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Päätoimittajan kynästä

OIKEUS SURUUN, 
LUPA TOIVOON

Soili Teittinen toimii vertaistukijana 
pääkaupunkiseudulla.

S urunappi, surunauha, suruharso.
Kun olin lapsi, suru tehtiin näkyväksi. 

Muistan mummoni haudalle kerääntyneet 
ihmiset – vanhempani, tädit, sedät ja me lap-

set. Aikuiset olivat pukeneet ylleen surun merkke-
jä; naisten mustia hattuja koristi suruharso, miehillä 
takin hihaa surunauha ja rintapielessä kiilteli suru-
nappi. Muistan erityisesti katselleeni äitiäni ja mui-
ta naisia, joiden kasvoja peitti hatun reunasta las-
keutuva ohut musta harso. Muistan myös pohtinee-
ni, mitähän nuo naiset peitte-
levät, miksi harso kätkee taak-
seen silmät.

Vielä 70-luvun Suomes-
sa suru tehtiin näkyväksi, toi-
sin kuin tänään. Suruasua saa-
tettiin käyttää vuoden tai pa-
ri. Surulle annettiin lupa, se 
sai näkyä, sitä ei siivottu pois. 
Mutta mitä surun ulkoiset sym-
bolit tekivät surulle? Ehkä su-
rua oli helpompi kantaa suruharson alla kuin ilman 
sitä. Kenties suruasuista oli luontevampaa lähes-
tyä ja lohduttaa, kun surun merkit näkyivät. Tun-
tuu, kuin nykyinen äärimmilleen viety individualis-
mi ja onnistumisten kulttuuri haluaisi piilottaa su-
run. Kuolema ja suru ovat yksityisiä, ei niillä pidä 
häiritä muita, saatetaan ajatella. Sureva itsekin voi 
haluta rauhaa katseilta ja tunkeilevilta kysymyksil-
tä. Kun ulkoiset symbolit puuttuvat, voin olla kuin 

kuka tahansa ilman surun stigmaa. 
Tämän lehden teemana on kevään Surukonfe-

renssia mukaillen Oikeus suruun, lupa toivoon. Vaik-
ka surusta on jo opittu puhumaan, voi surun näyt-
täminen perheessä, parisuhteessa ja työpaikalla ol-
la yhä vaikeaa. Itsemurhasuru kulkee usein surijan 
mukana kipeänä haavana elämän loppuun saakka, 
eikä sitä edes läheinen ihminen rohkene aina kos-
kettaa. Tänään surevalta voidaan myös epähienos-
ti kysyä, milloin tulet töihin, vieläkö suret, johan sii-

tä kuolemasta on kuukausi. Tai 
saatetaan ihmetellä, kun suru 
ei tunnu näkyvän riittävästi, 
että nauraakin uskallat. Suret-
ko edes? Surun aikataulu on ai-
na jokaisen oma, eikä kukaan 
voi määritellä toisen surumat-
kan pituutta. Vain surija itse on 
oman surunsa asiantuntija. Hä-
nellä on myös lupa toivoon, että 
elämä lopulta kantaa.

Suru ja toivo näkyvät Surunauhan uudessa logos-
sa, joita kynttilän liekki ja hennot lehdet kauniisti 
kuvaavat. Surusta versoo toivo.

Soili Teittinen
soili.teittinen@gmail.com

"Vaikka surusta 
on jo opittu puhumaan, 
voi surun näyttäminen 

perheessä, parisuhteessa 
ja työpaikalla olla 

yhä vaikeaa."

PÄÄKIRJOITUS
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KUVA Anne Leppänen
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I tsemurhan juuret ulottuvat 
ajanlaskun alusta tähän päi-
vään. Itsemurhan monivivah-

teinen historia on monin tavoin 
vaikuttanut siihen, miten aihee-
seen suhtaudutaan ja miten siitä 
nykyään puhutaan. Toisinaan on 
katsottava kauas nähdäkseen lä-
helle, ja itsemurhan osal-
ta on katsottava histo-
riaa ymmärtääkseen it-
semurhan ja itsemur-
han tehneiden läheisten 
nykyisyyttä.

Itsemurha on ollut lä-
hes aina erityisesti mo-
raalinen kysymys ja sel-
laisenaan hyvinkin erilainen eri 
kulttuurien ja uskontojen keskuu-
dessa. Itsemurhiin liittyvä maal-
linen oikeus ja lainsäädäntö ovat 
vaihdelleet eri aikakausina huo-
mattavasti. Se, mikä nykyään 
nähdään syvästi vaikuttavana 
tragediana, on joskus ollut rikos, 

josta saattoi seurata vakava, toi-
sinaan jopa nöyryyttävä rangais-
tus sekä itsemurhan tehneelle it-
selleen että hänen lähipiirilleen. 
Itsemurhan historiassa, erityises-
ti kristillisessä kulttuurissa, itse-
murhaa on vuosisatoja leimannut 
tuomitsemisen, rankaisemisen ja 

syyllistämisen ilmapiiri.
Antiikin suurilla ajattelijoilla 

on ollut vaikutusta siihen, että it-
semurha alettiin nähdä tuomitta-
vana tekona. Niin Platon, Aristo-
teles kuin myöhemmin myös kirk-
koisä Augustinus sekä teologi Tuo-
mas Akvinolainen ovat osaltaan 

vaikuttaneet itsemurhan histo-
riaan. Aristoteles ja Platon näki-
vät itsemurhan luonnonvastaise-
na tekona, rikoksena sekä yhtei-
söä että valtiota kohtaan. Ajatte-
lussa korostui ajatus siitä, että ih-
minen kuuluu valtioon; tehdes-
sään itsemurhan, ihminen toimii 

epäoikeudenmukaisesti 
yhteiskuntaa kohtaan. 
Itsemurha nähtiin siis 
vääränä valtiota, mutta 
ei itseä kohtaan. Platon 
salli itsemurhan poik-
keustapauksessa, sil-
loin, kun itsemurha ei 
vahingoittanut valtiota. 

Lisäksi Platon ajatteli itsemurhan 
olevan ihmiselle asetettujen ra-
jojen ylittämistä ja siten periaat-
teessa teko, josta päättäminen ei 
kuulu ihmisen omaan valtapiiriin.

Kristillisessä yhteisössä itse-
murha alettiin nähdä Raama-
tun vastaisena vasta lähempänä 

Toisinaan on katsottava kauas nähdäkseen 
lähelle, ja itsemurhan osalta on katsottava historiaa 

ymmärtääkseen itsemurhan ja itsemurhan 
tehneiden läheisten nykyisyyttä.

Itsemurhan historian 
karut kasvot

TEKSTI Jennina Lahti

”Antiikin suurilla ajattelijoilla 
on ollut vaikutusta siihen, että 

itsemurha alettiin nähdä 
tuomittavana tekona.”

RIKOKSESTA JA HÄPEÄSTÄ KOHTI YMMÄRTÄMISTÄ

RIKOKSESTA JA HÄPEÄSTÄ KOHTI YMMÄRTÄMISTÄ
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500-lukua. Kirkkoisä Augustinus 
vaikutti siihen, että kirkko alkoi 
vähitellen nähdä itsemurhan an-
teeksiantamattomana kuoleman-
syntinä. Augustinus oli ensim-
mäinen, joka kehitti järjestelmäl-
lisen itsemurhakiellon. Keskiajan 
teologi Tuomas Akvinolainen va-
kiinnutti kielteisen suhtautumi-
sen itsemurhaan. Akvinolainen 
näki itsemurhan rikoksena lähei-
siä, yhteiskuntaa ja Jumalaa koh-
taan. Itsemurha oli teko, josta tu-
li saada rangaistus niin maallisen 
kuin Jumalan lain mukaan

RIKOS, JOSTA 
PITÄÄ RANGAISTA

Aluksi rangaistuksena oli, ettei 
itsemurhan tehnyttä haudattu 

kristillisin menoin. Hiljalleen kul-
jettiin kohti ankarampaa rangais-
tuskulttuuria. Kirkko tulkitsi it-
semurhan teoksi, jossa itsemur-
han tekijä julisti itsensä tuoma-
riksi asiassa, joka ei ollut hänen 

päätäntävaltansa piirissä. Aja-
teltiin, että ainoastaan Jumalal-
le kuului valta päättää elämäs-
tä ja kuolemasta. Itsemurhasta 
tuli kaikkein suurin synti ja sen 

katsottiin rikkovan ja loukkaavan 
jumalallista auktoriteettia kaik-
kein tuomittavimmalla mahdol-
lisella tavalla. Niinpä itsemurhan 
tehneet luettiin kuuluvaksi sel-
laisten vainajien joukkoon, joiden 
viimeinen leposija ei ollut siuna-
tussa maassa. Siksi itsemurhasta 
rangaistiin häpeällisellä hautaa-
misella. Itsemurhan tehnyt hau-
dattiin siunatun kirkkomaan ul-
kopuolelle tai vietiin syrjäiseen 
metsään poltettavaksi tai hau-
dattavaksi. Häpeällisen hautauk-
sen lisäksi erityisesti Ranskassa ja 
Englannissa itsemurhan tehneen 
omaisuus tai tämän lesken omai-
suus saatettiin takavarikoida val-
tiolle. Toisin kuin Suomessa, esi-
merkiksi Keski-Euroopassa itse-
murhan tehneiden hautaamisme-
noihin liittyi varsin makaabereita 

”Vanhan ajan 
asenteita voi edel-
leen havaita myös 

tämän päivän 
keskustelussa ja 

suhtautumisessa.”

KUVA Anne Leppänen
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perinteitä, joilla itsemurhan teh-
nyttä ja tämän läheisiä häpäis-
tiin. Myös itsemurhayritykset oli-
vat pitkään rangaistava teko.

Ankarilla laeilla oli vaikutus-
ta siihen, kuinka kansalaiset suh-
tautuivat itsemurhaan. Vähitel-
len kirkon ja esivallan ajatukset 
levisivät kansan keskuuteen ja 

itsemurhan tehneistä tehtiin syyl-
lisiä, joihin ihmiset saattoivat pur-
kaa tuntojaan. Itsemurhan teh-
neet nähtiin jopa syyllisinä erilai-
siin yksilöitä ja yhteisöjä kohdan-
neisiin onnettomuuksiin. Kan-
sojen keskuudessa, sukupolvelta 

toiselle kulki erilaisia uskomuksia 
ja tarinoita itsemurhista ja niiden 
tekijöistä. Luultavasti tarinoiden 
ja uskomusten avulla pyrittiin 
hallitsemaan kuoleman ja itsetu-
hon aiheuttamaa pelkoa ja syylli-
syyttä. Toisaalta haluttiin kenties 
löytää syy tapahtuneelle, jotta se 
olisi paremmin ymmärrettävissä. 
Käsitykset, uskomukset ja tarinat 
periytyivät sukupolvelta toiselle, 
eikä niiden todenperäisyyttä ky-
seenalaistettu. Vanhan ajan asen-
teita voi edelleen havaita myös 
tämän päivän keskustelussa ja 
suhtautumisessa.

KOHTI NYKYPÄIVÄÄ
Itsemurha säilyi paheksuttava-
na ja laissa rangaistavana teko-
na vuosisatoja. Vasta valistuksen 
aikana ja noin 1800-luvulla käsi-
tys itsemurhasta muuttui, ja tekoa 

alettiin tarkastella inhimillisem-
min.  Käsitystä itsemurhan ran-
gaistavuudesta ryhdyttiin kyseen-
alaistamaan ja vastustaman, ja 
moraalisten tuomioiden jakami-
nen väheni. Pikkuhiljaa inhimil-
lisempi suhtautuminen alkoi nä-
kyä myös käytännössä ja työ hau-
tauskäytäntöä koskevan lainsää-
dännön muuttamiseksi aloitettiin. 
Muutos oli hidas ja se vaati paljon 
avointa keskustelua ja väittelyä.

Suomessa itsemurhan tehnei-
den häpeällisestä hautauksesta 
päätettiin luopua vuoden 1868 
kirkolliskokouksessa ja se tarkoit-
ti, että itsemurhan tehneet sallit-
tiin haudata kirkkomaahan hil-
jaisin menoin. Yleisestä laista hä-
peällinen hautaus poistettiin vas-
ta uuden rikoslain myötä vuon-
na 1889. Suuremmat muutokset 
vaativat kuitenkin enemmän ai-
kaa ja vasta 1910 poistettiin laista 

”Muutos oli hidas 
ja se vaati paljon 

avointa keskustelua 
ja väittelyä.”

RIKOKSESTA JA HÄPEÄSTÄ KOHTI YMMÄRTÄMISTÄ

TÄHÄN VAIHDETAAN VIELÄ PETRAN TAIVASKUVA!

KUVA Jennina lahti KUVA Petra Teittinen
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

Itsemurha (Teoksessa: Kuoleman kulttuurit Suomessa) (2014), Holopainen, J. & Par-
tonen, T. Gaudeamus.

Itsemurhan filosofia (2002), Kilpeläinen, T. Niin & Näin.

Itsemurhat ja laki (Teoksessa: Suomalainen itsemurha) (1989), Pajuoja, J. Yliopisto-
paino.

Itsemurha suomalaisessa yhteiskunnassa (1994), Nygård, T. Jyväskylän yliopisto.

Kristinuskon vaikutus itsemurhiin suhtautumisessa (Teoksessa Suomalainen itsemur-
ha) (1989), Sihvo, J. Yliopistopaino.

Mielenterveyden psykologia (2011), Nordling, E. & Toivio, T. Edita.

Suomalainen itsemurha (1989), Achté, K., Lindfors, O., Lönnqvist, J. & Salokari, M. 
Yliopistopaino.

Vanhempansa itsemurhan kautta menettäneiden käsityksiä itsemurhasurusta ja sen 
vaikutuksista oman elämänpolun muodostumisessa (2016), Lahti, J. Oulun Yliopisto.

Yli mahdottoman (2007), Uusitalo, T. Edita.

asetus itsensä surmanneiden pa-
kollisesta hiljaisesta hautaukses-
ta. Tämän jälkeen kaikki itsemur-
han tehneet ovat saaneet yhden-
vertaisen hautajaiskohtelun mui-
hin vainajiin nähden.

Itsemurhan tehneiden hau-
tausta koskevien erityismääräys-
ten poistuminen ja itsemurhan 
pyyhkiminen pois rikos- ja kirk-
kolaista ovat sallineet läheisil-
le mahdollisuuden käsitellä ja il-
mentää menetystään esimerkiksi 
hautausrituaalien avulla. Surusta 
tuli vihdoin oikeutettua ja mah-
dollista. Itsemurhasurulle löy-
tyi tilaa ja paikka ja vainaja sai 

viimeisen leposijan.
Valtion ja kirkon tasolla muu-

tos oli hidas, mutta asenteissa 
muutos on ollut vielä hitaampaa. 
Asenteet ja uskomukset elävät 
yhä sitkeästi, ja niiden muutta-
miseen on tarvittu valtavasti työ-
tä. Hitaasti mutta melko varmas-
ti olemme kulkeneet kohti nykyi-
syyttä, jossa rankaisemisen sijaan 
näkyy halu ehkäistä ja ymmärtää 
itsemurhia ja syitä niiden taus-
talla. Tabuluonne ja itsemurhaan 
liittyvä stigma ovat vielä olemas-
sa, mutta niiden rinnalla kulkee 
kulttuuri, jossa surustaan ja ko-
kemuksestaan uskaltaa jo puhua 

myös avoimesti. Kuljemme ko-
ko ajan kohti yhteiskuntaa, jossa 
ymmärretään yhä enemmän itse-
murhien moninaisia syitä ja mah-
dollisuuksia ehkäistä itsemurhia 
sekä itsemurhan tehneiden lä-
heisten avun ja tuen tarvetta.

Yksi Suomen tärkeimmistä it-
semurhaan liittyvistä tapahtu-
mista sijoittuu vuoteen 1997, jol-
loin Surunauha ry. perustettiin. 
Surunauhan perustaminen on en-
tisestään avannut tietä avoimem-
malle ilmapiirille, sellaiselle, jos-
ta läheisen itsemurhasta saa ja on 
oikeus puhua.

RIKOKSESTA JA HÄPEÄSTÄ KOHTI YMMÄRTÄMISTÄ
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AJANKOHTAISTA

TEKSTI Riika Hagman-Kiuru, toiminnanjohtaja
KUVA Marika Finne

V uoden 2020 myötä käynnistyi Suru-
nauhan 23. toimintavuosi. Vuosi 2020 
tuo tullessaan runsaasti uutta Suru-
nauhan toimintaan. Muutoksia on tu-
lossa myös järjestön ilmeeseen.

Itsemurhien määrä väheni hieman vuonna 
2018. Tilastokeskuksen julkistaman kuolinsyytilas-
ton mukaan itsemurhia tehtiin vuoden 2018 aika-
na 810, mikä oli 14 vähemmän kuin edellisvuonna. 
Itsemurhan tehneistä yli kolme neljästä oli mie-
hiä (Tilastokeskus, joulukuu 2019). Vaikka kehitys 
on kahden synkemmän vuoden jälkeen taittunut 
parempaan suuntaan, on itsemurhien ehkäisyssä 
ja läheisten tukemisessa vielä runsaasti tehtävää. 
Tähän tarpeeseen Surunauha yhteistyökumppa-
neineen vastaa lisäämällä ja laajentamalla toimin-
taansa valtakunnallisesti. Aktiivisen ja monipuoli-
sen vertaistukitarjonnan rinnalla Surunauha edis-
tää avointa keskustelua itsemurhista ja osallistuu 
myös vaikuttamistyöhön niin, että itsemurhan 
tehneiden läheisten tuen tarve tunnistettaisiin ja 
he saisivat apua.

UUSIA TOIMINTAPAIKKAKUNTIA 
JA KAKSI VESOVA-VIIKONLOPPUA
Uutta toimintaa suunnitellaan Joensuuhun, Tur-
kuun, Jyväskylään, Kajaaniin ja Rovaniemelle. Osa 
paikkakunnista on aktivoitunut tauon jälkeen, ja 
osa on uusia toimintapaikkakuntia. Alkuvuonna 

järjestettävän uusien ryhmänohjaajien ja vertais-
tukijoiden koulutuksen myötä toiveissa on jatkos-
sa tarjota vertaistukea myös ruotsin kielellä. Ryh-
mien, tapaamisten, puhelin- ja nettituen lisäksi 
toiminta laajenee ryhmächat-muotoiseen tukeen 
Tukinetissä. Kevään toiminnan aikataulu on esil-
lä tapahtumakalenterissa sivulla 15. Tapahtuma-
kalenteri päivittyy jatkuvasti, ja ajankohtaisimmat 
tiedot löytyvät Surunauhan verkkosivuilta. Ilmoit-
telua kannattaa seurata myös järjestön sosiaali-
sen median kanavissa. 

Suosittuja Vesova-vertaistukiviikonloppuja jär-
jestetään vuonna 2020 kaksi: keväällä Rovaniemel-
lä ja syksyllä Tampereella. Kahden Vesovan myö-
tä myös aiemmin Vesovaan osallistuneet voivat 
päästä mukaan. Viikonloppujen haku on nyt au-
ki, ja niihin voi hakea täällä https://surunauha.net/
vertaistuki/viikonloppu/ tai ottaa yhteyttä Suru-
nauhan toimistoon. Vesova-viikonloppujen lisäksi 
haku on auki myös Mieli ry:n kanssa yhteistyössä 
järjestettävälle perhekurssille. Lisätietoa perhe-
kurssista löytyy tämän lehden sivulta 11. 

OPAS ITSEMURHAN TEHNEIDEN 
LÄHEISILLE ON ILMESTYNYT
Julkaisimme joulukuussa 2019 oppaan itsemurhan 
tehneiden läheisille. Opas on työstetty yhteistyös-
sä henkilökunnan ja vertaisten kanssa. Tavoittee-
na on ollut koota selkeä ja helppolukuinen opas, 

AJANKOHTAISTA

Toiminnanjohtajan terveiset
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joka tukee ja hyödyttää itsemurhan tehneiden lä-
heisiä. Opas on luettavissa Surunauhan verkkosi-
vuilla https://surunauha.net/opas. Julkaisemme 
oppaan myös painettuna versiona myöhemmin 
tänä vuonna. 

AKTIIVINEN VAIKUTTAMISTYÖ 
JATKUU JA ILME UUDISTUU
Tammikuussa 2020 julkaistiin ensimmäinen itse-
murhaa yrittäneiden ja itsemurhien ehkäisyn Käy-
pä hoito -suositus. Suositus on suunnattu tervey- 
denhuollon ammattilaisten käyttöön. Surunau-
ha on osallistunut suosituksen kommentointiin. 
Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että suosituk-
sessa otetaan huomioon läheisten tuen tarve ja 
järjestöjen antama tuki. Myöhemmin tämän vuo-
den aikana julkaistaan mielenterveysstrategian 
osana itsemurhien ehkäisyohjelma, jonka laatimi-
sessa olen saanut Surunauhan toiminnanjohtaja-
na olla mukana. Surunauha on myös liittynyt eri 
järjestöjen yhteiseen Mielenterveyspooliin, jonka 
merkittävimpänä tavoitteena on saada nyt kansa-

laisaloitteen kautta eduskuntaan edennyt terapia- 
takuu Suomeen. 

Tässä lehdessä esittelemme Surunauhan uu-
den visuaalisen ilmeen ja logon. Surunauhan lo-
gosta haluttiin moderni, mutta klassinen, sekä su-
rua kunnioittava että toivoa tuova. Myös järjestön 
uusi vihreä väri valittiin samoin perustein. Logon 
ja ilmeuudistuksen toteutti Myy Agency.
                                                                                                                                

OPAS 
itsemurhan teh- 

neiden läheisille on 
ilmestynyt. Sen voi 
ladata Surunauhan 

verkkosivuilta.

AJANKOHTAISTA

KUVA Jennina Lahti
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MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Surunauha ry järjestävät yhteistyössä perhekurssin perheil-
le, joissa toinen vanhempi on kuollut itsemurhan kautta. Kurssin tavoitteena on auttaa leskiä ja 
heidän lapsiaan orientoitumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Intensiiviryhmässä tue-
taan omaa ja perheen selviytymistä ja toimintakykyä sekä luodaan pohjaa tulevaisuudelle.

Perhekurssi sisältää aikuisille ja lapsille yhdessä ja erikseen ohjattua tavoitteellista ryhmätoi-
mintaa. Intensiiviryhmässä on mahdollista pysähtyä miettimään omaa ja lasten jaksamista, 
kerätä voimavaroja sekä jakaa läheisen itsemurhan aiheuttamia tunteita ja kokemuksia. 
Ohjelmassa huomioidaan kunkin ryhmäläisen elämäntilanne.

Ryhmissä lapset käyvät ikätasoaan vastaavasti läpi samankaltaisen prosessin 
kuin aikuiset. Ohjelma sisältää myös ohjattua yhdessäoloa ja vapaa-aikaa.

Ajankohta: Kurssin ensimmäinen jakso järjestetään 11.–14.6.2020 
(torstai – sunnuntai) ja toinen jakso alkuvuodesta 2021. 

Paikka vahvistetaan myöhemmin. Lisätietoja: surunauha.net/perhekurssi

PERHEKURSSI

lapsille
TUKEA
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KUN SURU HAASTAA 

PARISUHTEEN

S uru ei ole helppo tunne. 
Usein se kätketään jopa 
omalta rakkaalta puolisol-
ta. Suru voi olla hämmen-

tävää. Kuolemansuruun, erityi-
sesti läheisen itsemurhaan, saat-
taa liittyä itsensä syyllistämistä, 
moittimista ja häpeää: en huo-
mannut, en kyennyt pitämään 
häntä hengissä enkä estämään 
tapahtunutta.

Surun näyttämisen pel-
ko kertoo, kuinka kipeä asia 
on itselle, ja ettei tiedä, miten 
sen kanssa toimia. Ihminen 
toimii kuitenkin useimmi-
ten mielekkäästi. Toiminnan 
taustalla on aina jokin miele-
käs syy. Tämän syyn tiedos-
taminen helpottaa tilannetta.

Miksi suru kätketään 
puolisolta
Surun kätkemisen taustalla ovat 
usein lapsuuden tunnot ja koke-
mukset. Lapsi aistii erittäin her-
kästi perheen tunneilmapiiriä ja 
oivaltaa pian, mistä voi ja mistä ei 

TEKSTI Jouko Vesala. Kirjoittaja on psykoterapeutti (vet.) Väestöliitossa.

kannata puhua. Surusta, läheisen 
kuolemasta ei ehkä lapsuuden-
perheessä puhuttu. Se oli vaiettu 
asia. Kukin perheenjäsen suri yk-
sin omalla tavallaan. Lapsuudes-
sa on voinut ylipäätään muodos-
tua käsitys, että en ole tullut kuul-
luksi kipeistä asioista.

Mieti, kenelle aikuiselle si-
nä kerroit omista murheistasi, 
peloistasi, huolistasi ja suruis-

tasi, kun olit 6-9-vuotias? Mi-
ten tämä aikuinen reagoi si-
nuun, miten lohdutti? Jos et ker-
tonut kenellekään, mikä oli sinun 
selviytymiskeinosi?

Toinen syy kätkeä suru on pel-
ko ja ennakkoluulot. Ajatuksena 
voi olla, että ei halua kuormittaa 
puolisoa omalla surulla. Pelätään, 
että hän ahdistuu niin paljon, että 

lopulta joutuu itse lohduttamaan 
häntä.

Pelko kohdata oma surunsa 
on vahva syy kätkeä suru puoli-
solta. Pelottaa, miten itse kestää, 
jos pukee surunsa sanoiksi. Ehkä 
pelottaa myös se, kokeeko puoli-
soni minut heikoksi ja avuttomak-
si. Miten itselle käy, jos sisimpän-
sä surut tuo päivänvaloon? Vai-
vunko itse masennuksen suohon? 

Kuitenkin juuri se, että kät-
kee surunsa omaan sisäiseen 
suruarkkuunsa ja pyrkii häi-
vyttämään sen mielestään, 
vain lihottaa surua. Käsittele-
mättömänä ja piilotettuna se 
tuottaa käsittämätöntä alaku-
loisuutta, ahdistusta ja hiljai-
suutta. Kätketty suru syö pal-

jon elämänvoimaa ja energiaa. 
Salattu suru on raskas kantaa, ja 
se etäännyttää puolisoita.

Kätketty, surematon 
suru parisuhteessa 
Elämässä voi tulla tilantei-
ta, joissa kätketty suru nousee 

”Surun jakaminen 
yhdistää puolisoita, 
surun kätkeminen 

erottaa.”

KUN SURU HAASTAA PARISUHTEEN
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tietoisuuteen joskus hyvinkin 
kaukaa menneisyydestä. Silloin 
se usein tekee ihmisestä hiljaisen, 
alakuloisen ja vetäytyvän. Jotkut 
voivat reagoida tähän piristämäl-
lä itseään tekopositiivisuudella tai 
touhukkuudella.

Puoliso saattaa ihmetellä ve-
täytyvää kumppaniaan. Kysy-
myksiinsä hän saa epämääräisiä 
”ei minua mikään vaivaa, anna 
minun olla rauhassa” -vastauksia, 
jotka eivät kuitenkaan vakuuta. 
Puoliso kokee jäävänsä ulkopuo-
liseksi. Näin puoliso alkaa mie-
lessään rakentaa omia tulkinto-
jaan, mikä kumppania vaivaa, on-
ko hän ehkä suuttunut, onko töis-
sä tapahtunut jotain ym. Usein 
nämä tulkinnat menevät har-
haan. Etäisyys puolisoiden välil-
lä kasvaa.

Itse kukin tarvitsee välil-
lä omaa rauhaa ja vetäytymistä 

omiin ajatuksiinsa. Silloin on 
kuitenkin hyvä kertoa puolisol-
le, mistä on kysymys, esimerkik-
si: ”Olen nyt omissa mietteissäni, 
mutta kyse ei ole siitä, että sinun 
suhteesi olisi jotain hullusti. Tuli 
vain mieleen sen ja sen kuolema - 
se pettymys - se suru.” Kun sanoit-
taa oman tilanteensa ja tarpeen-
sa, puoliso osaa antaa tilaa kump-
panilleen ilman vääriä tulkintoja.

Jos puoliso ei halua 
kuulla surustani 
Voi olla niinkin, että itse haluai-
si jakaa surunsa puolison kans-
sa, mutta hän ei ole kiinnostunut 
kuuntelemaan eikä halua, että 
asiasta puhutaan. Tilanne on han-
kala. Ketään ei voi pakottaa kuun-
telemaan. Jatkuva muistuttami-
nen vain pahentaa tilannetta. 

Tällöin on tärkeää löytää jo-
ku muu luotettava henkilö, joka 
kanssa voi käydä läpi suruaan. 
Yksin sen kanssa ei pidä jäädä. 
Siihenkin, että puoliso ei halua 
kuulla kumppaninsa surusta, liit-
tyy usein jokin mielekäs syy.

Mitä surun jakaminen 
hyödyttää
Olen tavannut lukemattomia mie-
hiä ja naisia, joilla on sisällään 
paljon kätkettyjä tunteita esim. 
surua, häpeää ja loukkaantumis-
ta jopa vuosikymmenien takaa. 
Kun he lopulta rohkaistuvat pu-
humaan niistä, seurauksena on 
lähes poikkeuksetta suuri helpo-
tus. Salaisuuden paino putoaa ja 
elämänenergiaa vapautuu.

Kun kertoo surustaan puo-
lisolle, hänen myötätuntonsa 

KUVA Anne Leppänen
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sinuun. Haluatko kuulla siitä?” 
Toinen sitten päättää, haluaako 
kuunnella vai ei. 

Surussa riittää kun kuunte-
lee toista. 
Ei tarvit-
se ratkais-
ta tai pois-
taa hänen 
s u r u a a n 
tai piristää 
häntä. Riit-
tää kun on 
k i innostu- 
nut, kuunte-

lee ja on rinnalla. Kosketus tai ha-
laus tässä tilanteessa ei tee pahaa. 
Surusta selviää suremalla, ja puo-
lison rinnalla oleminen on tässä 
ensisijaisen tärkeää. 

useimmiten herää ja kiintymys 
vahvistuu. Parisuhteessa löytyy 
uusi syvempi ulottuvuus ja ym-
märrys toista kohtaan lisään-
tyy. Yksinäisyys parisuhteessa 
vähenee.

Miten toimia
Vuorovaikutukseen ei kuitenkaan 
voi pakottaa. Vaatiminen ei lisää 
kenenkään puhe- tai kuunteluha-
luja, päinvastoin.

Oman sisimpänsä paljasta-
minen on pelottavaa. Erityisen 
pelottavaa se on silloin, kun on 
kokenut tulleensa vähätellyk-
si tai mitätöidyksi. Meille jokai-
selle on äärettömän tärkeää tul-
la kohdatuksi, kuulluksi ja ym-
märretyksi ilman neuvomisia ja 

ratkaisuehdotuksia.
Puolisolle voi aina tarjota 

mahdollisuutta, että on valmis 
kuuntelemaan häntä. Voi sanoa: 
”Näytät ala- 
k u l o i s e l -
ta, hiljai-
selta. Ha-
luatko pu-
hua siitä? 
Olen valmis 
k uu nte le -
maan.” Toi-
nen päät-
tää, kertoa-
ko vai ei.

Samoin voi avoimesti il-
maista oman halunsa puhua: 
”Minua on vaivannut/surettanut 
pitkään eräs asia. Tämä ei liity 

KUN SURU HAASTAA PARISUHTEEN

”Meille jokaiselle on 
äärettömän tärkeää tulla 

kohdatuksi, kuulluksi 
ja ymmärretyksi ilman 

neuvomisia tai ratkaisu- 
ehdotuksia.”

KUVA Freestocks.org



TOIMINTAKALENTERI 2020

Kehoterapeuttiset keinot tunteiden 
säätelyssä -työpaja, Lahti
Chat läheisille Tukinetissä
Kevätkokous ja tilaisuus läheisille, Helsinki
Surukonferenssi, Tampere
Chat läheisille Tukinetissä
Vesova, Rovaniemi
Chat läheisille Tukinetissä
Perhekurssi osa 1, Mieli ry:n kanssa
Chat läheisille Tukinetissä
Itsemurhien ehkäisypäivä
Vesova, Tampere
Itsemurhan tehneiden muistopäivä, 
Kynttilätapahtumia ympäri Suomen

19.3.

24.3.
18.4.

23.-24.4.    
29.4. 

15.-17.5.
28.5.

11.-14.6.
16.6.
10.9.

25.-27.9.
15.11.

TULOSSA vertaistukitoimintaa myös mm. Joensuussa, Kajaanissa, 
Rovaniemellä, Turussa sekä toimintaa lapsille/nuorille. Lisäksi ryhmiä, 
läheisten iltoja ja muita tapahtumia, joista tiedotetaan lähempänä 
mm. uutiskirjeessä ja nettisivuilla. 

VERTAISTUKIRYHMIEN AIKATAULUT: 
www.surunauha.net/vertaistuki/ryhmat

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

SEURAA MEITÄ 
INSTAGRAMISSA! 
instagram.com/ 
surunauha

Chat Tukinetissä 
ITSEMURHAN TEHNEIDEN 

LÄHEISILLE KERRAN KUUSSA: 
https://surunauha.net/chat 

SEURAAVA 24.3.2020
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Olin itseni kanssa kerrankin huoletta, pelotta. 
Minäkin voin pitää hauskaa tuntematta koko ajan syyllisyyttä. 

Minä voin hyppiä aamuyöllä musiikin tahtiin niin, että lattiat paukkuvat. 
Minä voin juosta aamulla ensitöikseni metsään räpsimään valokuvia. 
Minä voin syödä persiljaa takapihan yrttilootasta. 
Minä voin siivota kaikki paikat kiiltäviksi. 
Minä voin rämpyttää kitaraa ihan pieleen, laulaa nuotin viereen. 

Minä voin. Ja minä aion.

TEKSTI JA KUVA Petra Teittinen
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LAHJOITA JA AUTA
Surunauha ry on läheisen itsemurhan kokeneiden vertaistukiyhdistys. Erinomainen tapa 
auttaa läheisensä menettäneitä ja tukea yhdistyksen toimintaa on antaa rahalahjoitus. Kaikki 
lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä vertaistukitoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

LAHJOITUS
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/2018/563 on voimassa 15.6.2020 asti koko 
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lisätiedot: 
https://surunauha.net/lahjoita.

Kiitos tuestasi!

KUVA Anne Leppänen
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män kestäisivät. Tuli itsesyytöksiä, olisinko voinut 
jotenkin estää traagisen teon?

Suru on sekoitus monenlaisia tunteita: tuskaa 
menetyksestä, ahdistusta sen peruuttamat-
tomuudesta. Suru ja kauhu tuntuivat koko 

ajan jäytävänä tuskana sielussa. Tuntui järkyttä-
vältä, että nuori, 32-vuotias mies ei halunnut enää 
elää eikä kyennyt löytämään iloa ja merkitystä elä-
määnsä. On murheellista, että hän teollaan luopui 
lahjoistaan ja mahdollisuuksistaan.

Olin kokenut surun voimakkaasti jo 11 vuot-
ta aikaisemmin. Poika sairastui silloin maaniseen 
psykoosiin ja tarvitsi välitöntä sairaalahoitoa. Olin 
hyvin järkyttynyt ja surullinen. Tajusin, että kyse 
on vakavasta sairaudesta. Myöhemmin sairaus 
diagnosoitiin kaksisuuntaiseksi mielialahäiriök-
si. Pohdiskelin epätietoisena, voiko poikani paran-
tua vakavasta sairaudesta ollenkaan ja jos voi, niin 
missä määrin.

Poikani opiskeli yhden lukukauden matema-
tiikkaa yliopistossa. Sitten hän kävi jonkin aikaa 
töissä postissa. Hän sai pian diagnoosin jälkeen 
työkyvyttömyyseläkkeen ja tuli sillä kohtuullises-
ti toimeen.

Vanhemmille on tärkeää, että lapset löytävät 
paikkansa elämässä, kykenevät huolehtimaan it-
sestään, ovat onnellisia ja heillä on tulevaisuu-
den suunnitelmia. Itsemurhan tehneen lapsen 
vanhemmilla ei tämän lapsen osalta enää ole tu-
levaisuuden toivoa. Tämä on todella riipaisevan 
surullista.

K esällä 2009 jouduin viemään poikani 
taas kerran psykiatriseen sairaalaan. 
Muutamaa päivää myöhemmin ajatte-
lin käydä hänen asunnollaan katsomas-
sa hänelle tullutta postia. Kun astuin si-

sään, ihmettelin tupakan tuoksua. Eihän asunnos-
sa pitänyt olla ketään, poikahan oli hoidettavana 
sairaalassa. Kurkistin toiseen huoneeseen. Poika-
ni makasi sängyssään. Tunnustelin elon merkkejä. 
Niitä en enää löytänyt, vaikka hän oli vielä lämmin. 
Soitin ambulanssin. Mitään ei enää ollut tehtävis-
sä. Poikani oli kuollut oman käden kautta.

ISÄ KOHTAA SURUN
TEKSTI Heikki Teittinen
KUVAT Soili Teittinen ja Petra Teittinen

Tuollaisessa tilanteessa ei mietitä, mitä suru 
on. Kun tajusi, että oma lapsi on kuollut ja lopul-
lisesti menetetty, mielen valtasivat kauhu ja epä-
toivoiset ajatukset. Mutta pojan itsemurha oli to-
siasia. Ahdisti sekin, että asia oli heti kerrottava 
vaimolle ja muulle perheelle – mitenkähän he tä-

Tapani surra

”Tuollaisessa tilanteessa 
ei mietitä, mitä suru on. Kun 

tajusi, että oma lapsi on kuollut 
ja lopullisesti menetetty, mie-
len valtasivat kauhu ja epätoi-

voiset ajatukset."

TAPANI SURRA



M iten olen jaksanut surun kanssa? 
Elimme perheessämme jo vuosia 
poikamme useiden itsemurhayri-

tysten vuoksi pelossa, että hän lopulta on-
nistuisi. Se oli ikään kuin valmistanut mei-
tä kohtaamaan poikamme elämän traa-
gisen päätepisteen. Mutta ei pojan kuole-
man tuoman surun ja ahdistuksen voimak-
kuutta voinut etukäteen kuvitella sellaisena 
kuin sen sitten joutui kohtaamaan.

Suuri apu surussa on ollut avoimuus. 
Kerroimme vaimoni kanssa heti tapahtu-
neesta sukulaisille, ystäville ja työtovereil-
le. Se helpotti alkuvaiheen rankkoja tunnel-
mia. Kävimme vaimoni kanssa useissa ver-
taisryhmissä, joissa puhuminen muiden sa-
man kokeneiden ja ammattiauttajien kans-
sa huojensi surua ja toi uusia näkökulmia 
surun kanssa elämiseen. Ymmärsimme, et-
tä emme ole ainoita, jotka ovat menettä-
neet lapsensa itsemurhan kautta.

Erityisen merkittävää oli, että saim-
me vaimoni kanssa kantaa yhdessä surun 
kuormaa toinen toistamme tukien. Isän ja 
äidin suru on erilaista. Isä saa ehkä äitiä helpom-
min siirrettyä surua sivuun arjessa. Äiti, joka on 
”kantanut lasta sydämensä alla” ja synnytettyään 
hoivannut lasta vuosia, on ”symbioottisen surun” 

sitoma. Myös lapsemme olivat vahvasti mukana 
tässä perheen ”sururyhmässä”.

Palasin töihin pidettyäni kahden viikon sairaus-
loman poikani kuoleman jälkeen. Koin, että työ 
haasteineen tuo muuta ajateltavaa ja suru väistyy 

taka-alalle. Perheessämme harrastetaan paljon 
musiikkia. Minulle yksin- ja kuorolaulu sekä soit-
taminen puhallinorkesterissa ovat tuoneet loh-
tua, iloa ja voimaantumista.

V uosien kuluessa suru on helpottanut, ei-
kä ahdistus menetyksestä kouraise niin 
syvältä kuin surun alkuvaiheessa. Ajoit-

tain jokin pieni muisto, välähdys jostakin tilan-
teesta, jossa olimme yhdessä pojan kanssa, lau-
kaisee syvältä vihlovan surun ja tuo kyyneleet 
silmiin.

Koen yhä ajoittain syyllisyyttä laiminlyön-
neistä poikaani kohtaan ja myös siitä, että en 
osannut enkä oikein jaksanutkaan häntä riittä-
västi ymmärtää. En kuitenkaan koe, että itse-
murha olisi minun syytäni. Poikani kohdalla hä-
nen sairautensa lienee ollut merkittävin syy. Eh-
kä hän myös koki voimakkaasti, että elämällä ei 
ollut hänelle enää mitään annettavaa; ei loppu-
tutkintoa eikä ammattia, ei elämänkumppania, 
ei mitään minkä vuoksi elää.

Minua on auttanut sen ymmärtäminen, et-
tä ihmiselämä on lopulta lyhyt, ”kosminen sil-

”Suuri apu surussa on 
ollut avoimuus. Kerroimme 

vaimoni kanssa heti tapahtu- 
neesta sukulaisille, ystäville 
ja työtovereille. Se helpotti 

alkuvaiheen rankkoja 
tunnelmia."
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mänräpäys”. Elämä osoittautuu joskus hauraaksi 
ja sattumanvaraiseksi. Nykykulttuurissa korostuu 
liikaa menestyksen eetos. Ikävät asiat eivät kuulu 
siihen, ei sairaus eikä epäonnistumiset, ei suru ei-
kä kärsimys. Elämässä harva kuitenkaan säästyy 
ikäviltä asioilta. Niiden kohdatessa on hyvä muis-
taa, että elämässä on pysyvästä surusta huolimat-
ta paljon iloa ja onnea. Niin kauan kuin on elämää, 
on toivoa.

TAPANI SURRA

HALUATKO OSALLISTUA 
LEHDEN TEKOON? Ota yhteyttä 
toiminnanjohtajaan: riika.hagman- 
kiuru@surunauha.net. Lehteä 
tehdään vapaaehtoisvoimin.
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Kutsu jäsenkokoukseen ja tilaisuuteen

LUENTO JA KEVÄTKOKOUS

Läheisen lopullinen päätös, itsemurha, herättää tavallisesti lukuisia kysymyksiä. 
Miksi näin tapahtui? Miksi hän ei kertonut aikeistaan? Miksei hän pyytänyt apua? 

Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia, mutta aihepiirin parissa pitkään 
työskennellyt kriisityöntekijä Harri Sihvola avaa näkökulmia siihen, millä tavalla 

itsemurhaa suunnitteleva ajattelee. Hän kertoo myös itsemurhien nykytilanteesta 
Suomessa ja itsemurhien ehkäisykeskuksen toiminnasta. Kuulemme myös 

läheisensä itsemurhan kautta menettäneen kokemuspuheenvuoron. 
Tilaisuudessa on mukana live-musiikkia ja kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa! 

AIKA: la 18.4.2020 klo 13-16 
PAIKKA: Kalliolan setlementtitalo, Sturenkatu 11, Helsinki

Tilaisuuden yhteydessä pidetään Surunauhan jäsenkokous. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat, ja samalla on mahdollista tutustua Surunauhan toimintaan sekä 

muihin jäseniin. Esityslista, lisätietoa ja ilmoittautuminen sivulla  
www.surunauha.net/jasenkokous 

Lämpimästi tervetuloa! Tule rohkeasti mukaan tapaamaan muita läheisen 
itsemurhan kokeneita ja saamaan vertaistukea. Kokous kestää arviolta tunnin. 

Voit tulla kokoukseen, vaikket olisi vielä Surunauhan jäsen.

PÄIVÄN AIKATAULU: 
13.00 Surunauhan jäsenkokous
13.30 Kahvitarjoilu
14.00 Kriisityöntekijä Harri Sihvolan luento
15.00 Läheisen puheenvuoro

Terve- 
tuloa!
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Marraskuussa, tuulisena sunnuntaina, 
Kallion kirkkopuistoon syttyi kynttilöi-
tä. Tuuli yritti puhaltaa kynttilöitä sam-
muksiin, mutta me pidimme liekkejä yl-

lä yhteistuumin.
Kiersimme kynttiläsydäntä ympäriinsä, sytyt-

tämässä sammuneita aina uudelleen ja uudelleen.
Keräännyimme sisään kuuntelemaan Marin 

kokemusta ja Iitun laulua, molemmissa tarvittiin 
nenäliinoja.

Laulun alla kuului itku ja ikävä ja mielissä oli 
monta rakasta.

Lopuksi kävelimme takaisin kynttilöiden ää-

Kynttiläilta 
KALLION KIRKOSSA 2019

TÄNÄ VUONNA itsemurhan tehneiden 
muistopäivää vietetään 15.11.2020. Kynt-
tilätapahtumia järjestetään useilla paik-
kakunnilla ympäri Suomea. Tietoa päivite-
tään syksyllä Surunauhan nettisivuille.

reen, joku toiseen nojaten, toinen toista taluttaen.
Meitä oli reilu sata surun kanssa kulkevaa, 

mutta silloin, tuulisena marraskuun sunnuntaina, 
kuljimme matkaa hetken yhdessä.

TEKSTI JA KYNTTILÄKUVA Jennina Lahti



             ei vuosi uusi,
           ota minut kainaloosi
           pidä hyvänä,
silitä päätä
ja ole vähän mennyttä vuotta lempeämpi.
 
Hei vuosi uusi,
näytä jotain kaunista,
ihanaa ja hyvää.
Kuivaa kyyneleet,
jos niitä jää.
 
Hei vuosi uusi,
ethän oo täynnä ikävää
ja pidäthän huolen,
että vierellä on olkapää.

Jennina Lahti

KUVA Anne Leppänen

H



24

Kokemuksia surusta ja toivosta

MINULLE SURU on luodinreikä seinäs-
sä ja isän tuolille viikatut housut. Se on jotain pe-
ruuttamatonta ja parantumatonta.  Jotain, minkä 
voimakkuutta ei voi edes aavistaa ennen kuin sen 
ravistelemaksi joutuu.

Mutta jo ensimmäisestä päivästä lähtien su-
russa on ollut läsnä myös toivo.

Sillä sinä päivänä, kun isäni päätti itse elämän-
sä, kolmannen lapseni syntymään oli kolme viik-
koa. Oli kummallista olla oman isän kuolemasta 
johtuvan surun silmässä ja samalla itse synnyttä-
mässä uutta elämää. Lapseni syntyi neljä päivää 
ennen hautajaisia.

Kannoin kappelista isäni uurnaa haudalle, 
se mahtui jo hyvin syliin. Vauva oli tehnyt tilaa 
vaarille. 

Muistotilaisuudessa istuin vetoisessa posti-
merkin kokoisessa vessassa imettämässä ja muis-
tan tuijottaneeni vastasyntynyttä ja miettineeni 
että siinä se toivo oli, siinä mustimmassa ja mu-

KOONNUT Anne Leppänen 
KUVA Anne Leppänen

sertavimmassa hetkessä. Toivo, joka imi ahnaasti 
minusta surumaitoa.

Suru väritti vauvavuoteen tummia raitoja, mut-
ta ei poistanut syntymän ihmettä ja sen tuomaa 
onnea. Hormonit pitivät toivoa hengissä, mutta 
välillä koteloivat surun. Se kuoriutui myöhemmin, 
kun minusta oli jo romahtajaksi ja lapselle löytyi 
muitakin sylejä.  Ensiaskeleita seuratessani itkin 
isäni viimeisiä.

Suruvuosirenkaita on ihan kohta yhdeksän. Su-
rusta on tullut vanha tuttu, joka menee ja tulee 
niin kuin haluaa ja minä annan sen niin tehdä. Toi-
vo täyttää myös yhdeksän.

Ei sitä Toivoksi kastettu, mutta sillä on vieläkin 
vaarin nyrkit ja toinen nimi vaarin mukaan.

Elämä ja kuolema kävelivät hetken rinnakkain. 
Elämä voitti, sillä on pidemmät askeleet.

Hanna

KOKEMUKSIA SURUSTA JA TOIVOSTA

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

Lue 
lisää
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VIETIMME MIEHENI kanssa joulun 
tyttären luona Pariisissa. Tulomatkalla istuimme 
lentokentällä lähtöportin vieressä kuuntelemassa, 
kun joku soitti pianoa, joka oli odotustilassa kaik-
kien käytettävissä. Aluksi kuuntelimme tunnettuja 
viihdekappaleita, mutta sitten soittaja vaihtui. En-
sin tuli Varpunen jouluaamuna, sitten En etsi val-
taa, loistoa. Yhtäkkiä kyynelet alkoivat virrata pos-
killeni ja aloin nyyhkiä.

Mieheni oli niin ymmällään, ettei osannut teh-
dä mitään. Vastapäätä istuva ranskalaisnainen 
seuralaisineen pakeni paikalta. Tuttu joulumusiik-
ki herkisti minut muistelemaan viisikymppisinä 
kuolleita pikkuveljiäni, joista nuorempi lähti oman 
käden kautta.

En itke usein, en esimerkiksi hautajaisissa, 
mutta silloin kun itken, se tapahtuu yleensä musii-
kin herättämänä. Sopiva musiikki, johon on tarttu-
nut matkan varrella muistoja, laukaisee surun tun-
teeni, joka purkautuu itkuna.

Muistelen veljiäni melkein päivittäin, usein mie-
leeni tulee, miten he minkin asian tekivät tai mi-
ten asiat sanoivat. Kun muistan ja muistelen, vel-
jeni pysyvät edelleen elämässäni, muiston kautta 
elävinä. Suru ja muistelu ovat minulle poismennei-
den rakkaiden kohdalla aika lailla samoja asioita. 

Ne ovat päivieni rakennuspalikoita kaiken muun 
mukana.

Suru istuu elämääni luontevammin kuin toivo. 
Mitä minä voisin toivoa itsemurhan tehneen velje-
ni kohdalla tai yhteydessä? Ainakin sitä, että ter-
veydenhoito toimisi paremmin ja että keski-ikäi-
set (itäsuomalaiset!) miehet osaisivat ja haluaisi-
vat hoitaa mielenterveysongelmansa ajoissa. Mi-
nun veljelleni masennus ja ahdistus olivat hänen 
mielessään häpeä, eikä sen asenteen muuttami-
sesta olisi tullut mitään silloin, kun tilanne oli jo 
päällä. Siksi toivon tähän yleistä asennemuutos-
ta, mikä onkin käynnissä. Silti menee vielä kauan 
ennen kuin masennuksesta voidaan puhua yhtä 
neutraalisti kuin murtuneesta nilkasta.

Toivoni on tulevaisuuden toivoa. Toivon, että 
veljenlasteni ja hänen lastenlastensa elämä sujui-
si hyvin. Että veljenlapseni muistaisivat isästään 
positiivisia asioita ja kertoisivat hänestä lapsilleen 
niin, että ukki olisi lasten elämässä jollakin tavalla 
läsnä. Minäkään en ole koskaan nähnyt isoukkia-
ni, mutta tunnen hänet isäni tarinoista.

Marja

kokemuksia nettisivuillamme: 
surunauha.net/lukemista/ 
laheisten-tarinoita
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S yyskuussa, sateisen harmaana viikonlop-
puna kokoonnuimme Lohjalle vertaistuki-
viikonloppu Vesovan viettoon. Jaoimme ko-
kemuksiamme, kerroimme surustamme ja 

kuuntelimme toisiamme.
Nojasimme toinen toisemme olkapäähän, kun 

omat voimat eivät hetkeen kannatelleet ja tarjo-
simme nenäliinaa, kun se aikaisempi oli jo kyyne-
leistä märkä.

Minä tulen,
istun vierellesi
ja tarjoan olkapääni.
Siihen sinä voit nojata,
jos omin voimin et enää
pystyssä jaksa.
Minä en vierelläsi huoju,
en mene rikki,
en murru.
Minä tulen
ja olen tässä.

Vesova-viikonlopun kuulumisia
TEKSTI, RUNO JA KUVA Jennina Lahti

VIIME VUODEN

Istuimme nuotion ääressä ja lauloimme. Piir-
simme rantahiekkaan sydämen ja sytytimme sii-
hen kynttilöitä, niitä rakkaista kertovia. Kerään-
nyimme yhteen ja seisoimme vieretysten sydä-
men ympärillä. Olimme, jaoimme ja tunsimme.

Toivottavasti joku lähti Vesovasta hartiat vä-
hän kevyempinä, mukana ajatus siitä, että su-
runkin kanssa on olemassa vähän helpompi 
huominen.



VESOVA-VERTAISTUKIVIIKONLOPUT 
ITSEMURHAN TEHNEIDEN LÄHEISILLE
15.-17.5.2020 Rovaniemi, Santasport & 25.-27.9.2020 Tampere, Varala

Surunauha ry järjestää tänä vuonna kaksi erillistä vertaistukiviikonloppua itse-
murhan tehneiden läheisille. 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. Etsim-
me yhdessä voimavaroja jaksamisen ja selviytymisen tueksi.

Vertaistukiviikonloppu Vesova on ollut itsemurhan tehneiden läheisten keskuu-
dessa erittäin pidetty, lämminhenkinen ja yhteisöllinen tapahtuma. Vesova on 
valtakunnallinen ja siihen voi hakea asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Tämän vuoden vertaistukiviikonloput järjestetään 15.-17.5.2020 Rovaniemellä ja 
25.-27.9.2020 Tampereella. 

Vertaistukiviikonloppu alkaa perjantaina n. klo 16 (tarkka 
aika vahvistetaan vielä osallistujille) ilmoittautumisella 
ja majoittautumisella. Viikonlopun ohjelmaa rytmit- 
tävät ruokailut ja välipalat. Ohjatun ohjelman lisäk- 
si osallistujilla on mahdollisuus mm. saunoa ja 
ulkoilla. Sunnuntaina ohjelma päättyy lähtökah- 
veihin noin klo 15.

ILMOITTAUTUMINEN: 
https://surunauha.net/vesova20

LUE LISÄÄ 
JA ILMOITTAUDU: 
https://surunauha. 

net/vesova20
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RYHMÄT
Kaikki ovat tervetulleita vertaistukiryhmiin, 
joita ohjaavat koulutuksen saaneet vertaiset. 
Ryhmissä läheisen itsemurhan kokeneet voi-
vat 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. Käynte-
jä voi jatkaa siten kuin itselle sopii. Suljettuihin 
ryhmiin ilmoittaudutaan, ja niissä kokoonnu-
taan 8–10 kertaa samalla kokoonpanolla koko 
jakson ajan. Ryhmien paikkakunnat ovat tällä 
hetkellä: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Jämsä, 
Kajaani, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Oulu, 
Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Varkaus. 
Jos olet kiinnostunut uusista oman alueesi 
ryhmistä ja tilaisuuksista, jätä yhteystietosi: 
www.surunauha.net/uudetryhmat

TUKIHENKILÖT 
Henkilökohtaista tukea voi kysyä Surunauhan 

toimistosta. Vertaistukihenkilö ottaa pyydet-
täessä yhteyttä puhelimitse, minkä jälkeen 
voi sopia uudesta puhelinkeskustelusta tai 
tapaamisesta yhdestä kuuteen kertaan. Tuki-
henkilöitä on saatavilla eri puolilla Suomea ja 
osa tukihenkilöistä voi myös matkustaa tapaa-
miseen tukea toivoneen lähiseudulle. Otathan 
yhteyttä toimistolle tai jätät tukihenkilö-
pyynnön osoitteessa https://fi.surveymonkey.
com/r/tukihenkilot, niin selvitämme lähialueesi 
tukihenkilötilanteen ja olemme sinuun yhtey-
dessä.

VERTAISTUKIVIIKONLOPPU VESOVA
Vesova järjestetään vuosittain. Viikonloppu-
kurssilla pääsee keskustelemaan vertaisten 
kanssa pienryhmissä koulutetun vertaisoh-
jaajan johdolla. Lapsille ja nuorille tarjotaan 
omaa ohjelmaa. Lisäksi voi kuunnella luentoja, 
osallistua työpajoihin, ulkoilla, saunoa, tutus-
tua toisiin vertaisiin ja nauttia yhdessäolosta. 
Tänä vuonna järjestetään kaksi Vesovaa, lue 

SURUNAUHAN VERTAISTUKI

Surunauha tarjoaa vertaistukea läheisen itsemurhan kohdanneille eri 
puolilla Suomea. Vertaistuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä anta-
vat tehtävään koulutetut vertaistukijat, joilla on oma kokemus lähei-
sen 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: www.surunauha.net/vertaistuki. Tietoa toiminnasta saa myös 
Surunauhan toimistolta toimisto@surunauha.net ja puhelimitse arkisin klo 9–15 nume-
rosta 040 545 8954.

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

Monipuolista apua menetyksen keskellä

MONIPUOLISTA APUA MENETYKSEN KESKELLÄ
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lisää sivulta 27 tai 
https://surunauha.net/vesova.

PERHEKURSSI 
Surunauha järjestää yhteis-
työssä MIELI Suomen Mielen-
terveys ry:n kanssa inten-
siiviryhmän perheille, joissa 
toinen vanhempi on kuollut 
itsemurhan kautta. Lapsille 
ja nuorille on tarjolla omat, 
ikätason mukaiset ryhmät. Li-
sätietoja sivulta 11 tai https://
surunauha.net/perhekurssi.

TAPAHTUMAT, TILAI- 
SUUDET, SEMINAARIT 
Surunauha järjestää eri 
puolilla Suomea monenlaisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia 
kuten läheisten teemailtoja 
ja kynttilätapahtumia. Suru-

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 suomen kielellä kellon ympäri jokaisena päivänä. Kriisikeskukset ympäri 
Suomea järjestävät ammatillisesti ohjattuja ryhmiä.

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

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

nauha on myös yksi vuosit-
tain pidettävien itsemurhien 
ehkäisypäivän seminaarien 
ja Surukonferenssin järjestä-
jistä. Surunauhan toiminta-
kalenteria voi seurata netti-
sivuilta: https://surunauha.net/
tapahtumat

PUHELIN
Henkilökohtaista yhteyden-
ottoa voi toivoa tekstiviestillä 
numerosta 045 130 8603 tai 
ottaa itse yhteyttä toimistolle 
numeroon 040 545 8954. Su-
runauhan vertaistukija soit- 
taa takaisin muutamien päi-
vien sisällä yhteydenotosta.

VERKKO 
Keskustelualue itsemurhan 
tehneiden läheisille toimii 

netissä osoitteessa https://
surunauha.net/login sekä 
Lohtu-sovelluksella, joka on 
ladattavissa sovelluskau-
poista. Sivuille kirjaudutaan 
nimimerkillä, minkä jälkeen 
pääsee osallistumaan keskus-
teluihin ja lukemaan viestejä.

Olet lämpimästi tervetullut Surunauhan 
järjestämän vertaistuen piiriin!

MONIPUOLISTA APUA MENETYKSEN KESKELLÄ
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SIIPIRIKKO LINTUNI

Siipeensä säröjä saanut oli
ei lentoon tahtonut päästä
ei jalkansa nousta voineetkaan
umpeutuneesta jäästä.

Oli sydän jo jättänyt huokailun
unelmat kaatuivat lakoon
ei enää yrittää saattanut
ei enää lentää pakoon.

Vieläkin syksyisin palaa luo
soitossa myrskyn mahdin
jälkeensä jättänyt sävelet nuo
rumpuina sydämen tahdin
tuo lintu mi varjoista valoa loi
syliini lennähtää
ei koskaan kaipuuta kadottaa voi
se sykkii elämää.

Leena Pousi

HEI SURUSENI MURUSENI
tule tähän vierelle.
Me mahdumme hyvin näin,
vierekkäin.
Voimme elää lähekkäin.
Minä Onni ja sinä Suru.

Jennina Lahti
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K uvan tiestä on vain lyhyt pätkä näky-
vissä, jatko peittyy sumuun eikä voi tie-
tää, minne tie kääntyy ja päätyy. Kuva 
on Anu-Maarit Ikolan kotiseudulta Poh-

janmaalta. Anu-Maarit kasvoi siellä siskonsa ja 
veljensä Jussi Ikolan kanssa, ja sieltä hänellä on 
hyviä muistoja. Kuvan maisema sisältää myös 
symboliikkaa.

”Käsillä oleva hetki on ainut mikä nähdään ja 
mihin pystytään vaikuttamaan. Näkymää avau-
tuu vain vähän lisää, ei tiedetä mitä tulee tapahtu-
maan”, Anu-Maarit miettii.

Jussi ja Anu-Maarit olivat samassa Saa mitä ha-
luat -valmennuksessa, joka tukee ihmisiä mää-

rittelemään tavoitteensa ja lähtemään niitä koh-
ti. Tuolloin Jussi opiskeli valokuvaamista, ja hänen 
unelmansa oli oma näyttely New Yorkissa. Jussia 
ei kuitenkaan kannatellut edes se unelma, vaan 
perhe sai yllättävän tiedon Jussin itsemurhasta 
marraskuussa 2016.

ANU-MAARIT MUISTI veljen toiveen. Perhe al-
koi tehdä Jussin haavetta todeksi ja rakentaa va-
lokuvanäyttelyä. Jussi Ikolan valokuvista koottu 
näyttely oli esillä Helsingissä Sanomatorilla syk-
syllä 2019. Näyttelyn nimi oli Minuuteni palasia. 
Sen yhteydessä oli esillä tietoa esimerkiksi Suru-
nauhan tukimuodoista. Näyttely on tarkoitus vie-

SURU PUHUU KUVINA
TEKSTI Anne Leppänen

KUVA Jussi Ikola
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Anu-Maarit Ikola / KUVA Miika Hänninen

dä muuallekin – ehkä jopa New Yorkiin. Millaista 
palautetta saatiin?

”Ihmiset sanoivat, että näyttely oli koskettava. 
Aivan tuntemattomilta tuli yhteydenottoja. Mo-
ni on jakanut omaa tarinaansa, moni on kiittänyt. 
Halusimmekin, että ihmiset uskaltaisivat kertoa 
ajatuksistaan”, Anu-Maarit kuvaa.

KUVIEN LÄPIKÄYMINEN vei aikaa. Anu-Maarit 
sanoo näyttelyn tekemistä terapiamuodoksi.

”Kun työstimme näyttelyä, saatoimme käsi-
tellä kuolemaa. Sain pitää Jussin lähelläni teh-
dessäni työtä päämäärän hyväksi, jonka hän koki 
merkitykselliseksi.”

Anu-Maarit arvioi, että jokaisella on yksilölli-
nen tapansa kokea kuoleman menetys ja käsitel-

lä surua. Hän on työstänyt näyttelyä, puhunut pal-
jon ystävien kanssa ja sallinut erilaisten tunteiden 
tulla: surun, ikävän, vihankin. 

”Kun on antanut itselleen luvan kokea eri tun-
teita, pystyy myös päästämään niistä irti. Meillä 
on oikeus mennä eteenpäin ja sallia itsellemme 
hyviä asioita, vaikka koemme myös surua.” sanoo 
Anu-Maarit. Hänen mielestään suru on jokaiselle 
yksilöllinen ja muuttaa ajan myötä muotoaan:

“Itse tiedän parhaiten, missä vaiheessa olen. 
Ulkopuolisella ei ole oikeutta sanoa, missä vai-
heessa on toivuttava. Jokaisella on oma tapa. Vaik-
ka koemme surua, ei ole keneltäkään pois, jos sal-
limme itsellemme myös hyviä ja iloisia hetkiä il-
man syyllisyyttä. Välillä suru tuntuu, välillä tulee 
ilo.” 
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www.facebook.com/surut.fiwww.surut.fi www.twitter.com/surukonf

Su rukon fe rens s i 

KENELLÄ ON OIKEUS SURRA? / 23.–24.4.2020 

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

JÄRJESTÄJÄT: 

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

PAIKKA: Tampereen yliopisto / Kaupin kampus

ILMOITTAUDU www.surut.fi



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

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

JÄSENENÄ SAAT

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

• uutiskirjeen sähköpostiisi noin joka
     toinen kuukausi

• etusijapaikan niihin ryhmiin, joihin on 
     ennakkoilmoittautuminen

• alennuksen Vertaistukiviikonloppu Vesovan 
     omakustannehinnasta

• alennuksen Surukonferenssin 
     osallistumismaksusta

• osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin
     maksutta ja ryhtyä vapaaehtoiseksi 
     vertaistukijaksi

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

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

Liity jäseneksi ja vaikuta!

KUVA Anne Leppänen



SURUNAUHA RY
Itsemurhan tehneiden läheiset

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

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

HALLITUS 2020  
Puheenjohtaja 
Leena Korpi, Jyväskylä
surunauha.puheenjohtaja@gmail.com
Jennina Lahti, Helsinki, 1. varapj
Juha Pieksämäki, Haapajärvi, 2. varapj
Juha-Pekka Pasanen, Tervo, jäsen 
Jaakko Teittinen, Helsinki, jäsen
Mervi Haavanlammi, Tampere, varajäsen
Marja-Liisa Pieksämäki, Haapajärvi, 
varajäsen

KOTISIVUT
https://surunauha.net 
 
SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT

KUVA Anne Leppänen




