan järjestämässä tilaisuu-
dessa 27.4.2019 lapsen surus-
ta. Lue lisää sivulta 13.

Meidän isillä on enkelihousut
        valkoiset
        ja surulliset

Meidän isi vaeltelee kaukaisia vuoria
ja katselee meitä
ja kaikkia poskille vierineitä kyyneleitä

Meidän isi näkyy siskon suppusuussa
ja arkisissa jekuissa
veljen kasvoissa
ja omituisissa voileivissä

Meidän isillä on enkelihousut
       valkoiset
       ja leveälahkeiset
Sellaiset, joilla voi öisin kutitella poskea
ja muistuttaa rakkaudesta
           joka on vielä olemassa

Jennina Lahti

Lue lapsen 
ajatuksia surusta 
sivulta 19. Äitien 

kokemuksia lapsi-
perheen surusta on 

koottu sivuille 16-18. 

Lapsille ja nuorille vertaistukea
Surunauhan vertaistukiviikonlopussa 
20.–22.9.2019 on omat ryhmät lapsille 
ja nuorille ikätason mukaan. Ihan pie-
nille on lastenhoitomahdollisuus.  
Ilmoittautuminen nyt käynnissä: 
www.surunauha.net/vesova19
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LOHTUA LAPSELLE

H uhtikuussa 2012 Annen 22-vuotias tytär 
kuoli itsemurhan kautta. Anne osallistui 
seurakunnan ja Mielenterveysseuran it-

semurhalle läheisensä menettäneiden sururyh-
miin. Surunauha tuli Annelle myöhemmin tutuk-
si vertaisryhmän ohjaajakoulutuksessa. Syksyllä 
2015 Anne aloitti ryhmänohjaajana, ja samoihin 
aikoihin syntyi ajatus kirjasta.

”Kuvan tekeminen on aina ollut minulle tärkeää, 
ja se auttoi myös surun käsittelemisessä. Tyttä-
reni kuoleman jälkeen kävin Sarjakuvakeskuk-
sen kuvittajakurssia. Siellä tehtävänä oli suunni-
tella oma kuvakirja. Suunnitelmani kuvasi omaa 
suruani; tyttö katoaa ja sisar jää ihmettelemään 
ja etsimään siskoaan. Tein tarinasta valmiin kuva-
käsikirjoituksen ja maalasin öljyväreillä esimerk-
kikuvat. Lähetin työn useaan kustantamoon, 
mutta se ei silloin päätynyt kustannettavaksi. 
Näin jälkikäteen ajatellen, työni ei ollut valmis 

KUKA?
Viestinnän tutkija, kuvataitei-
lija, Surunauhan vertaistukija 
ja Surupilven salaisuus -kirjan 
kirjoittaja ja kuvittaja.

Henkilökuvassa Anne Leppänen

TEKSTI Jennina Lahti
KUVITUSKUVA Anne Leppäsen kirjasta 
VALOKUVA Reijo Leppänen

kirjaksi. Se oli pikemmin omaa surutyötäni ja ku-
vasi murheellista etsintää, joka oli minulle silloin 
ajankohtaista. 

Myös Surupilven salaisuus -kirjassa kertoja-
na ja kirjan päähenkilönä on sisko. Olen mietti-
nyt, miksi sekä alkuperäisessä että lopullisessa 
kirjassa kertojana on nimenomaan sisko, ei mis-
sään nimessä äiti. Ehkä lapsen itsemurha on me-
netyksenä niin hirvittävä, että siihen liittyy lap-
senomainen kummastuminen ja hämmentymi-
nen. Ehkä itsemurhasurussa on helpompi sa-
maistua lapsen rooliin, ihmettelemään vaikeas-
ti ymmärrettävää. Koen, että äidin kertomukses-
sa pitäisi olla mukana fiksuutta ja viisautta, eikä 
minulla ole sellaista.

Surupilven salaisuus
Vuosi sitten tutustuin Soili Teittiseen, kun aloi-
timme yhteisen vertaistukiryhmän. Soili on Su-

HENKILÖKUVASSA

Kirjasta 



11HENKILÖKUVASSA

runauha-lehden päätoimittaja ja toimii Surunau-
han vertaistukijana. Kerroin Soilille haaveestani 
kirjoittaa surukirja lapsille. Hän kannusti minua, 
ja silloinen Surunauhan toiminnanjohtaja Vii-
vi Suihkonen innostui myös ajatuksesta. Niinpä 
haimme ja saimme apurahan Alli Paasikivi -sää-
tiöltä, ja työ saattoi alkaa. Kirjan kustantajaksi 
saimme PS-kustannuksen. Kustannusalalla toi-
minut Soili tuki työskente-
lyäni koko ajan. 

Kirjan tarina oli taval-
laan jo valmiina. Kaikki al-
kaa, kun tyttö näkee polii-
siauton lähtevän kodin pi-
hasta. Tytön isosisko on ol-
lut surullinen ja sairas, ei-
kä häntä eräänä aamuna 
enää ole. Kodin ympäröi surupilvi. Vanhemmat 
reagoivat tytön suruun, ja suru otetaan osaksi 
arkea, siitä puhutaan ja sitä käsitellään yhdes-
sä. Hiljalleen surupilvi muuttuu pienem-
mäksi, muuttaa väriään mustasta valoi-
samman väriseksi, ja se on vähemmän 
läsnä tytön elämässä.

Hankin tietoa siitä, mitä haasteita 
lapsen surun käsittely asettaa kirjalle ja 
hyödynsin lukemaani tarinassa. Kriisite-
rapeutit lukivat ja tarkastivat tekstin, ja 
heidän kommenttiensa pohjalta teim-
me pieniä muutoksia kirjan sisältöön. 
Asiantuntijoiden mukanaolo toi var-
muuden siitä, että surun käsittely tari-
nassa oli oikeanlainen.

Alusta asti minulle on ollut tärkeä ta-
voite, että teen kirjan avuksi ja lohduksi 
muille. Luonnollisesti oma kokemukseni 
on ollut koko ajan vahvasti mukana. Su-
rua olisi vaikea kuvailla aidosti, jos sitä 
kokemusta ei olisi.

Jaettuja suruhetkiä
Toivon, että mahdollisimman moni lapsi, jonka 
läheinen on kuollut itsemurhan kautta, saisi kir-
jasta tukea ja apua. Jos aikuiset ja lapset luke-
vat sitä yhdessä, tilanteesta tulee ikään kuin jaet-
tu suruhetki. Toivon, että aikuiset saisivat kirjas-
ta lohtua myös itselleen ja uusia näkökulmia su-
ruun ja menetykseen. Kirjan avulla aikuiset pää-

sevät ehkä ihmettelemään surua 
myös lapsen silmin ja saavat eväi-
tä aiheen käsittelemiseen lapsen 
kanssa.

Olen pyrkinyt tekemään re-
hellisen mutta lohdullisen kirjan. 
Oman tyttäreni kuoleman jälkeen 
sain lahjaksi Anna-Mari Kaskisen 
runokirjan Toivon sanoja sinulle. 

Siinä oli koottu runoja menetyksestä, kuolemas-
ta ja surusta. Vaikka en yleensä luekaan runoja, 
niitä luin rauhassa jokaiseen runoon keskittyen. 

”Kirjan avulla aikuiset 
pääsevät ehkä ihmette-

lemään surua myös 
lapsen silmin.”

ANNE Leppänen tekee 
pienet piirustukset ja ku-

vitukset kotona ja öljyväri-
maalaukset työhuoneella. 
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Runot tuntuivat terapeuttisilta; joku muukin on 
kokenut samoja tunteita kuin minä. Ehkä Suru-
pilven salaisuus voisi tarjota samanlaisen koke-
muksen lukijalleen.

Toiveeni on, että kirjan avulla lukijan oma su-
rupilvi muuttuisi jostain kohdasta aavistuksen 
kevyemmäksi.”

UUTUUSKIRJA ITSEMURHA-
SURUSTA LAPSILLE JA PERHEILLE

”Kun seisoin siinä eteisessä, äiti tuli luokseni. Hän halasi 
minua lujasti ja sanoi, ettei siskoa ole enää. Päälleni satoi 
pisaroita. Ehkä ne olivat äidin kyyneleitä, kenties ne 
tipahtelivat pilvestä, joka alkoi silloin ympäröidä kotiamme 
paksuna ja mustana.”

Surupilven salaisuus on lapselle suunnattu kertomus 
siskon itsemurhasta, musertavista tunteista ja perheen 
yhteisestä surusta. Lämpimästi kerrottu tarina herkkine 
kuvituksineen sopii aikuisen ja lapsen yhdessä 
luettavaksi. Mukana on myös ohjeita, jotka auttavat 
käsittelemään itsemurhaa lapsen kanssa.

Kirja on tarkoitettu tueksi perheille ja työvälineeksi lasten 
kanssa toimiville. PS-kustannuksen julkaisema kirja on 
tehty yhteistyössä Surunauha ry:n kanssa. 

TILAA KIRJA SUORAAN SURUNAUHASTA 
markkinahintaa edullisemmin 26 eurolla 
(norm. 29 €). Samalla tuet Surunauhan toimintaa.

tilaukset: www.surunauha.net/kirjatilaus26 €

Anne Leppäsen lastenkirjan julkista-
mistilaisuus pidetään kevätkokouksen 

jälkeen 27.4.2019 Helsingissä. 
Kutsu viereisellä sivulla!



KUTSU JÄSENKOKOUKSEEN JA TILAISUUTEEN 

Surunauhan jäsenkokous pidetään lauantaina 27.4.2019 klo 13.00 Villa Salinissa, Tiirasaa-
rentie 2, Lauttasaari, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, ja samalla on 
mahdollista tutustua Surunauhan toimintaan sekä muihin jäseniin. Ilmoittautumiset 20.4. 
mennessä ilmoittautumislinkin kautta (alla). Esityslista kokoukseen on verkkosivuillamme 
osoitteessa www.surunauha.net/jasenyys/jasentiedotteet.

Lämpimästi tervetuloa! Tule rohkeasti mukaan tapaamaan muita läheisen itsemurhan ko-
keneita ja saamaan vertaistukea. Kokous kestää arviolta tunnin. Kokouksen jälkeen, ennen 
seuraavan tilaisuutemme alkua, on mahdollista nauttia kanssamme Villa Salinin kauniista 
ympäristöstä ja sään salliessa hieman ulkoilla. Voit tulla kokoukseen, vaikket olisi vielä Su-
runauhan jäsen. Villa Saliniin pääsee esimerkiksi Helsingin Rautatieasemalta metrolla. Jää 
pois Lauttasaaren asemalla, josta on noin kilometri kävelymatkaa. Myös bussit nro 20 ja 21 
vievät lähelle taloa.

Järjestämme jäsenkokouksen jälkeen, klo 15-17, tilaisuuden lapsiperheille ja muille ai-
heesta kiinnostuneille. Aiheeseen virittelee sosiaalipsykologi Kati Kärkkäinen. Ohjelmassa 
myös Surupilven salaisuus -kirjan julkistaminen sekä vertaistuellista keskustelua. Samaan 
aikaan lapsille omaa ohjelmaa. Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.

Ilmoittautuminen toiseen tai molempiin: www.surunauha.net/kevatkokous19
Lisätietoa: 040 545 8954 / toimisto@surunauha.net

Kevätkokous

Miten tukea surevaa lasta

KUVITUS Anne 
Leppäsen kirjasta 
TAUSTA Shutterstock



Toimintakalenteri 2019

Surujärjestöjen hallintojen viikonloppu Tampereella
Perhekurssin 2. osa Karjalohjalla
Uusien ryhmänohjaajien koulutus osa 1 Helsingissä
Lastenohjaajien koulutus Jyväskylässä
Puhelintuen koulutus Helsingissä
Surevan kohtaaminen: kokemusasiantuntijoiden koulutus 
Uusien ryhmänohjaajien koulutus osa 2 Helsingissä
Surukonferenssi Tampereella
Jäsenkokous ja tilaisuus lapsen surusta
Surujärjestöjen vapaaehtoisten viikonloppu
Jatko-Vesova Helsingissä

Surunauhan ja Huoman tuettu loma
Maailman itsemurhien ehkäisypäivä & seminaarit
Vertaistukiviikonloppu Vesova Karjalohjalla
Valokuvanäyttely Helsingissä
Surevan kohtaaminen: kokemusasiantuntijoiden koulutus
Surujärjestöjen jäsenpäivä
Kynttilätapahtumia eri puolella Suomea

19.–20.1. 
25.–27.1.

2. –3.2. 
9.–10.2.    

16.2. 
23.–24.3. 
30.–31.3. 
11.–12.4.

27.4.
8.–9.6.

18.-19.5.

11.-16.8.
10.9.

20.–22.9. 
23.9.–6.10.

5. –6.10.  
16.11.
17.11.

Lisäksi ryhmiä, läheisten iltoja ja muita tapahtumia, joista tiedotetaan 
lähempänä mm. uutiskirjeessä ja nettisivuilla.
 

VERTAISTUKIRYHMIEN AIKATAULUT: 
www.surunauha.net/vertaistuki

KALENTERIN PÄIVITYS JA MUUTOKSET: 
www.surunauha.net/tapahtumat

kevät

syksy

TAPAHTUMAT
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Olen Riika Hagman-Kiuru ja minulla on ilo aloit-
taa 18.2. Surunauha ry:n uutena toiminnanjohta-
jana. Siirryn Surunauhaan Mielenterveysomais-
ten keskusliitto - FinFami ry:stä, jossa työskente-
lin kehittämispäällikkönä.

Ennen FinFamia olen tehnyt työtä mm. sote- 
ja nuorisoalan järjestöissä edunvalvontatehtä-
vissä sekä oikeusministeriössä järjestöjen kuu-
lemisen kehittämisen parissa. Koulutukseltani 
olen valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. 
Pidän matkustamisesta, lukemisesta ja joogas-
ta. Säännöllisesti innostun myös uusien taitojen 
opiskelusta. 

Tätä kirjoittaessa en ole vielä aloittanut teh-
tävässäni. Olen kuitenkin sekä aikaisemman työ-
ni että rekrytointiprosessin kautta saanut Suru-
nauhasta erittäin myönteisen ja modernin ku-
van. Odotan työn alkamista suurella innolla. Mo-
ni asia on varmasti tuttua aikaisempien tehtävie-
ni kautta, mutta myös paljon uutta tulee var-
masti vastaan. Toivottavasti tapaan monia teis-
tä pian! 

4.2.2019
Riika

Uusi toiminnan-
johtaja esittäytyy
TEKSTI Riika Hagman-Kiuru
VALOKUVA Marika Finne / MAALAUS Anne Leppänen

AJANKOHTAISTA

Uutta tulossa Surunauhassa:
JATKO-VESOVA
Aiemmin osallistuneille

LAPSILLE JA NUORILLE
Ryhmä suunnitteilla Jyväskylässä

UUSI PAIKKAKUNTA
Ryhmä suunnitteilla Hämeenlinnassa

MIEHILLE
Toimintaa suunnitteilla syksylle

!
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Lapsi toipumisen polulla – 
äidit kertovat

Tyttäremme oli yhdeksänvuotias, kun hänen isänsä 
kuoli itsemurhaan. Meille paras apu oli, kun pääsimme 
kriisiavun piiriin. Siellä neuvottiin puhumaan asiasta suoraan 
ja välttämään salaisuuksia. Itsemurha tapahtui heinäkuussa. 
Kriisiavun työntekijät sanoivat tytölle, että hänellä on kaikesta 
huolimatta oikeus nauttia kesälomasta. Siellä hän sai myös 
kysyttyä mieltään painavista asioista, kuten aionko minä tai 
muut läheiset tehdä itsemurhan. Vastaukset rauhoittivat häntä. 
Avoin keskustelu auttaa.

Ilmoitin opettajalle itsemurhasta, mutta tyttäreni ei halun-
nut, että siitä puhutaan yleisesti. Hän valitsi itse, keille kertoi. 
Ystävyyssuhteet jatkuivat entiseen tapaan, ja leikit huojensivat 
päiviä. Tytär nukkui minun vieressäni puolisen vuotta ja halusi 
muutenkin olla lähellä. Läheisyys auttaa.

Tytön isän vanhemmat olivat tehneet isän elämästä kuvakir-
jan, ja sitä katselemme edelleen kun ikävä yllättää. Tyttö halusi 
myös kirjan hautajaisista ja sen minä tein. Uskon, että tasainen 
arki on auttanut. Pikkuveljen syntymä ja vauva-aika on antanut 
uutta puuhaa ja ajateltavaa meille. Elämä jatkuu.

Eeva

Lasten toiveesta kävin puhumassa heidän isänsä 
itsemurhasta koulussa. Lapseni olivat viidennellä ja kuudennella 
luokalla. Ennen sovittua puheenvuoropäivää kävimme 
asian läpi rehtorin, kuraattorin ja koulupsykologin kanssa. 
Tiedotimme tulevasta käynnistäni luokkakaverien vanhemmille. 
Kerroimme, että meiltä saa kysyä ja autamme mielellämme, jos 
kodeissa nousee keskustelua. Rehtori otti meidät vastaan hyvin 
ja lupasi, että asiaan liittyvään mahdolliseen kiusaamiseen 
puututaan välittömästi. Huoli oli kuitenkin turha.

Ensin kävin puhumassa kuudesluokkalaisille. Kerroin lasten 
isän kuolleen itsemurhan kautta. En kertonut kuolintapaa sillä 
koin, ettei se kuulu kenellekään, eikä tuntunut sopivalta puhua 
siitä. Lapsilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä puheenvuo-
roni jälkeen. Luokassa muutama tyttö itki ja loput olivat hiljaa 
ja totisia. Lapset kyselivät ja keskustelimme asiasta. Oppilaat 
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olivat iloisia siitä, että lapseni luotti luokkakavereihinsa niin 
paljon, että halusi kertoa menetyksestään ja siitä, miten se ta-
pahtui. Kuudesluokkalaisten kanssa vietin tunnin ja viidesluok-
kalaisten kanssa aikaa kului vartti. Nuoremmat lapset istuivat 
hiljaa ja esittivät vain kaksi kysymystä: ”Mikä sen nimi oli?” ja 
”Kuinka monta vuotta se oli?”

Oli helpotus, kun luokkakaverit saivat tietää itsemurhasta, 
eikä asiaa salattu. Viidesluokkalaiseni sanoi seuraavana päivä-
nä, että nyt on kevyt olo.

Päivi

Nuorin poikamme oli 10-vuotias kun hänen 
isosiskonsa teki itsemurhan. Tapahtumaa olisi ollut mahdotonta 
salata, sillä poikamme oli kotona kun poliisit tulivat kertomaan. 
Kriisiryhmä saapui paikalle samana iltana, ja olimme koko 
perhe läsnä keskustelussa, jossa lausuttiin ääneen itsemurhan 
tekotapa ja siihen johtaneita tapahtumia. Kriisiryhmän 
vierailussa oli tärkeää, että saimme puhua turvallisten 
henkilöiden läsnä ollessa.

Ystävämme tiesivät tyttäreni vaikeuksista, ja heille oli help-
po viestittää, mitä oli tapahtunut. Niinpä monet tulivat kotiim-
me. Asiasta puhuttiin paljon, yhä uudelleen, ja poikamme sai 
kuulla kaiken, mitä puhuttiin. Jossain vaiheessa hän sanoi, et-
tei halua kuulla enää. Uskon että oli hyväksi, ettei häneltä sa-
lattu mitään.

Perheellämme oli voimavaroja jatkaa suurin piirtein nor-
maalia elämää. Poika pääsi soittotunneille ja tapasi ystäviään. 
Näytti siltä, että hän voi hyvin. Kiinnitimme silti huomiota hä-
nen vointiinsa ja kysyin usein, mitä hän ajattelee siskon kuo-
lemasta. Hän sanoi, ettei asia vaivaa, eikä hän halua käsitel-
lä sitä enää. Nyt vuosien jälkeen poikamme sanoo, ettei kuole-
ma ollut hänelle niin raskas, koska vaikka sisko joskus oli mu-
kava, hän saattoi käyttäytyä arvaamattomasti ja tuoda mu-
kanaan ahdistavaa ilmapiiriä. Minusta on hyvä, että poikam-
me ilmaisee rehellisesti kokemuksensa. Hän vaikuttaa tasapai-
noiselta nuorelta. Aika näyttää, kaipaako siskon kuolema vielä 
joskus käsittelyä.

Anne

KUVA Anne Leppänen
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Itsemurhan tehnyt poikamme oli siten sairas, että kotona 
oli levottomuutta ja väkivaltaisia tapahtumia. Perheemme käsiteltäviksi 
jäivät sekä kuolema että aiemmat tapahtumat. Nuoremmat lapsemme saivat 
keskusteluapua, mutta ei varsinaista terapiaa. Uskon, että siksi oireilu on 
jatkunut pitkään. Kaikille lapsille olisi pitänyt tarjota tehokasta terapiaa silloin, 
kun heillä vielä oli voimavaroja, eikä vasta romahduksen jälkeen.

Joillakin auttajilla ei ole ollut taitoa toimia lasten kanssa. Ei se mene niin, 
että lapsi kysyttäessä kertoo, miltä hänestä tuntuu. On edettävä toiminnan 
kautta. Tuntuu, että meidän olisi pitänyt neuvoa auttajia. Nyt lapset käyvät 
viikoittain terapiassa. Kaikesta huolimatta vaikuttaa siltä, että hiljalleen men-
nään parempaan.

Lähipiiri, sukulaiset ja ystävät, ovat tukeneet meitä nämä vuodet. He ovat 
järjestäneet lapsille kivoja juttuja ja mahdollistaneet senkin, että olemme puo-
lisoni kanssa voineet hetken levätä kahdestaan. Eräs nettifoorumi on järjestä-
nyt apua. Olen kiitollinen myös koulun terveydenhoitajalle. Hän on ammatti-
lainen, jonka luokse lapsella on ollut lupa mennä aina, kun on tuntunut siltä. 
Tuen saaminen edellyttää itseltä avoimuutta ja voimavaroja vaatia.

Paula

Lahjoita ja auta. 
Surunauha ry on läheisen itsemurhan kokeneiden vertaistukiyhdistys. Toimintamme 
tukeminen lahjoituksella on erinomainen tapa auttaa. Kaikki lahjoitukset käytämme 
lyhentämättöminä vertaistukitoimintaamme.

LAHJOITUS
Saaja: Surunauha ry
Tilinumero: FI42 1544 3000 0347 56
BIC: NDEAFIHH
Viestikenttään: Lahjoitus vertaistukeen

Voit lahjoittaa esimerkiksi 20 euroa tai muun summan. Rahankeräyslupa 
RA/2018/563 on voimassa 15.6.2020 asti koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuunottamatta. Lisätiedot: www.surunauha.net/lahjoita.

Kiitos tuestasi.
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Ajattelen, että suru on ihmisen tuntema 
ihan normaali tunne. Oma suruni on jon-
kun tärkeän ihmisen ikävöimistä. Yleen-

sä suren niitä läheisiäni, jotka olen menettänyt, 
kuten esimerkiksi itsemurhan kautta kuollutta 
iskääni. Kun iskä kuoli, olin vasta nelivuotias ja 
vuosien aikana suru on tietenkin muuttunut.

Suru näkyy ihmisillä esimerkiksi siten, että 
saattaa itkeä tai olla hiljainen. Minun suruni voi 
näkyä esimerkiksi kuolleen läheisen syntymä-
päivänä. Useimmiten puhun silloin jollekin tai 
kuuntelen rauhallista musiikkia. Minua auttaa 
se, että saan olla yksin. Surun kanssa selviydyn 
ihan normaalisti, se on osa minun elämääni.

SURUA LAPSEN SILMIN
TEKSTI Viivi, 12 vuotta / KUVA Anne Leppänen

Minulla on ikävä kaikkia muistoja ja asioita, 
joita sain tehdä iskän kanssa. Ne ovat tärkei-
tä tapoja muistella. Meillä on paljon kuvia iskän 
kanssa vietetyistä yhteisistä hetkistä, niitä on 
hyvä katsella.

Ajattelen, että aikuiset voivat auttaa lapsia 
kuuntelemalla tai sitten kertomalla omia koke-
muksiaan. Haluaisin, että aikuiset ymmärtäisivät 
kuuntelun ja omien kokemusten jakamisen tär-
keyden, silloin he voisivat aina auttaa.

Suru on ihmisen normaali tunne
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Kirjoittaminen on aina ollut minulle tär-
keä tapa ilmaista itseäni. Aivan suru-
matkani alusta asti olen kirjoittanut 
surusta, täyttänyt tietokoneen kansiot 
surukirjoituksilla ja jäsennellyt teke-

määni matkaa. 
Surunauhan kirjoitustyöpaja Lahdessa viime 

vuoden marraskuussa houkutteli minut osallis-
tumaan. Parempaa ajankohtaa olisi tuskin voinut 
olla, juuri ennen isänpäivää, alkusysäystä loppu-
vuoden surumaisemiin.

Teimme kirjoitustyöpajassa erilaisia harjoi-
tuksia, pohdimme surua monella tavalla, suoras-
ti ja epäsuorasti. Siinä paikassa ja seurassa olisi 
voinut työstää surua vaikka iltaan asti, kirjoittaa, 
puhua ja lukea. Ja pitkästä aikaa myös itkeä. Kir-
joitustyöpajasta sain mukaani tehtävän ja sisäi-
sen muistutuksen siitä, miksi kirjoittaminen on 
surumatkani tärkein tuki. 

SURUA 
KIRJOITTAMALLA

TEKSTI Jennina Lahti
Kirjoittaja on Surunauhan vertaistukija

”Kirjoituspajasta sain mukaa-
ni sisäisen muistutuksen siitä, 
miksi kirjoittaminen on suru-

matkani tärkein tuki.” 

TAPANI SELVIYTYÄ SURUN KANSSA

Olen kävellyt suruni kanssa monta myrs-
kyisää matkaa. Olen elänyt suruni kanssa 
monta tummaa hetkeä. Joskus tuntui, ettei 
suru ja tummuus ehkä koskaan menekään 
pois.

Tänään, tässä hetkessä, taivas tuntuu enää 
pilviseltä. Ei kirkkaalta tai selkeältä, pilvisel-
tä. Pilvet ovat jo useimpina päivinä haaleita 
ja vaaleita, ihan lempeitä. Toisinaan tum-
mia ja synkkiä.

SURUNI KAHDEKSAN VUOTTA
Suru; myrskyisä taivas
    Suru; musta taivas
    Suru; musta taivas
    Suru; musta taivas
Suru; harmaa taivas
    Suru; pilvistä täysi, väritön taivas
    Suru; pilvinen taivas
Suru; taivas, olethan vähän vähemmän 
pilvinen? Lempeämpi?

Surunauhan kirjoitustyöpaja, 
Lahti 10.11.2018

kirjoitustyöpajan satoa
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Olen niin kaukana että kuulen hengityksesi
           olen siinä mihin sinä jäit.

Muistatko kun kuutamo loisti?
Nyt se katsoo minua kaukaa suruharson 
takaa.

Sinusta ei tule enää varjoa
          varjosi seuraa minua loppuelämäni.

Illalla olen onnellinen päästessäni 
luoksesi pimeyteen.
Näen valoisia unia kesäisistä öistä.

 

Miika Nuutinen
Kokoelmasta
 

Tietämisen hetket jättivät minut

KUVA Taru Rantala / Vastavalo
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Tilaa Surunauhasta:
Lehden irtonumero: www.surunauha.net/lehtitilaus
Kirjoja: www.surunauha.net/lukemista/tilaakirjoja
Maksuttomia esitteitä: www.surunauha.net/esitetilaus 
Maksuton uutiskirje: www.surunauha.net/uutiskirjetilaus 
 

Kuvassa Mari Pulkkisen Surun sylissä -kirja.

T utkin opinnäytetyössäni, kuinka toimin-
nallinen SomeBody®-menetelmä sovel-
tui itsemurhan tehneiden läheisten ver-

taistukiryhmän ohjausmenetelmäksi. Tavoit-
teena oli edistää itsemurhan tehneiden läheis-
ten voimavaroja ja surussa selviytymistä kehit-
tämällä Surunauha ry:lle uusi toiminnallinen 
vertaistukiryhmämalli.

Pilottikokeiluun osallistui vapaaehtoisina kak-
si miestä ja viisi naista sekä kaksi ohjaajaa. Toi-
min kokeilussa kolmoisroolissa: kuntoutuksen 
ohjaajaopiskelijana, SomeBody®-ohjaajana se-
kä Surunauhan vertaistukiryhmänohjaajana.

Pilottikokeilun tutkimusote oli laadullinen ja 
toiminnallinen. Osallistuin itse kokeiluun käytän-
nössä. Aineistoa keräsin kokeiluun osallistuvilta 
henkilöiltä itseltään haastattelemalla, havainnoi-
malla, havaintopäiväkirjan, kirjallisten kotitehtä-
vien ja kirjallisen palautelomakkeen avulla sekä 
mittareita hyödyntäen.

”Suru kulkee selässä, mutta jaksan kantaa sitä paremmin”

TEKSTI Monica Tiisala / Satakunnan ammattikorkeakoulu / 
Kuntoutuksen suunnittelu ja ohjaus 2019

Pilottikokeilun avulla huomasimme, että So-
meBody®-menetelmä soveltui aikuisille itsemur-
han tehneiden läheisille. Kokeilun pohjalta loin 
uuden toiminnallisen vertaistukiryhmämallin pi-
lotin menetelmää hyödyntäen.

SomeBody®-menetelmä kehitti ryhmässä 
osallistujien keho-, tunnetieto- ja vuorovaikutus-
taitoja. Toiminnallisen sururyhmän tarkoitus ei 
ole kilpailla keskustelevien sururyhmien kans-
sa, vaan tarjota erilaisille ihmisille erilaisia keino-
ja selviytyä raskaasta elämänkriisistä.

SomeBody®-menetelmä
SomeBody®-menetelmä on Satakunnan ammat-
tikorkeakoulussa kehitetty toiminnallinen oh-
jausmenetelmä. SomeBody®-menetelmän ke-
hittäjien mukaan tavoitteena on tukea fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tai kas-
vua ja kehitystä. Lisäksi kehittäjät toteavat, että 

TOIMINNALLINEN SOMEBODY®-VERTAISTUKIRYHMÄ 
ITSEMURHAN TEHNEIDEN LÄHEISILLE

OPINNÄYTETYÖ
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menetelmällä pyritään tukemaan ohjattavan ke-
hotietoisuutta, tunnetaitoja ja sosiaalisia taito-
ja. Toiminnalliset harjoitukset puretaan ryhmäs-
sä yhdessä turvallisessa, luottamuksellisessa ja 
kannustavassa ilmapiirissä. (Kantonen, Keckman 
& Vaininen 2017, 9-10.)

Opinnäytetyöni julkaistaan Theseus-tie-
tokannassa, josta se on kokonaisuudessaan 

luettavissa.

LÄHTEET:
Kantonen, A., Keckman, M. & Vaininen, S. 2017. 
Somebody®-käsikirja. Kehotietoisuus voima-
varaksi. Julkaisija Satakunnan ammattikorkea-
koulu. Pori.

MONICA Tiisala valmistautuu ryhmän ohjaamiseen. KUVA Päivi Meritähti / Yle

kokemuksia nettisivuillamme: 
surunauha.net/lukemista/ 
laheisten-tarinoita

Lue 
lisää

surunauha.net/palaute
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Suru 
Rohkeita ihmisiä, rohkeimpia kaikista
kaiken ylpeytensä pois heittäneitä
yhteiset kyyneleet valuvat poskilla
heikko yhteinen rakkaus
sen tuntee jälkeenpäin
lämpö leviää

Tästä ei selviä koskaan
suru etsii paikkaansa
sielussa ja ruumiissa
se on vielä hämmentynyt ja epävarma
miten asetutaan ikuisiksi ajoiksi
kunnes kuolema
kuljettaa meidät muualle
ehkä kauaksikin pois

Taivas on melkein liian auki
valo liian ankara
missä suoja
Rakastan sinua
Rakastan sinua.

äiti



kokemuksia nettisivuillamme: 
surunauha.net/lukemista/ 
laheistentarinoita

Lue 
lisää

Uusia Surunauhan ryhmiä

HAAPAJÄRVI
Ilmoittautuminen käynnissä

JÄMSÄ
Ilmoittautuminen käynnissä 

LOHJA
Avoin ryhmä toiminnassa

RYHMIEN TIEDOT 
www.surunauha.net/vertaistuki/ryhmat

www.surevankohtaaminen.fi

Kuinka auttaa
surevaa?

Tietoa ammattilaisille surusta ja surevan kohtaamisesta. 
Kokemusasiantuntijavierailuja työpaikoille ja kouluihin. 
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RYHMÄT
Olet lämpimästi tervetullut vertaistukiryhmiim-
me, juuri sellaisena kuin olet. Ryhmissämme 
läheisen itsemurhan kokeneet keskustelevat 
ja jakavat kokemuksia suuren menetyksen 
jälkeen. Menehtynyt läheinen voi olla esimer-
kiksi perheenjäsen tai ystävä. Avoimiin ryhmiin 
voi tulla kesken kauden tutustumaan ja kuun-
telemaan. Käyntejä voi jatkaa siten kuin itselle 
sopii. Suljettuihin ryhmiin ilmoittaudutaan, ja 
niissä kokoonnutaan samalla kokoonpanolla 
koko jakson ajan. Ryhmien paikkakunnat ovat 
tällä hetkellä: Espoo, Haapajärvi, Helsinki, Jy-
väskylä, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Oulu, Pori, 
Tampere, Vaasa ja Varkaus. Järjestämme myös 
muita tilaisuuksia eri puolilla Suomea.

TUKIHENKILÖT
Henkilökohtaista tukea voi kysyä Surunauhan 
toimistosta. Vertaistukihenkilö soittaa sinulle, 
minkä jälkeen voitte tavata yhdestä kuuteen 
kertaan sen mukaan, miten sovitte. Tukihen-
kilöitä on saatavilla paikkakunnilla: Espoo, 
Haapajärvi, Helsinki, Järvenpää, Kitee, Kouvo-
la, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Orivesi, Oulu, 
Porin seutu, Raahe, Rovaniemi, Sipoo, Tam-
pere, Turku ja Vantaa. Osa tukihenkilöistä voi 
myös matkustaa lähiseuduille.

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 ja naut-
tia yhdessäolosta. Tämän vuoden valtakunnal-
linen Vesova järjestetään 20.–22.9. Karjalohjal-
la. Lisäksi järjestetään 18.-19.5. Jatko-Vesova 
aiemmin osallistuneille.

PERHEKURSSI
Järjestämme yhteistyössä Suomen Mielenter-
veysseuran kanssa intensiiviryhmän perheille, 
joissa toinen vanhempi on kuollut itsemurhan 
kautta. Lapsille ja nuorille on tarjolla omat, 
ikätason mukaiset ryhmät. Viimeisin perhe-
kurssi pidettiin 14.-17.6.2018 ja 25.-27.1.2019 
Karjalohjalla.

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET, SEMINAARIT
Järjestämme yksittäisiä tapahtumia ja tilai-
suuksia, kuten läheisten teemailtoja ja kyntti-
lätapahtumia. Olemme mukana järjestämässä 
vuosittain myös itsemurhien ehkäisypäivän 
seminaaria ja Surukonferenssia. Seuraa toimin-
takalenteriamme!

Surunauhan vertaistuki
Järjestämme vertaistukea läheisen itsemurhan kohdanneille 
eri puolilla Suomea. Vertaistukemme perustuu vapaaehtoisuu-
teen ja sitä antavat tehtävään koulutetut vertaistukijat, joilla 
on oma kokemus läheisen itsemurhasta. Toimintamme ei ole 
terapiaa eikä sen ole tarkoitus korvata ammatillista kriisitukea. 
Olemme saaneet runsaasti kiittävää palautetta siitä, miten ver-
taistuki on auttanut jaksamaan ja antanut voimia surun keskel-
lä. Tarkemmat tiedot, kuten tapaamisajankohdat ja -paikat saa 
kaikista vertaistukimuodoistamme nettisivuiltamme:  
surunauha.net/vertaistuki tai ottamalla yhteyttä toimistolle.

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

VERTAISTUKIMUODOT
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PUHELIN
Yhteydenottoa voi toivoa 
tekstiviestillä numerosta  
045 130 8603 tai ottaa yh-
teyttä toimistolle. Vertaistuki-
jamme soittaa takaisin sinulle 
lähipäivinä.
 
VERKKO
Keskustelualue itsemurhan 
tehneiden läheisille toimii 
netissä osoitteessa www.
surunauha.net/login sekä 
Lohtu-sovelluksella. Sivuille 
kirjaudutaan nimimerkillä, 
minkä jälkeen pääsee osal-
listumaan keskusteluihin ja 
lukemaan viestejä.
 
AMMATILLINEN TUKI
Kunnan velvollisuus on järjes-
tää omaisille alkuvaiheessa 
kriisitukea. Kriisitukea voi 
tiedustella oman alueen ter-
veyskeskuksesta.

Valtakunnallinen Suomen 
Mielenterveysseuran kriisi-
puhelin päivystää numeros-
sa 010 195 202 arkisin klo 
9.00–07.00, viikonloppuisin ja 
juhlapyhinä klo 15.00–07.00. 
Kriisikeskukset ympäri Suo-
mea järjestävät ammatillisesti 
ohjattuja ryhmiä.
 
Myös seurakunnat järjestävät 
sururyhmiä ja -leirejä läheisen 
kuoleman jälkeen.

Moni on kokenut saavansa 
hyötyä terapiasta. Erilaisia 
terapiavaihtoehtoja voi tutkia 
netistä tai asiasta voi kes-
kustella terveyskeskuksessa. 
Kannattaa tiedustella mahdol-
lisuutta myös Kelan tukemaan 
terapiaan.

Surunauhan tarjoama vertaistuki on avointa kaikille, 
ja sen toimintaan voi osallistua myös ilman jäsenyyt-
tä. Liittymällä jäseneksi voi jäsenmaksun myötä tukea 
yhdistyksen toimintaa ja mahdollistaa vertaistuen 
saatavuus eri puolilla maata. Suurin osa yhdistyksen 
rahoituksesta tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskukselta (STEA). Jäsenmäärä kertoo päättä-
jille, että meitä on paljon, ja että tarvitsemme tukea ja 
vertaisuutta raskaan menetyksen jälkeen. Jäsenyys on 
myös kannanotto siihen, että haluamme tarjota laadu-
kasta, maksutonta vertaistukea jatkossakin. Jäsenyys 
yhdistyksessä kuuluu henkilötietosuojalain piiriin, eikä 
nimitietoja anneta eteenpäin.

Jäsenenä saat
• kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden 
     toiveesi mukaan joko postitse tai sähköisenä

• noin joka toinen kuukausi uutiskirjeen 
     sähköpostiisi

• etusijapaikan niihin ryhmiimme, joihin on 
     ennakkoilmoittautuminen

• alennuksen Vertaistukiviikonloppu Vesovan 
     omakustannehinnasta

• alennuksen Surukonferenssin 
     osallistumismaksusta

• ryhtyä vapaaehtoiseksi vertaistukijaksi
     ja osallistua koulutuksiimme maksutta

• olla mukana yhteisössä, jossa on satoja saman  
     kokeneita vertaisia – yhdessä voimme tukea 
     toinen toisiamme surussamme

Jäsenmaksu
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 15 euroa vuodes-
sa. Muut jäsenyyslajit voi tarkistaa nettisivuiltamme. 
Jäseneksi voi liittyä: www.surunauha.net/jasenyys tai 
pyytää hakulomakkeen toimistolta, p. 040 545 8954.

Miksi liittyä yhdistyksen 
jäseneksi?

JÄSENYYS
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Naja Marie Aidt on 
Grönlannissa synty-
nyt tanskalainen ru-
noilija ja kirjailija, 
joka asuu nykyisin 

Brooklynissa. Carlin kirja kertoo 
hänen 25-vuotiaan Carl-poikan-
sa yllättävästä ja äkillisestä kuo-
lemasta ja siitä, miten kir-
jailijaäiti selviytyy mene-
tyksestä. Kirjan takakan-
nessa kerrotaan tekstin 
riipaisevan tuskallaan ja 
kauneudellaan. Tähän on 
helppo yhtyä.

Kirja on kirjoitettu 
päiväkirjan muotoon, mi-
kä antaa perspektiiviä su-
ruprosessin etenemiseen. 
Kirjailija on kirjoittanut päivä-
kirjaa jo ennen tätä traumaattis-
ta menetystään. Hän palaa kir-
jassaan myös aikaisempiin päi-
väkirjamerkintöihinsä. Päiväkir-
ja on yksi kirjallisuusterapiassa 
käytetyistä menetelmistä, ja Aid-
tin kirja kuin esimerkki kirjoitta-
misen ja kirjallisuuden voimasta 

toipumisen tiellä.
Kirjailija käyttää toistoa, mi-

kä kuvaa hyvin surevan proses-
sia; pala palalta sureva pystyy tar-
kastelemaan asiaa, ja kokonaisuus 
hahmottuu vähitellen. Mieli on ar-
melias ja käsittelee menetystä ja 
siihen liittyviä tunteita vain sen 

verran, kuin hajoamatta pystyy. 

SUREVA KERTOO tarinaa ja kai-
paa kuuntelijoita. Aluksi kertomi-
nen on ahdistavaa, mutta mieleen 
tunkeutuvia ajatuksia ei voi estää-
kään. Vähitellen sureva huomaa, 
että voi olla hetken ajattelematta 
menetystä. Ajan kanssa menetystä 

Kirjoittamisen lohtu ja voima – ajatuksia Naja Marie Aidtin 
surukirjan äärellä

TEKSTI Anne Laimio  KUVA Anne Leppänen
Kirjoittaja on sosionomi, työnohjaaja ja kirjallisuusterapiaohjaaja 

voi tarkastella ahdistumatta.
”Sitten soi puhelin. Emme vas-

taa siihen. Kuka meille soittaisi 
niin myöhään lauantai-iltana?”

Kirjassa käytetään tehokeino-
na fonttien vaihtelua, lihavoin-
tia ja isoja kirjaimia. Lihavoidut 
kirjaimet vahvistavat ahdistuk-

sen kuvausta. Kirjassa on 
myös paljon sitaatteja. 
Kirjoittajat ovat itselleni 
tuntemattomia, mm. De-
nise Riley, mutta lainauk-
set ovat huikeita. 

Nick Cavé a sitee-
rataan myös. Cavé n 
15-vuotias Arthur-poi-
ka kuoli samalla taval-
la kuin Carl, hyppäämäl-

lä korkealta, sen jälkeen, kun oli 
käyttänyt hallusoivia aineita. Mo-
ni sureva löytää varmaan tästä 
kirjasta vertaistukea.

Kirjasta saa kuvan, että Car-
lilla oli laaja ystäväpiiri, samoin 
kuin kirjailijalla itselläänkin. Ys-
tävät ja perhe ovat merkittävä tuki 
kirjailijan selviytymisessä. Ystävät 

Naja Marie Aidt: 
Jos kuolema on vienyt sinulta jotakin anna se takaisin, Carlin kirja
Suom. Katriina Huttunen
S&S 2018. 160 s.

SURUKIRJAN ÄÄRELLÄ

”Päiväkirja on yksi 
kirjallisuusterapiassa käytetyistä 
menetelmistä, ja Aidtin kirja kuin 
esimerkki kirjallisuuden voimasta 

toipumisen tiellä.”



selviytymisessään. Carlin kuole-
ma on tämän kirjan myötä saanut 
lohduttavan merkityksen. Kirjaili-
ja on varmaan saanut hyvää pa-
lautetta surevilta lukijoilta, jotka 
ovat kokeneet saaneensa vertais-
tukea kirjailijan ajatuksista.

SURU ON YKSI 
HELVETIN VANKILA.

On olemassa ennen.
Ja jälkeen.
Näiden kahden navan välillä:
Se mikä muuttaa kaiken 
ikuisiksi ajoiksi.
Minä olen joku muu.
Minun on pakko olla 
joku muu.
Mikään ei ole sen 
tunnistettavampaa.
Ei mikään. 

(s. 112–113)

osaavat tarjota konkreettista apua 
henkisen tuen lisäksi.

”

TUOREIMMAT surututkimukset 
(mm. Mari Pulkkinen: Surun sylis-
sä, 2017) korostavat läheisen me-
netystä elämäntapahtumana, joka 
muuttaa elämän suunnan lopulli-
sesti. Se ei tarkoita, että suru jat-
kuisi lohduttomana ikuisesti, vaan 
että se muuttaa muotoaan, ja muu-
tos avaa uusia mahdollisuuksia ja 
oivalluksia. Yllä oleva sitaatti Ai-
dtin kirjasta kuvaa hyvin tuota 
muutosprosessia.

Vertaisryhmissä kerrataan nii-
tä tilanteita, joissa perheen elämä 
hetkessä muuttuu toisenlaiseksi. 
Ryhmän jäsenet ja ohjaajat kuun-
televat lähes jokaisella ryhmäker-
ralla jonkun osallistujan tarinan 
näistä ahdistavista ja epätodelli-
sista ensihetkistä.

Uskon, että kirjoittami-
nen on auttanut Aidtia omassa 



Vertaistukea ja toivoa surussa

TUKIHENKILÖT / YKSILÖTUKI
Surunauhalla on vertaistukijoita eri puolilla Suomea. Ryhmätoiminnan lisäksi 
meillä on yksilötukea. Tukihenkilöt ovat koulutuksemme saaneita vertaisia, 
joilla on oma kokemus läheisen itsemurhasta. 

Välitämme tukihenkilöt toimistomme kautta. Ota yhteyttä: 040 545 8954 tai 
toimisto@surunauha.net, niin tarkistamme paikkakuntasi tilanteen. Vertaistu-
kija soittaa sinulle ja voitte sopia tapaamisia 1-6 sen mukaan, mikä sopivalta 
tuntuu. Toimintamme on maksutonta. Tutustu toimintaan ja paikkakuntiin:
www.surunauha.net/vertaistuki



Surunauha ry –
vertaistukea itsemurhan 
tehneiden läheisille

Surunauha ry on valtakunnallinen ver-
taistukijärjestö, jonka tavoitteena on 
tukea läheisen itsemurhan kokeneiden 
selviytymistä ja lisätä avoimuutta pu-
hua itsemurhista. Vertaistukihenkilöm-
me ovat kouluttamiamme vapaaehtoi-
sia, joilla on omakohtainen kokemus 
läheisen itsemurhasta. Jäseniä yhdis-
tyksessämme on noin 850, ja tiedotus 
tavoittaa vuosittain yli tuhat henkilöä. 

Toimisto
Fredrikinkatu 39 C 22
00120 Helsinki
toimisto@surunauha.net
p. 040 545 8954, arkisin 9-15

Toiminnanjohtaja: Riika Hagman-Kiuru
Järjestöassistentti: Teija Toivanen
Vapaaehtoistoiminnan koordi- 
naattori: Teppo Kupias

Hallitus 2019

Puheenjohtaja 
Leena Pikkumäki, Jyväskylä
surunauha.puheenjohtaja@gmail.com

Mervi Haavanlammi, Helsinki
Jennina Lahti, Helsinki
Juha Pieksämäki, Haapajärvi 
Marja-Liisa Pieksämäki, Haapajärvi 
Soili Teittinen, Espoo
Maarit Törmänen, Raahe

Kotisivut
www.surunauha.net 
 
Sosialisen median kanavat

Vertaistukea ja toivoa surussa



Surunauha ry 
www.surunauha.net


