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Päätoimittajan
kynästä

S

urunauha ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta.
Tämän johdosta päätettiin uudistaa myös
lehden ilmettä. Pitelet nyt kädessäsi uutta,
entistä ehompaa lehteä. Lehden tekoon haettiin
vapaaehtoisvoimia. Minä vastaan tämän vuoden
päätoimittajan pestistä ja annan panokseni lehden
sisältöjen suunnitteluun. Katri Kristinsson on antanut
osaamisensa lehden graafisen ilmeen hyväksi. Viivi
Suihkonen Surunauhan
toimistolta on ohjannut
työryhmäämme. Toivottavasti muutokset miellyttävät teitä.

”Vertaistukea

20

Vuoden loppupuolelle suunnitellaan myös
juhlatilaisuutta. Onhan
kyseessä Surunauha ry:n
juhlavuosi. Tuntuu kuitenkin hieman ristiriitaiselta
puhua juhlasta. Me Surunauhassa keräännymme
yhteen aiheen ympärille, joka on kaukana juhlasta.
Läheisen traumaattinen menetys yhdistää meitä.

vuotta”

Voimmeko silti juhlia jotain? Mielestäni voimme.
Voimme juhlia sitä, että läheisensä itsemurhan
kautta menettäneet ovat saaneet vertaistukea jo

Surunauhan uusi ilme
Sain kunnian suunnitella Surunauhalle uutta
visuaalista ilmettä. Surunauhalta tulivat toiveet
lämminhenkisestä ja helposti lähestyttävästä
ilmeestä, joka samalla olisi ajan hermolla sekä
kuvastaisi yhdistyksen toimintaa. Surunauhassa
tehdään laadukasta ja arvokasta vapaaehtois-

kaksi vuosikymmentä. Että tänäkin vuonna ympäri
Suomen tavataan ryhmissä, joissa annetaan tukea
ja apua elämän synkimmillä hetkillä. Voimme iloita
siitä, että jonkun taakka hieman kevenee, kun hän
kuulee ymmärtävän vertaisen äänen vertaistukipuhelimessa. Lohtu-sovelluksessa moni saa kertoa
tunteistaan avoimesti ja nimettömänä, oli hän sitten
missä päin maailmaa tahansa.
Itse juhlin sitä, että Surunauhan kautta olen
löytänyt itselleni uusia tärkeitä ihmisiä. Surunauhan
sivuilta löysin aikanaan tiedon Mielenterveysseuran
kursseista. Sieltä sain työkaluja, joilla olen rakentanut elämääni uudelleen, ilman läheistäni, mutta
hänet muistaen. Iloitsen siitä, että nyt olen siinä pisteessä, jossa voin antaa jotain takaisin. Voin tehdä
itse vapaaehtoistyötä Surunauha ry:ssä.

Toivon kaikille voimia ja jaksamista omissa tilanteissaan, sekä lämmintä, vehreää kevättä.
Laura Lappalainen
Päätoimittaja

työtä joka ansaitsee tasokkaan ilmeen. Tämä lehti
on ensimmäinen julkaisu jossa ilme on nähtävillä,
jatkossa on tarkoitus yhtenäistä muidenkin Surunauhan kanavien ilmettä.
Katri Kristinsson
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Henkistä voimaa
liikunnasta surun kestämiseen
Vaikka suru ei koskaan täysin poistukaan,
jaksan elää sen kanssa

E

lämäni musertavin tapahtuma oli, kun vaimoni
riisti hengen itseltään synkkänä marraskuisena
viikonloppuna viisi vuotta sitten. Ennätimme
olla vaimoni kanssa yhdessä hieman yli 30 vuotta.
Mielestäni olimme yhdessä onnelliset suurimman osan
yhteisestä ajastamme. Meillä oli normaaleja arjen
huolia, joista selvisimme toisiamme tukien. Vasta
aivan viimeisinä vuosina vaimoni sairastui masennukseen ja alkoholisoitui. Alkoholin lisäksi hän käytti
runsaasti erilaisia lääkkeitä. Lopulta sairaus meni niin
pahaksi, että hän joutui eräänlaiseen psykoosiin ja otti
yliannoksen unilääkkeitä, joihin hän sitten menehtyi.

Olin itse sairastanut imusolmukesyövän reilu vuosi
ennen vaimoni kuolemaa. Olin jo hyvää vauhtia
toipumassa sairaudesta sekä fyysisesti, että henkisesti, kun sitten vaimoni kuoli. Oma syöpä on vaimoni
kuoleman rinnalla pikku juttu. Vaikka syöpähoidot
olivat rankat, olin alusta lähtien varma, että selviän
taudista. Mutta selviäisinkö vaimon menettämisestä?
Siitä en ollut ollenkaan varma. Ensimmäiset päivät
vaimoni kuoleman jälkeen olivat sanoinkuvaamattoman synkkiä.
Tunsin olevani syvässä kuilussa, josta ei olisi minkäänlaista ulos pääsyä. Vietin nuo päivät tyttäreni
kanssa. En muista enää kumpi meistä ehdotti ensimmäisenä, että menisimme uimaan. Se osoittautui
aivan erinomaiseksi ideaksi. Menimme uimahalliin,
jossa uin pari kilometriä, minkä jälkeen menin pitkäksi
aikaa saunaan. Saunasta tultuani huomasin, että mie-

lialani oli muuttunut hiukan. Pieneen hetkeen uinnin
ja saunan jälkeen ei tuntunut aivan niin musertavalta, kuin muutamana päivänä aiemmin. Silloin aloin
aavistella, että tämän surun kanssa saattaisi pystyä
elämään.
Teini-iästä lähtien olen aina harrastanut liikuntaa säännöllisesti, mutta uinti on ollut ehdottomasti
tärkein lajini. Koulussa minä olin se, joka valittiin aina
viimeisenä, kun muodostettiin joukkueita pallopeleihin. Tuolloin liikunnallinen itsetuntoni ei ollut kovin
korkealla. Sitten kotikaupunkiini rakennettiin uimahalli. Jostain syystä aloin viihtyä siellä niin, että kävin
neljästä viiteen kertaan viikossa uimassa alaluokilta
ylioppilaaksi tuloon saakka. Kehityin nopeaksi uimariksi ja pidin erityisesti rintauinnista. Itsetuntoni nousi
merkittävästi, kun huomasin olevani luokkani nopein
ja kestävin uimari. Välillä uinti on jäänyt liikuntaohjelmastani pois jopa vuosikausiksi. Harrastaminen on
ollut kausittaista.

”Mielestäni uinnissa on
jotain meditatiivista.”
Kunnes sitten vaimoni kuoleman jälkeen palasin
siihen takaisin. Vaimoni kuoleman jälkeisen ensimmäisen uintikerran jälkeen, olen käynyt säännöllisesti
uimassa vähintään kerran viikossa, ellen useammin.
Olen miettinyt monta kertaa, miksi jäin koukkuun ui-
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Kuva: Pixabay

miseen silloin nuorena ja nyt vanhempana uudestaan.
Mielestäni uinnissa on jotain meditatiivista. Joku voisi
sanoa yksitoikkoista. Uinnissa täytyy keskittyä oman
kehon tasaiseen rytmiin ja hengitykseen, mikä vie
mielen melkein väkisin meditatiiviseen tilaan.
Vaimoni kuolemasta tuli viime marraskuussa viisi
vuotta. Aika ajoin suru tulee elämääni hyvinkin voimakkaasti. Vaikka suru ei koskaan täysin poistukaan,
jaksan elää sen kanssa. Suuri merkitys jaksamisessani
on ollut liikunnalla ja etenkin uinnilla. Harrastan tänä
päivänä liikuntaa melkein joka päivä ja uinti kuuluu
säännölliseen viikko-ohjelmaani. Menen uimaan erityisesti niinä päivinä, kun suru tai joku muu arkisempi
asia painaa ja ahdistaa mieltäni.
Teksti Jouni Lappalainen

Tällä palstalla käsittelemme niitä asioita, joista
ihminen voi saada apua suuren
menetyksen jälkeen. Kukin löytää
avun suruunsa, tai ilon takaisin elämäänsä eri keinoin. Oletko itse saanut
lohtua jostain tekemisestä, paikasta
tai vaikka lemmikkieläimestä? Kerro
siitä meille.
toimisto@surunauha.net
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”Apua on tarjolla”
Kriisikeskuksessa on
matala kynnys
SOS-kriisikeskus, jossa nyt
olemme, on toiminut yli 40 vuotta.
Meillä on täällä lähes 50 työntekijää, jotka pyörittävät vastaanottoa kriisin kokeneille, rikosuhripäivystystä, kriisipuhelinta,
verkkokriisityötä, Sekasin-chattia,
ryhmätoimintoja sekä muutamia
projekteja. Teemme työtä niin
kantasuomalaisten kuin maahanmuuttajien kanssa. Pääasiassa
tapaamme aikuisikäisiä asiakkaita
mutta nuoretkin ovat tervetulleita.
Kuntarajoja ei ole ja kaikki palvelumme ovat maksuttomia. Tänne
saa halutessaan tulla nimettömänä, emmekä muutenkaan kirjaa
ylös henkilötietoja. Lähetettä ei
tarvita, riittää että on itse arvioinut
tarvitsevansa ulkopuolista apua.
Käymme viikkopalaverissa läpi
kaikki tulleet yhteydenotot ja jaamme ne kriisityöntekijöille, palaverin
jälkeen ensimmäinen aika sovitaan
mahdollisimman nopeasti. Meitä
koskevat samat vaitiolovelvollisuudet kuin muitakin terveys- ja
sosiaalialan työntekijöitä.
Tapaamme asiakasta sen
verran, kuin tilanne vaatii. Joskus
riittää muutama kerta, toisinaan
tarvitaan enemmän tapaamisia.
Emme jätä ketään tyhjän päälle, vaan ohjaamme meiltä myös
eteenpäin. Pohdimme yhdessä,
mistä asiakas saisi parhaiten apua

jatkossa ja neuvomme, miten hän
pääsee tuon avun piiriin. Vastaanotolla puhumme yleensä myös
ryhmistä ja intensiivikursseista.
Pohdimme yhdessä voisiko asiakas
hyötyä niistä. Ryhmiä ja kursseja
suosittelemme lämpimästi, koska
olemme nähneet, miten iso asia
se vertaisen tuki on. Teemme
yhteistyötä eri toimijoiden, kuten
Surunauhan kanssa. Kerromme
aina myös kriisipuhelimesta, jonne
voi soittaa, jos käyntien välillä tulee
hankalia tilanteita. Kerromme
myös tukinetistä eli verkkokriisityöstä. Joillekin on luontaista
työskennellä netin kautta. Sieltäkin
saa oman kriisityöntekijän, jonka
kanssa voi keskustella. Yhteys on
aina salattu ja turvallinen.
Meillä on Suomessa yhteensä 22 kriisikeskusta. Aika moni
löytää siis palvelumme omalta
kotipaikkakunnaltaan. Pohjoisin
kriisikeskuksemme on Rovaniemellä. Erityisesti Pohjois-Suomessa
käytämme paljon Skype-yhteyksiä
koska välimatkat voivat olla pitkiä
ja liikkuminen hankalaa.”

Vapaaehtoiset ovat tärkeä
voimavara
”Tällä hetkellä täällä SOS-kriisikeskuksessa on noin 50 vapaaehtoista ja meneillään on jälleen uusi
kurssi, jossa koulutamme 15 vapaaehtoistyöntekijää lisää. Vapaaehtoiset ovat mukana kriisipuhelinpäi-

Kuka?

Olen Pirjo-Riitta Liimatainen ja toimin täällä
Mielenterveysseuran
SOS-kriisikeskuksessa
kriisivastaanoton esimiestyössä. Teen myös
asiakastyötä, sekä ohjaan
menetysryhmiä ja intensiivikursseja teemalla läheisen menetys itsemurhan
kautta. Päivystän kriisipuhelinta, koulutan ja ohjaan
vapaaehtoisia.

vystyksessä sekä verkkokriisityössä
avoimissa keskusteluryhmissä.
Kahdeksan vapaaehtoista on
myös koulutettu käymään tukikeskusteluja ei traumaattisia kriisejä
kohdanneiden asiakkaiden kanssa.
Me kriisityöntekijät pohdimme,
onko asiakkaan tilanne sellainen,
jonka vapaaehtoinen voi hoitaa.
Asiakkaalta myös kysytään aina,
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haluaako hän keskustella vapaaehtoisen vai kriisityöntekijän kanssa.
Järjestämme vapaaehtoisillemme
työnohjausta. Esimerkiksi puhelinpäivystyksessä on aina paikalla
myös kriisityöntekijä. Vapaaehtoisia ei jätetä yksin.”

Yhteydenottojen syitä on
monia
”Meihin voi ottaa yhteyttä aina,
kun tuntuu siltä, että nyt en selviä
yksin. Suuri osa yhteydenotoista
liittyy pari- ja perhesuhdeasioihin,
kuten avioerot, uskottomuus, väkivalta ja ongelmat lasten kasvatuksessa. Yhteydenotot läheisen itsemurhaan liittyen ovat vähentyneet,
mikä on erityisen hyvä asia ja voi
liittyä itsemurhien kokonaismäärän
pienenemiseen viime vuosina.
Toisaalta tiedostamme, ettei
tieto tästä mahdollisuudesta aina
tavoita kaikkia, jotka apua tarvitsisivat. Monin paikoin ihmisiä ei
osata vieläkään ohjata palveluihin.
Hyvin usein esille tulee se aihe,
että itsellä on mielessä itsetuhoisia
ajatuksia. Kun on kyse traumaattisista kriiseistä, varsinkin menetyksistä, kuten läheisen äkillisestä
kuolemasta, alkuvaiheeseen usein
kuuluu myös omat itsetuhoiset ajatukset. Alussa moni toivoo sitä, että
kuolisi myös itse. Ihminen ei näe
toivoa elämässä tai syitä jatkaa.
Silloin lähdemme rakentamaan
elämää eteenpäin niin, että jossain
vaiheessa löytyisi jälleen se toivonpilkahdus elämän mielekkyydestä
ja samalla itsetuhoiset ajatukset
lievenisivät.
Meillä on myös Linity-projekti,
eli lyhyt interventio itsemurhaa
yrittäneille. Itsemurhan yritys on

akuutti tilanne, jota on käsiteltävä
huolella. Linity-projektissa sovelletaan Sveitsissä kehitettyä hoitomallia itsemurhaa yrittäneen asiakkaan
tapaamisissa. Linity-mallista
tehdään tutkimusta yhteistyössä
Helsingin yliopiston ja Helsingin
kaupungin terveysviraston sekä
Suomen Mielenterveysseuran
kanssa. Malmin ja Haartmanin
päivystykset ohjaavat itsemurhaa
yrittäneet Linity-hankkeeseen.
Kriisikeskukseen tulo on kuitenkin
vapaaehtoista. Hankkeessa pyritään saamaan itsemurhaa yrittäneet mahdollisimman nopeasti
avun piiriin, jotta heille voitaisiin
antaa uusia keinoja toimia toisin
vaikeissa tilanteissa.

Tärkeintä kriisiavussa on
kunnioittaa ihmistä
”Jokaisella kriisityöntekijällä
on oma persoonallinen tapansa
tehdä työtään. Yhtä ainoata oikeaa
mallia ei ole olemassa. Tärkeimpänä pidämme kuitenkin sitä, että
otamme rikkinäisen ja huonosti
voivan ihmisen vastaan kunnioittaen. Kunnioitamme kaikkea
sitä, mitä hän tullessaan tuo, mitä
hän kokee ja mitä hän meille
kertoo. Kenenkään yläpuolelle ei
saa asettua niin, että voisi kertoa
toiselle, miten asiaa pitää käsitellä,
tai olisi tietävinään miltä toisesta
tuntuu. Tärkeintä on kertoa, että
täällä voi puhua kaikesta, me kriisityöntekijät otamme sen vastaan
ja yhdessä alamme edetä askel
kerrallaan. Meidän tehtävämme
on pitää ihmistä kasassa ja antaa
toivoa toivottomalta tuntuvaan
tilanteeseen. Kaikki lähtee ihmisen
omista tuntemuksista, siitä mitä
hän toivoo ja haluaa.
Tärkeää on myös kertoa siitä,

mitä tiedämme kriisin vaikutuksista
ihmisen mielenterveyteen. Millaisia
fyysisiä ja psyykkisiä tuntemuksia
siihen yleensä liittyy, miten reaktiot
vaihtelevat, että tulee hyviä hetkiä
ja sitten pudotaan taas hetkeksi
alemmas. Kuitenkin pikkuhiljaa
elämä rakentuu uudelleen. Jokainen käsittelee asioita omalla ainutlaatuisella tavallaan. Esimerkiksi

”Aina voi ottaa
yhteyttä. Jos on
tunne, että asiasta
täytyy puhua, niin
me olemme täällä
sitä varten.”
läheisen itsemurha on niitä rankimpia asioita, mitä elämässä voi
kohdata. Siksi on tärkeää, ettemme
rajaa tapaamiskertoja etukäteen,
vaan työskentelemme yhdessä niin
kauan kuin on tarve. Kuuntelemme myös asiakkaan palautetta.
Haluamme tietää tuntuiko joku
keskustelussa hyvältä, tai huonolta. Koko ajan yritämme keskittyä
siihen, mitä asiakas haluaa.
Tärkeää on puhua suoraan ja
kiertelemättä. Yleensä on hyväksi
ihmiselle, kun hänelle puhutaan itsemurhasta ja kuolemasta totuuden
mukaisesti ja silottelematta. Esimerkiksi itsemurhan tehneen läheiset tapaavat paljon ihmisiä, jotka
välttelevät asiaa, käyttävät kiertoilmauksia, tai lähtevät asiaa pakoon.
SOS-kriisikeskuksessa sitä ei tehdä.
Tavoitteena on että tapahtuneen
kanssa oppii elämään ja löytämään
elämästä asioita jotka tuottavat iloa
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ja auttavat jaksamaan.
En puhu niinkään siitä että
ihminen selviytyy. Selviytymistä on
se, että pysyy itse hengissä ja pystyy
jotenkin arjessa toimimaan. Me
tähtäämme siihen, että ihminen
oikeasti oppii elämään menetyksensä kanssa. Ajatus ei ole se, että
asia käsitellään ja sitten se on ohi.
Tapahtuma jää osaksi ihmistä
loppuelämän ajaksi. Siihen liittyy
monenlaisia muistoja ja tunteita,
mutta niiden kanssa voi elää. Kun
olemme tavanneet tarpeeksi kauan
ja käsitelleet asiaa, niin huomaamme, että on rakentunut uudenlainen todellisuus. Sellainen, jossa
elämää voi jatkaa, eri tavalla ja
erilaisena ihmisenä kuin aiemmin,
mutta elämisen arvoisena. On tärkeää, että pystyy suunnittelemaan
tulevaisuutta, on löytänyt jonkin
asian, josta voi iloita ja pystyy
näkemään elämässä jotain hyvää.
On tietoinen siitä, että takapakkeja
voi tulla. Tulee tilanteita, kuten
vuosipäivät ja juhlapyhät, jolloin
tuntuu jälleen pahalta. Niiden
varalta luomme turvaverkkoja ja
muistutamme, että tänne saa tulla
uudelleen.”

Kuka tahansa osaa auttaa

”Kuka vain voi auttaa kriisin kohdannutta ihmistä. Usein
tärkeimmäksi muodostuu arjessa
annettu apu. Ystävät ja läheiset
voivat huolehtia lapsista, viedä
heitä tarhaan tai kouluun, käydä
kaupassa, tehdä ruokaa, pestä
pyykkiä, siivota ja toimittaa kaikkia
niitä asioita, joihin kriisin kohdanneella ei itsellään ole voimia.
Vuosien saatossa olen kuullut
monta hyvää tarinaa siitä, kuinka
merkityksellistä juuri tällainen apu
on ollut. Jokainen tietää jo, mitä on

tapahtunut, eikä sille voi enää mitään. Sanoja ei kauheasti ole. Monesti kuluneet fraasit voivat jopa
aiheuttaa ahdistusta. Ei kannata
voivotella, eikä kauhistella. Omista
kriiseistä ei sillä hetkellä kannata
puhua, eikä sanoa, että ymmärtää
mille toisesta tuntuu. Läsnäolo ja
kuunteleminen riittävät.
Mielenterveysseura tarjoaa
myös koulutusta mielenterveyteen
liittyvissä asioissa. Mielenterveyden ensiapu (MTEA) on malli
jonka avulla koulutetaan ihmisiä
mm. työpaikoilla, kouluissa ja
muissa järjestöissä ympäri Suomea.
On tärkeää opettaa jo nuorille,
miten voi auttaa kaveria, kun
kriisi kohtaa, sekä miten voi auttaa
itseään. Auttamisesta pitäisi tulla
sellainen taito, että jokainen tietää
mitä tehdä vaikeassa tilanteessa.
Liian usein ihmiset vetäytyvät
tilanteista, kun eivät osaa toimia.
Kannattaa muistaa, ettei auttaminen ole erityistä taitoa vaativa asia.
Pitää vain uskaltaa kuunnella toista
ja olla läsnä.
Kuka tahansa voi auttaa myös
itsemurhien ehkäisyssä. Kun
huomaa, että läheisellä on jokin
hätänä, tärkeintä on puheeksi
ottaminen. Jos ystävä tai läheinen
alkaa puhua itsetuhoisista ajatuksista, mikään ei miellytä tai huvita,
kaikki alkaa tuntua pahalta, niin
silloin asiaan on tartuttava. Kannattaa kysyä, mitä hän miettii ja
mitä tarkoittaa, kun puhuu pahasta
olostaan. On hyvä puhua suoraan
ja kysyä mitä ajatuksia toisella on
mielessä. Olisi hyvä tarjota tukea
avun etsimiseen. Voi tarjoutua
etsimään paikan, josta läheinen
saisi tukea ja menemään itse vaikka
ensikäynnille mukaan. Meille

kriisikeskukseen voi soittaa myös
siitä, että on huolissaan läheisestään. Koetamme keksiä yhdessä
ratkaisuja tilanteeseen. Kysymme
aina myös sitä, miten läheisensä
puolesta soittava jaksaa. Tarvitseeko hän tukea tilanteeseen, jossa on
jatkuva huoli läheisestä.
Usein helpottaa, kun huonosti
voivan läheisen saa avun piiriin.
Kaikkein akuuteimmassa tilanteessa toimintatapa on selkeä. Jos joku
uhkaa itsemurhalla, tulee soittaa
hätänumeroon. Silloin vastuu siirtyy viranomaistahoille. Itsestä pitää
muistaa pitää huolta.”

Kriisiavun saaminen
vaihtelee
”Psykososiaalinen tuki kuuluu
kunnan asukkaille järjestettäviin
palveluihin ja lain mukaan pitää
järjestää akuuttia sitä tarvitseville.
Me täällä SOS-kriisikeskuksessa
olemme seuraavan vaiheen auttajia. Joillain paikkakunnilla ohjaus
toimii hyvin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kunnalliset kriisipäivystykset ohjaavat meille asiakkaita
akuutin vaiheen jälkeiseen kriisiapuun. Toki on myös muita tahoja,
joille kriisipäivystykset ohjaavat
asiakkaita. Toisinaan tiedonkulku
kuitenkin katkeaa ja viranomainen
tai terveydenhuollon ammattilainen ei osaa ohjata eteenpäin, eikä
uupunut ihminen jaksa itse etsiä
tietoa.
Yritämme jakaa tietoa kriisikeskuksistamme, jotta meille
osattaisiin tulla. Meiltä avun saa
tarvittaessa nopeasti ja se voi
helpottaa esimerkiksi terveysasemien työtaakkaa. Ideaalitilanteessa
kriisin hoitaminen sujuisi niin, että
jos ensimmäisenä paikalle tulee po-
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liisi, niin hän järjestää seuraavaksi
paikalle kunnallisen kriisiavun.
Sen jälkeen kunnallinen kriisiapu
ohjaisi ihmisen eteenpäin, esimerkiksi meille.
On harmi, että toisinaan apu
jää saamatta. Kyse ei läheskään
aina ole paikkakunnan koosta tai
palvelujen laajuudesta. Toisinaan
pienellä paikkakunnalla ihminen
saa erittäin hyvin apua, kun taas
isommassa kaupungissa saattaa
jäädä pyörimään byrokratian
rattaisiin.”

Vuorokauden ympäri, koko
vuoden
”Kriisipuhelimemme päivystää
lähes ympäri vuorokauden vuoden
jokaisena päivänä. Kriisipuhelinta
päivystetään lähes jokaisessa kriisikeskuksessa sekä paikallisseuroissa.
Puheluissa selvitetään avun tarve ja
olisiko avuntarvitsijan lähellä joku
22:sta kriisikeskuksestamme, jonne
voisi olla yhteydessä silloin kun
ulkopuolista apua tarvitsee.
Tukinet-verkkokriisityö ei ole

reaaliaikainen, mutta sieltäkin
apua saa nopeasti. Tammikuussa
2017 avattiin Sekasin-chat, joka on
nimenomaan nuorille suunnattu
auttamismuoto. Mielenterveysseuran nettisivuilta löytyvät yhteystiedot kaikkiin eri palvelumuotoihin,
sekä kaikkiin kriisikeskuksiin.

Jos on tunne, että asiasta täytyy
puhua, niin me olemme täällä sitä
varten.”
Teksti ja kuva
Laura Lappalainen

Ei ole mitään väliä sillä, kuinka
paljon aikaa tapahtumasta on
kulunut, aina voi ottaa yhteyttä.

Mielenterveysseuran tuesta läheisensä itsemurhalle menettäneille löydät tietoa täältä:
www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua
Surunauha ry tekee yhteistyötä SOS-kriisikeskuksen kanssa.
Surunauha on ollut jo pitkään mukana itsemurhien ehkäisytyöryhmässä ja järjestämässä Maailman itsemurhien ehkäisypäivän
tapahtumia ja seminaareja. Surunauhasta on ohjattu tukea tarvitsevia kriisikeskuksen toimintoihin. Lisäksi olemme aloittaneet
hiljattain yhteistyöryhmien järjestämisen. Ryhmässä koulutettu
vertaistukija ja ammattilainen toimivat työparina.
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Surunauhan
ajankohtaisia
tapahtumia
Uusien vertaistukijoiden koulutus

Järjestämme tänä vuonna aiempaa enemmän
koulutuksia uusille vertaistukijoille. Teemme yhteistyötä entistä tiiviimmin muiden surujärjestöjen
kanssa. Uusien vapaaehtoisten vertaistukijoiden
myötä pääsemme toivottavasti hiukan laajentamaan
vertaistukitoimintaamme, esimerkiksi perustamaan
uusia ryhmiä ja lisäämään tukihenkilötoimintaa, joka
on ollut pidettyä.
Tänä vuonna koulutamme uusia vapaaehtoisia:
peruskoulutus 18.-19.2. ja
• Ryhmänohjaajien
6.-7.5. Koulutus on alkanut.
koulutus 25.3.
• Puhelintukihenkilöiden
Koulutus on alkanut.
koulutus 1.-2.4.
• Kokemusasiantuntijoiden
Koulutus on alkanut.
moderaattoreiden koulu• Verkkokeskustelun
tus keväällä. Koulutukseen voi vielä hakea.
koulutus syksyllä.
• Tukihenkilöiden
Koulutukseen voi vielä hakea.

Voit hakea koulutuksiimme, jos omasta menetyksestäsi on kulunut aikaa vähintään vuosi ja elämäntilanteesi nyt on sellainen, että jaksat ja haluat
auttaa muita saman kokeneita. Hakijoita toivomme
eri puolilta Suomea. Toivomme joukkoomme mukaan enemmän myös miehiä ja nuoria aikuisia. Jos
keskustelumuotoinen tuki ei niin innosta, meidän
kanssamme voisi suunnitella vaikkapa toiminnallista
ryhmää tai yksittäisiä tapaamisia.
Järjestämme myös täydennyskoulutusta ja
työnohjausta toiminnassa jo mukana oleville vapaaehtoisille. Tänä vuonna kokoonnumme Surukonferenssissa Tampereella ja surujärjestöjen yhteisessä
koulutusviikonlopussa Virroilla.

Kuva: Kristinsson

Vertaistukiviikonloppu Vesova

Kokoonnuimme jälleen viime syksynä vertaisten
kesken Ilkon luonnonkauniissa maisemissa. Vesova-viikonloppu järjestettiin syyskuussa Tampereen
seudulla, Kangasalla. Mukana oli viitisenkymmentä
vertaista; naisia, miehiä, lapsia ja nuoria eri puolilta
Suomea, erilaisin taustoin. Kaikilla kuitenkin sama,
elämän pysäyttävä kokemus: läheisen itsemurha,
joka jättää suuren surun sydämeen. Viikonlopun
aikana juteltiin, muisteltiin, vaihdettiin kokemuksia,
pohdittiin selviytymiskeinoja, itkettiin, naurettiinkin.
Etsittiin voimia arkeen.
Mukaan tänä vuonna?
Olemme kuunnelleet jäseniltämme saatua palautetta ja järjestämme tänä vuonna kaksi alueellista
Vesovaa, toinen Pohjois- ja toinen Etelä-Suomessa.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan juuri sellaisena
kuin olet. Viikonlopun aikana on keskustelua pienryhmissä, työpajoja ja ammattilaisluento, ulkoilua,
saunomista ja yhdessäoloa. Lapsille ja nuorille on
omaa ohjelmaa.
pohjoinen, Rokua / Oulun seutu
• Vesova
4.-6.8.2017

eteläinen, Kiipula / Hämeenlinnan
• Vesova
seutu: 22.-24.9.2017
Ilmoittaudu mukaan nettisivuillamme tai kysy
lisää toimistoltamme. Suuren suosion vuoksi etusijalla ovat ensikertalaiset, jotta mahdollisimman moni
saisi mahdollisuuden osallistua. Jos paikkoja jää,
otamme mukaan uudelleen tulevia.
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Itsemyötätunto ja itsemurha

Järjestimme maaliskuussa Helsingissä läheisille
suunnatun illan, jossa etsittiin itsemyötätunnon lähteitä. Iltaan osallistui parisenkymmentä henkilöä, ja
osa tuli paikalle pääkaupunkiseutua kauempaakin.
Aiheeseen johdattelivat psykoterapeutti Tapio Malinen ja TM, työnohjaaja, Soili Teittinen, joilla on myös
omakohtainen kokemus läheisen menettämisestä
itsemurhan kautta. Illan aikana pohdittiin yhdessä,
miten voi löytää armollisuutta itseä kohtaan suuren
menetyksen jälkeen. Itsemyötätunto auttaa kohtaamaan kielteisiä tunteita, kuten syyllisyyttä, häpeää ja
vihaa, ja sen avulla voi löytää toivoa ja uusia voimia
murheen keskellä.
Tilaisuudesta saatiin kiittävää palautetta ja suunnitelmissa olisi järjestää vastaavanlainen tilaisuus
uudelleenkin. Seuraa tiedotustamme!
Pohdimme myös samantapaisen illan järjestämistä jollain toisellakin paikkakunnalla. Jos olet
kiinnostunut tämänlaisesta toiminnasta, voit olla
yhteydessä toimistoomme, niin selvitämme, olisiko
mahdollista järjestää sellainen sinun paikkakunnallasi.

Voimia kevääseen -ilta

Huhtikuussa järjestimme Turussa läheisten
vertaistuki-illan yhteistyössä kriisikeskuksen kanssa.
Ilta oli itsenäinen ryhmätilaisuus, jossa jaettiin kokemuksia ja pohdittiin, mistä löytää voimia arkeen.
Tilaisuudessa oli mukana vertaistukijoita, jotka kertoivat omakohtaisista kokemuksistaan sekä työntekijät Turun kriisikeskuksesta ja Surunauhasta, jotka
esittelivät toimintaa. Osallistujia oli kymmenkunta.
Olemme kehittämässä Surunauhan toimintaa
Turun alueella. Seuraa jäsentiedotustamme tai ole
yhteydessä toimistoon.
Viivi Suihkonen
Surunauhan toiminnanjohtaja
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Ensimmäinen
nauru yhdessä

I

llan lopuksi halattiin koko porukalla. Me ohjaajat
jäimme keräämään nenäliinat, vesilasit ja pienen kirjastomme. Sinä iltana puhuimme surusta
ja varsin synkistäkin asioista, niin kuin Surunauhan
vertaistukiryhmässä puhutaan, mutta tälläkin kertaa
myös nauroimme. Se tarttui jopa illan surusilmäiseen ensikertalaiseen.

Yhtenä ryhmäiltana puhuimme siitä, mitä äärimmäinen elämänvaikeus oikeasti tekee. Se ei
vahvista, vaan muuttaa huumorin kieroutuneeksi ja
kehittää epäterveitä selviytymiskeinoja. Sureminen
ei ole suoritus eikä ennalta määritelty projekti. Se
voi olla sinnittelyä tunti ja päivä kerrallaan. Se voi
olla myös iloa hengissä olemisesta, ja paljon muuta.

Ensimmäiset hymyt ja hymähdykset me ohjaajat
saimme aikaan jo ryhmän alussa. Meillä on tapana
aina, kun avoimeen ryhmään tulee uusia kävijöitä,
kertoa ryhmän säännöt ja illan kulku. Kun kerromme, että ilta loppuu puoli kahdeksan, pari vakiokävijää muistuttaa aina siitä kerrasta, kun ilta lipsahti
peräti vartin verran yliajalle. Ryhmätilan kello oli pysähtynyt eikä ohjaaja huomannut katsoa omaansa.

Suruhuumori on myös aivan arkista. Muistan, miten iso urakka oli tehdä ensi kertaa lasagnea shokin
jälkeen. Aikaa kului yli puoli työpäivää, vaikka ystävä neuvoi ja jutteli mukavia. Valmistuksen aikana
tarvittiin välipalaa, että jaksoimme odottaa ruokaa,
ja lopulta lasagnen jälkeen täytyi huilata pitkään,
että jaksoin taas jatkaa tavallista sohvalla istumista
ja suremista. Lasagnesta tuli kyllä ihan hyvää.

Meidän ryhmämme on avoin ryhmä. Koskaan ei
tiedä, kuka tulee mukaan ja millainen hänen tarinansa on. Avoimessa ryhmässä jokainen kertoo tarinansa, mutta jos ei halua puhua, ei tarvitse. Vähitellen
puhumisen halu kuitenkin voittaa, sillä ryhmässä
on turvallista puhua. Kuunnellaan ja kannatellaan
toisiamme. Välillä pyyhitään kyyneliä, toisinaan
nauretaan niiden läpi.

Leena Pikkumäki
Surunauhan hallituksen puheenjohtaja

Surunauhan vertaistukipuhelin
Oletko menettänyt läheisesi itsemurhan kautta? Haluaisitko puhua asiasta saman kokeneen
kanssa? Lähetä meille tekstiviesti ”Tukipuhelu” numeroon 045 130 8603, niin soitamme sinulle.
Halutessasi voit kirjoittaa viestiin toiveen soittoajasta ja vertaistukijan menetystaustasta. Esimerkkiviesti: Tukipuhelu, lapsen menettänyt äiti, arki-iltaisin.
Puhelu soitetaan sinulle lähipäivinä. Välitämme tukipuheluja myös toimistomme kautta, soita
p. 040 545 8954.
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Tulevat tapahtumat
RYHMÄNOHJAAJIEN
KOULUTUS, 2.OSA
Aika 6.-7.5.
Paikka Helsinki

VAPAAEHTOISTEN
KOULUTUSVIIKONLOPPU
Aika 10.-11.6.
Paikka Virrat

VERTAISTUKIVIIKONLOPPU
VESOVA
Aika 4.-6.8.
Paikka Rokua
Haku käynnissä 1.8. asti

MAAILMAN ITSEMURHIEN EHKÄISYPÄIVÄN SEMINAARI
Aika 11.9.
Paikka Helsinki

VERTAISTUKIVIIKONLOPPU
VESOVA
Aika 22.-24.9.
Paikka Kiipula
Haku käynnissä 1.8. asti

SYTYTÄ KYNTTILÄ,
ITSEMURHAN
TEHNEIDEN
MUISTOPÄIVÄ
Aika 19.11.
Paikka Ympäri Suomea

YHDISTYKSEN
SYYSKOKOUS

TUKIHENKILÖIDEN
KOULUTUS

Aika 6.10.
Paikka Helsinki

Aika Syksyllä
Paikka Helsinki

VERTAISTUKEA
20 VUOTTA
JUHLATILAISUUS

VERTAISTUKIRYHMIEN
AIKATAULUT

Aika 7.10.
Paikka Helsinki

www.surunauha.net/vertaistuki/
vertaistukiryhmat

JÄSENTEN
HYVINVOINTIPÄIVÄ
Aika 28.10.
Paikka Espoon Kaisankoti
Järjestäjä Surujärjestöt

Kalenterin päivitys ja mahdolliset muutokset:
www.surunauha.net/tapahtumat
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”Olen tässä, jotta voisin muistuttaa
jokaista: Sinulla on oikeus suruun”

M

inun tieni vertaistukijaksi alkoi eräänä joulukuisena iltana pienen
huoneeni sängyn laidalla. Sinä
iltana minä menin rikki tavalla,
joka olisi muuttava elämäni.
Tieni ensimmäiset kuukaudet
elin unesta toiseen, halusin
nukkua pois surun, ikävän, syyllisyyden ja jokaista päivää värittävät kysymykset. Olin suruni
kanssa yksinäinen, eikä minulla
ollut ketään, joka olisi vastannut
siihen ehkä kaikista kipeimpään
kysymykseen: Saanko minä surra? Onko minulla oikeus surra
jotakuta, joka itse halusi kuolla?
Vasta kun olin taivaltanut
surupolkujani yli vuoden sain
kysyä kysymyksen ääneen toiselta, samanlaisen menetyksen
kanssa elävältä ja samankaltaisia kysymyksiä pohtineelta.
Istuin ringissä seitsemän muun
tahtomattaan tälle surumatkalle joutuneen kanssa ja sain
surulleni erityislaatuista tukea.
Se avasi uudenlaisen ja valtavan tärkeän oven. Sain istua
vertaisteni kanssa, tuntea koko
tunteiden kirjolla, kertoa, rakastaa, ikävöidä, surra, itkeä ja
ennen kaikkea nauraa. Saatoin
keskustella itsemurhasta ruo-

kapöytäkeskustelun lomassa ja
ihan tavallisesti saunan lauteilla.
Aivan kuin menetykseni ei tekisikään minusta epänormaalia
ja tähän maailmaan kuulumatonta. Aivan kuin olisinkin ihan
tavallinen, hirvittävän surun
kohdannut ihminen. Tuossa
hetkessä, vertaisteni kanssa,
sain myös vastauksen siihen
kipeimpään kysymykseen: Minä
todellakin saan surra. Saan
surra koko kehoni voimalla,
eikä sillä ole mitään väliä, miten
minun läheiseni kuoli. Väliä on
vain sillä, että hän oli minulle
hirvittävän rakas ja lähtiessään hän jätti minun elämääni
hänenmentävän aukon. Lähtiessään hän jätti minulle surun,
joka oli aivan yhtä oikeutettu
kuin kaikki surut.
Kokemus vertaistuen merkityksellisyydestä sai minut
hakeutumaan vertaistukiohjaajaksi. Halusin antaa muille surupolkujaan kulkeville tunteen
siitä, että joku kulkee vierellä,
on läsnä ja tukena, on siinä kun
tarvitsee jotakuta johon nojata.
Halusin, että kokemukseni toiselle tuoma apu olisi suurempi
kuin elämääni asettunut suru.
Halusin antaa toiselle sen, mitä

itse olin vertaistuelta saanut.

”Me olemme samalla
matkalla, mutta sinun
surusi edessä minä olen
sanaton.”
Kouluttauduin vertaistukijaksi keväällä kolme vuotta sitten.
Oma surumatkani oli kestänyt
kolme vuotta ja aika tuntui
minusta oikealta. Koulutuksen
jälkeen minulla ei kuitenkaan
heti ollut omaa ryhmää, vaan
sain ensikosketukseni vertaistukiohjaajan työhön vertaistukiviikonlopussa Jyväskylässä.
Viikonlopun aikana keskustelin
ja hassuttelin nuorten kanssa
ja kuivasin varkain poskille
vierineitä kyyneleitä. Liikutuin
toisen surusta ja aloin pohtia,
olinko sittenkään suruni kanssa
tarpeeksi valmis, jotta voisin
olla tukena toiselle.
Vertaistukiviikonlopun
jälkeen aloitin oman pienen
ryhmän opiskelukaupungissani.
Olin pitkään halunnut perustaa
nuorten ryhmän ja pitkällisen
odotuksen jälkeen, sain vihdoin avata kotini ovet kahdelle
nuorelle aikuiselle. Tuntui
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”Minä olen sinun
surusi edessä sanaton.”
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arvokkaalta ja tärkeältä istua
talven pimeinä iltoina kynttilänvalossa ja pohtia kokemuksia
ja suruja. Jälleen huomasin
liikuttuvani toisen surusta ja
löysin itseni pohtimasta, olinko
suruni kanssa vieläkään tarpeeksi valmis. Pimeät iltamme
vaihtuivat kevään aurinkoisiin
ja aloin oivaltaa jotain tärkeää
surusta. Huomasin, ettei surun
kanssa ole koskaan valmis, eikä
tarvitsekaan olla. Toisinaan se
on vahvemmin läsnä, ihan ihossa kiinni, ja toisinaan se tuntuu
kaukaiselta. Oivalsin, ettei suruni keskeneräisyys tarkoittanut,
etten voisi olla tukena toiselle,
sen sijaan se antoi erityislaatuista syvyyttä ja ymmärrystä toisen
surua kohtaan. Se teki minusta
vertaisen, jonkun jonka kanssa voi välillä taivaltaa matkaa
myös ihan samassa kohdassa.
Tänä keväänä aloitin uuden ryhmän kanssa. Ryhmä
on muodoltaan avoin, mikä
tarkoittaa, että ryhmän kokoonpano on joka kerralla erilainen.
Avoimeen ryhmään ei tarvitse
sitoutua, vaan siellä saa käydä
silloin kun se tuntuu hyvältä.
Yksi käy jokaisella tapaamiskerralla ja toinen vain kerran.
Yhden menetyksestä on vain
hetki ja toisen jo monta vuotta.
Useimmiten uuden vertaistukiryhmän alussa paljastan
salaisuuden: ”Minä olen sinun
surusi edessä sanaton.” Jokaisen
suru on hirvittävän ainutlaa-

tuinen ja henkilökohtainen ja
toisen surun suuruus saa minut
sanattomaksi. Mielestäni se
kuvaa omaa vertaistukijuuttani parhaiten. Olen kipuillut
sen kanssa, etten voi ottaa
toiselta hänen suruaan pois,
en voi asettua kilveksi hänen
ja ikävän väliin. En voi taikasanoin ottaa pois kipua, jota
läheisen itsemurha aiheuttaa.
Sen sijaan, minun on annettava
surra, kävellä surupolun ylä- ja
alamäkiä. Voin istua vieressä,
olla mukana matkalla, pitää
kädestä sekä jakaa kokemuksia
ja ajatuksia.
Saan vertaistukijan työstä
paljon. Se on saanut minut
tutkimaan omaa suruani
tarkemmin, tutustumaan myös
suruni pimeimpiin kohtiin.
Olen saanut oppia ja löytää,
tehdä jotain arvokasta. Vertaistukijan työ on toisinaan myös
haastavaa. Minulle haastavinta
on kuulla ihmisten kohtaamasta
epäoikeudenmukaisuudesta.
Kun toinen kertoo syyllistävistä
läheisistä, epäammattimaisesta kohtelusta tai siitä, ettei
koskaan saanut apua surussa,
ihokarvani nousevat pystyyn.
Kun läheinen kertoo, että
hänen suruaan on hoputettu,
oikeutta suruun kyseenalaistettu
tai ihmissuhteen merkitystä vähätelty, minua alkaa suututtaa.
Usein tekisi mieli heti marssia
kouluttamaan hoitohenkilökuntaa, läksyttämään syyllistäviä
läheisiä ja julistamaan oikeutta

suruun. Toisaalta, juuri epäoikeudenmukaisuus on saanut
minut jaloilleni; vaatimaan,
kehittämään, kouluttamaan ja
rakentamaan vähän helpompaa
huomista.

”Tänne saa tulla ja täällä
saa olla. Saa puhua, saa
kuunnella, saa tuntea.”
Ryhmissä itku on usein
herkässä, se saattaa alkaa jo
matkalla, portaita kiivetessä.
Tuntuu hyvältä ja lohdulliselta,
kun tietää, että on menossa
paikkaan, jossa ei tarvitse selitellä tai oikeastaan edes kertoa,
miksi on tullut. Ja silti kaikki
tietävät. Se itkettää. Tuntuu tärkeältä, kun saa puhua oikeilla
sanoilla, kertoa jostakusta hirvittävän tärkeästä ja voi löytää
sanoja tunteilleen. Se itkettää.
Vertaistukiohjaajana toisen
itku herättää useimmiten halun
halata, rutistaa oikein kunnolla.
Samalla haluan sanoa ”Hyvä!
Itke niin paljon kuin itkettää.”
Joskus myös itseä alkaa itkettää,
sillä kokemukset koskettavat
aina syvältä.
Vertaistukiryhmissä käyvät
kuvaavat vertaistukea merkitykselliseksi kokemukseksi. On
tärkeää, että on paikka, johon
mennä ja sanoittaa tunteitaan
ja ajatuksiaan. Yhtä tärkeää
on saada olla hiljaa, silloin kun
hiljaisuus tuntuu hyvältä. Kokemusten jakaminen, läheisistä
kertominen ja oikeilla sanoilla
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puhuminen antavat erityislaatuista tukea surun kanssa
elämiseen. Vertaistukiryhmässä
voi usein puhua myös niistä
asioista, joista ei ehkä osaa tai
voi muualla puhua. On mahdollisuus pohtia, itkeä, tuntea
ja ihan vain olla. Vertaistuen
kautta saa tunteilleen vastakaikua ja ymmärrystä, kuten eräs
vertaistukiryhmässä käynyt kuvasi ”tukipilarin, vaikka kuinka
purkautuisi”.
Vertaistuessa ryhmän luottamuksellinen ilmapiiri nähdään
tärkeänä. Se antaa tunteen siitä,
että saa olla avoin, saa vapaasti
avata sielujen lukkoja, jotka
ovat surusta jumiutuneet. Eräs
vertaistukiryhmässä käynyt
kuvasi tapaamisia ja sieltä saata-

via asioita pieniksi avaimiksi,
joilla sielun lukkoja voi avata,
löytää oljenkorsia surumatkalle.
Suru saa usein uusia muotoja ja
surumatka uusia polkuja, kun
on yhteinen luottamus ja tila,
jossa voi jakaa, tukea ja puhua,
aidosti ja kasvotusten.
Surussa, sen vaikeimmissa ja
helpoimmissa vaiheissa, vertaistuella voi olla ainutlaatuinen
merkitys. Se voi tarjota hengähdystauon, mahdollisuuden
olla heikko ja tarvitseva. Se voi
tarjota tilaisuuden sanoittaa
tunteita, kaikkia niitä helppoja
ja vaikeita. Se voi pitää kiinni elämässä silloin, kun suru
meinaa viedä mennessään.
Parhaimmillaan vertaistukiryhmä tarjoaa paikan, jossa ei

tarvitse olla erillään ja erityinen.
Vertaistukiryhmässä saa olla
toisen kanssa samanlainen ja
reilusti sitä mitä on: itsemurhan
tehneen läheinen.
Teksti Jennina Lahti
Kuvat Vastavalo
Jenninan ja Tiinan ohjaama Helsingin ryhmä kokoontuu Etelä-Haagassa kerran kuussa.
Paikka: Isonnevantie 16 B 2.krs
Aika: seuraava kokoontuminen 8.5.
klo 18-20
Ryhmä on avoin eli kokoontumisiin
voi tulla kesken kauden ja vaikka
kerrankin tutustumaan. Ilmoittaudu
ryhmän tapaamiseen tekstiviestillä.
Lisätietoja ohjaajilta p. 044 372
3103.
Muut Helsingin sekä muun Suomen
ryhmät: www.surunauha.net/vertaistuki/vertaistukiryhmat
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Surunauhan vertaistuki
Järjestämme vertaistukea läheisen itsemurhan kohdanneille eri
puolilla Suomea. Vertaistukemme perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä
antavat tehtävään kouluttamme vertaistukijat, joilla on oma kokemus läheisen itsemurhasta. Toimintamme ei ole terapiaa eikä korvaa
ammatillista kriisitukea. Olemme saaneet valtavan paljon kiittävää
palautetta siitä, miten vertaistuki on auttanut jaksamaan ja antanut
voimia surun keskellä.
Tarkemmat tiedot, kuten tapaamisajankohdat ja paikat saat kaikista
vertaistukimuodoistamme nettisivuiltamme: www.surunauha.net/vertaistuki tai ottamalla yhteyttä toimistolle.

”Vain saman kokenut voi todella
tietää, miltä minusta tuntuu.”
RYHMÄT
Olet lämpimästi tervetullut vertaistukiryhmiimme,
juuri sellaisena kuin olet. Ryhmissämme läheisen
itsemurhan kokeneet keskustelevat ja jakavat
kokemuksia suuren menetyksen jälkeen. Menehtynyt läheinen voi olla esimerkiksi perheenjäsen tai
ystävä. Avoimiin ryhmiin voi tulla kesken kauden
tutustumaan ja kuuntelemaan. Käyntejä voi jatkaa
siten kuin itselle sopii. Suljettuihin ryhmiin ilmoittaudutaan ja niissä kokoonnutaan samalla porukalla
koko kauden ajan.
Ryhmien paikkakunnat tällä hetkellä: Haapajärvi, Helsinki, Jyväskylä, Kemi, Kouvola, Kuopio,
Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi ja Tampere.
TUKIHENKILÖT
Kahdenkeskeistä, henkilökohtaista tukea voi
kysyä toimistomme kautta. Vertaistukihenkilö soittaa
sinulle, jonka jälkeen voitte halutessasi tavata yhdestä kuuteen kertaan sen mukaan, miten toivot ja
sovitte yhdessä.
Tukihenkilöt paikkakunnilla: Espoo, Helsinki,
Jämsä, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Orivesi, Oulu, Raahe, Vaasa ja Jakobstad: på svenska. Osa tukihenkilöistämme voi myös matkustaa lähiseuduille.

VERTAISTUKIVIIKONLOPPU VESOVA
Vertaistukiviikonloppu järjestetään vuosittain.
Mukaan voi lähteä joko yksin tai yhdessä – ystävän,
puolison tai vaikka koko perheen voimin. Viikonloppukurssilla pääsee keskustelemaan vertaisten
kanssa pienryhmissä.
Lapsille ja nuorille
on omaa ohjelmaa.
Lisäksi on mm.
”Oli vapaus tuntea
luentoja ja työpajoja,
ja
jakaa kokemaansa.
ulkoilua, saunomista
Koin että muut
ja yhdessäoloa. Tänä
ymmärsivät minua.”
vuonna järjestämme
alueelliset Vesovat
sekä pohjoisessa että
etelässä, ks. sivu 10.
Järjestämme myös
yksittäisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Seuraa toimintakalenteriamme nettisivuillamme: www.surunauha.
net/tapahtumat
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PUHELIMESSA
Vertaistukipuhelua voi toivoa
tekstiviestillä tai ottamalla yhteyttä
toimistolle, jonka jälkeen vertaistukijamme soittaa sinulle muutaman päivän sisällä. Voitte jutella
saman tien tai sopia uuden ajankohdan puhelulle. Ks. sivu 12.
VERKOSSA
Keskustelualue itsemurhan
tehneiden läheisille toimii netissä
osoitteessa www.surunauha.net/
keskustelualue. Sivuille kirjaudutaan sisään nimimerkillä, jonka
jälkeen pääsee osallistumaan
keskusteluihin ja lukemaan viestejä. Keskustelussa voit julkaista
kaikille kirjautuneille näkyviä tekstejä tai lähettää yksityisviestejä.
Mukaan pääset myös Lohtu-sovelluksen kautta. Ks. sivu 26.
AMMATILLINEN TUKI
Läheisen itsemurha on useimmiten traumaattinen kokemus ja
kunnan velvollisuus on järjestää
sinulle ja läheisillesi alkuvaiheessa kriisitukea. Kriisitukea voi
tiedustella ja pyytää oman alueen
terveyskeskuksesta.
Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää numerossa 010
195 202 arkisin klo 9.00–07.00,
viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo
15.00–07.00.
Mielenterveysseuran alueelliset kriisikeskukset ympäri
Suomea järjestävät ammatillisesti
ohjattuja vertaistukiryhmiä ja
-kursseja, joita suosittelemme
lämpimästi. Niihin voit tutustua:
www.mielenterveysseura.fi/fi/
tukea-ja-apua
Moni on kokenut saavansa
hyötyä terapiasta. Erilaisia
terapiavaihtoehtoja voi tutkia
netin kautta tai asiasta voi jutella
omassa terveyskeskuksessa.

Miksi liittyä Surunauhan
jäseneksi?
Jäsenmaksulla tuet yhdistyksen toimintaa ja mahdollistat vertaistuen tarjoamista eri puolilla maatamme. Suurin
osa rahoituksestamme tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskukselta (STEA) – jäsenmäärä kertoo päättäjille,
että meitä on paljon ja tarvitsemme tukea raskaan menetyksen jälkeen. Vertaistukemme on avointa kaikille ja toimintaamme saa osallistua ilman jäsenyyttä, mutta jäsenyys on
samalla kannanotto, että haluamme laadukasta, maksutonta vertaistukea jatkossakin. Nimitietojasi ei luonnollisesti
anneta eteenpäin eli jäsenyys yhdistyksessä kuuluu henkilötietosuojalain piiriin.

Jäsenenä saat

kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden joko
• 2postitse
tai sähköisenä, toiveesi mukaan
joka toinen kuukausi uutiskirjeen
• noin
sähköpostiisi
niihin ryhmiimme, joihin on
• etusijapaikan
ennakkoilmoittautuminen
Vertaistukiviikonloppu Vesovan
• alennuksen
omakustannehinnasta
Surukonferenssin
• alennuksen
osallistumismaksusta
ryhtyä vapaaehtoiseksi vertaistukijak• halutessasi
si ja osallistua koulutuksiimme maksutta
mukana yhteisössä, jossa on satoja saman
• olla
kokeneita vertaisia – yhdessä voimme tukea
toinen toisiamme surussamme

Jäsenmaksu

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa.
Muut jäsenyyslajit voit tarkistaa nettisivuiltamme. Jäseneksi voit liittyä osoitteessa: www.surunauha.net/jäsenyys tai
pyytämällä lomakkeen toimistolta, p. 040 545 8954.
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Olen ymmärtänyt,
etten olisi voinut
tehdä mitään toisin

P

ikkuveljeni teki itsemurhan kotipaikkakunnallamme Lounais-Suomessa 45 vuotta
sitten, syksyllä vuonna 1970. Olin
20-vuotias, veljeni oli 17-vuotias.
Perheeseeni kuului myös isä ja äiti
sekä vanhempi veli, joka oli tuolloin 23-vuotias. Olimme tavallinen
keskiluokkainen perhe, isä oli metsänhoitaja ja äiti aiemmin kotiäiti,
tuolloin yrittäjä. Veljeni oli hyvin
persoonallinen ja taiteellinen, hän
opiskeli kuvataiteita koulun ohella.
Hän oli huumorintajuinen ja hauska tyyppi, jolla oli paljon ystäviä.
Olin tuolloin itsenäisen elämäni
alussa, muuttanut juuri kotoa pois
ja aloittanut opiskelun kaupungissa. Vietin viikonloppua perheeni
luona, pikkuveljeni taas oli luokkakavereidensa kanssa illanvietossa
ystävänsä luona maalaistalossa.
Hän ampui itsensä sieltä löytyneellä aseella. Ystävän vanhemmat
eivät olleet tapahtumahetkellä
kotona.
Sairaalassa saimme tietää mitä
oli tapahtunut. Meille kerrottiin
heti, että hän oli hengenvaarassa. Veli leikattiin ja hän eli vielä

viikon verran hengityskoneen
varassa. Muistan, kun veli oli tuotu
leikkaussalista ja meille kerrottiin,
että aivot olivat pahoin vahingoittuneet eikä mitään ollut tehtävissä.
Vanhempani kääntyivät minusta
poispäin, polvistuivat maahan ja
alkoivat rukoilla. Minut valtasi
suunnaton yksinäisyys ja kauhu.
Huusin ääneen ja valuin lattialle,
jolloin hoitaja komensi minua
lopettamaan huutamisen.

”Olisi ollut hienoa, jos
psykologi tai joku sosiaalialan ihminen olisi käynyt
kanssamme juttelemassa.”
Veljeni kuolemaa edeltävän
viikon aikana olisi ollut hienoa,
jos psykologi tai joku sosiaalialan
ihminen olisi käynyt kanssamme juttelemassa. Ainoa tuki oli
sairaalan ylihoitaja, vanhempieni
perheystävä, jonka samanikäinen
poika oli kuollut pari kuukautta
aiemmin. Siitä oli varmasti hyötyä
vanhemmilleni, mutta minä ja
isoveljeni jäimme yksin asian kanssa. Vaikka viikko oli äärimmäisen
raskas, oli se kuitenkin tarpeellinen

luopumiseen kypsymisen kannalta.
Meille kaikille oli tärkeää saada
jutella veljelle, muistella asioita ja
hyvästellä hänet. Muistan kuinka
vein omakotitalomme pihalta
orvokkeja sairaalaan ja panin ne
pikkuveljeni rinnalle.
Välillä en kestänyt hengityskoneen ääntä ja kaikkea sitä mitä
tilanteeseen liittyi. Minun oli pakko
nähdä elämää ja päästä pois.
Lähdin sairaalasta ulos hakemaan
ihmisiä. Kävellessäni katuja näin
ikätovereita ja ajattelin että joku
tulisi juttelemaan minulle. Kaikki
vaihtoivat yleensä tien toiselle
puolelle. Kukaan ei uskaltanut
kohdata minua, tiennyt mitä tehdä
ja sanoa. Se oli kamalaa. Eräänä
iltana, kun isoveljeni oli yksin sairaalassa, hengityskone pysäytettiin
ja pikkuveljeni elämä päättyi.
Itsemurha oli meille kaikille täysi
yllätys. Yhtenä syynä oli ilmeisesti
rakastuminen ja se ettei suhde
luokkakaveriin lopulta toteutunut. Tapahtumapaikalle veli jätti
kirjeen, jossa hän selitti miksi ei
jaksanut elää. Syitä oli useita.
Vanhempamme olivat rintamaveteraaneja, joille maanpuolustus oli
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tärkeä asia, mutta veljeni ei halunnut mennä armeijaan. Kirjeessään
hän kehotti myös meitä olemaan
tarttumatta aseeseen. Hän pyysi
anteeksi tekoaan ja kertoi rakastavansa meitä kaikkia. Myöhemmin
kävi ilmi, että veli oli joutunut
koulussa kiusatuksi, ja vasta paljon
myöhemmin selvisi myös, että mm.
joidenkin opettajien käytöksen
takia hän olisi halunnut lähteä
kaupunkiin taidepainotteiseen
kouluun, mutta äiti oli vastustanut
ajatusta.
Kuolemaa seuranneella viikolla
kotiimme tuli pappi. Istuimme
yhdessä olohuoneessa ja pappi luki
Isä meidän –rukouksen, jonka jälkeen hän lähti melkein saman tien

pois. Olin pitkään katkera kirkolle.
Me kaikki olisimme tarvinneet tukea henkilökohtaisesti, mutta myös
perheenä. Pienellä paikkakunnalla
ei mitään sellaista ollut tuolloin
tarjolla.

”Aluksi olin vihainen,
mietin miksi pikkuveljeni teki tämän minulle ja
meille.”
Aluksi olin vihainen, mietin
miksi pikkuveljeni teki tämän minulle ja meille. Tunsin voimakasta
epätoivoa. Olin syvästi järkyttynyt ja pohjattoman yksinäinen.
Olimme läheisiä, vaikka olin ollut
välillä vuoden vaihto-oppilaana.

Isoveljemme oli muuttanut pois
lapsuudenkodistamme jo aiemmin.
Syytin itseäni ja toivoin, että olisin
mennyt käymään paikalla itsemurhailtana. Jonkin aikaa ajatus
pyöri mielessäni painajaisen tavoin.
Vielä 45 vuoden jälkeenkin saatan
satunnaisesti aistia tapahtuneeseen
liittyneen painon tunteen rinnassa
sekä häivähdyksen murskaavasta
pelosta ja yksinäisyydestä. Toisinaan minua taas vaivasi ase − se
miten joku voi pitää ladattua asetta
kotonaan.
Hautajaisten jälkeen palasin
opiskelupaikkakunnalle ja opiskelukavereilleni kerroin, että veljeni oli
tehnyt itsemurhan. Sen enempää
asiaa ei ruodittu. Ympäristönvaih-
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dos irrotti minut osin ahdistuksesta. Olen varma, että jos joku
hyvä tyyppi olisi tullut tarjoamaan
minulle tuolloin apua, olisin
ottanut sen vastaan. Seurustelin
Yhdysvalloissa tapaamani pojan
kanssa ja kirjoitimme toisillemme
massoittain kirjeitä. Onneksi pystyin purkamaan tuskaani hänelle ja
kertomaan kaiken.
Valmistuin opinnoistani, poikaystäväni tuli Suomeen ja muutimme
yhdessä Helsinkiin. Työelämään
siirtyessäni aloin oireilla voimakkaasti suljetun paikan kammolla.
En pystynyt esimerkiksi liikkumaan
bussilla ja kävelin valtavan pitkiä
matkoja paikasta toiseen. Elämänmuutoksen lisäksi yhdistin oloni
jollakin tavalla myös pikkuveljeni
kuolemaan, ja menin lopulta
ryhmäterapiaan, jossa kävin kaksi
vuotta veljeni itsemurhaa ja muita
elämääni liittyneitä asioita läpikäyden.
Kuluneina vuosikymmeninä
mieleeni on aika ajoin palautunut
välähdyksiä tai takaumia tuosta
ajasta. Vanhempani eivät saaneet
koskaan mitään tukea asian käsittelyyn, ja veljeni itsemurha muutti
täysin heidän elämänsä kulun.
Etenkin äitini katkeroitui vanhetessaan, vaikka näennäisesti vaikutti
siltä, että kaikki oli ok. Vanhempieni keskinäinen suhde ehkä kärsi,
vaikka yhteinen menetys toisaalta
lujittikin heidän liittoaan. Pikkuveljeni kuolema oli vaiettu asia,
emmekä juurikaan istuneet perheenä yhdessä puhumassa asiasta
tai käsitelleet sitä yhdessä muulla
tavoin. Isoveljeni kanssa juttelimme
vuosien mittaan joskus asiasta ja
itkimmekin yhdessä.

Jälkikäteen on helppo nähdä,
että koko perheemme olisi tuolloin
yli 40 vuotta sitten tarvinnut konkreettista apua ja tukea. Jäimme
ikään kuin tyhjän päälle. Jokainen
meistä reagoi omalla tavallaan ja
keskinäiset suhteemmekin kärsivät.
Olisimme tarvinneet opastusta siihen, että olisimme voineet
perheenä käydä asiaa läpi, meillä
itsellämme ei ollut siihen voimia tai
valmiuksia. Ehkäpä kyse oli myös
yleisestä puhumattomuuden ja
itsekseen selviämisen kulttuurista.

”Olen itse käyttänyt työtä
selviytymisen välineenä
monissa elämän haastavissa vaiheissa.”
Olen itse käyttänyt työtä selviytymisen välineenä monissa elämän
haastavissa vaiheissa. Taustalla
on varmasti sukupolvien ja kodin
perintönä saatua työn, ahkeruuden
ja jopa raatamisen arvostamista.
Jossakin vaiheessa työ haukkasi elämästäni liian ison osan ja seurauksena oli työuupumus. Huonosti
johdettu ja organisoitu vastuullinen
työ yhdistettynä omaan vaativuuteeni ja selvittämättömiin asioihin
oli minulle siinä vaiheessa liikaa.
Pääsin pahimman yli sairausloman, lääkityksen sekä yksilöterapian avulla. Vaikka tuolloinkin oli
vaikeaa, tiesin että selviän.
Vanhempi veljeni sairastui alkoholismiin, joka paheni iän myötä.
Enimmäkseen siitäkin vaiettiin.
Hän oli tuurijuoppo ja ”pelastin”
hänet monta kertaa kymmenien
vuosien aikana, kunnes yksilöterapiani myötä ymmärsin, etten voi
häntä auttaa, vain hän itse voi.

Alkoholi myrkytti välejämme ja
vaikutti myös lapsuudenperheemme sisäiseen kemiaan. Isäni kuoli
syöpään vuonna 2004 ja isoveljeni
vuonna 2012 tapaturmaisesti
tulipalossa. Hänen hautajaistensa
jälkeen reilusti yli kahdeksankymppinen äitini ei enää noussut
pyörätuolista ja kuoli lopulta puoli
vuotta myöhemmin. Kahden pojan
menettäminen oli hänelle liikaa.
Omaan elämääni lisähaasteita
toi tyttäreni sairastuminen anoreksiaan ja myös siihen liittynyt
yksinjäämisen tunne, kun monet
ystävämme vetäytyivät elämästämme pois. Taustalla oli kaiketi ajatus
siitä, että sairaus hyppää myös heidän perheeseensä. Jotkut ovat kyllä
pahoitelleet käytöstään jälkikäteen.
Tyttäreni toipuminen kesti vuosia.
Tunsin pitkään jonkinasteista
syyllisyyttä pikkuveljen kuolemasta. Ajattelin, että olisi pitänyt olla
aktiivisempi pikkuveljen suhteen
– kysellä ja kuunnella. Edelleenkin
ikävä nousee aina uudelleen ja uudelleen esille. Ei enää tuskallisena,
mutta nousee kuitenkin.
Terapiat ovat olleet omassa
selviytymisessäni avainasemassa. Olen saanut paljon voimaa
asioiden jakamisesta ja osaavien
ihmisten avusta. Eräässä elämäni vaiheessa olin kova tupakoija
ja koin, että se helpotti oloani.
Olen kuitenkin iloinen, että olen
ollut nyt polttamatta jo 15 vuotta.
Ylipäätään olen ollut aktiivinen
erilaisten hyvinvointiani tukevien
keinojen kokeilemisessa. Välillä
luin selfhelp-kirjallisutta saaden
työkaluja rentoutumiseen, joskus taas joogasin säännöllisesti.
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Mikään ei ole ollut haitaksi. Myös
luonto ja musiikki ovat antaneet
minulle valtavasti voimaa. Toisinaan hyvin vaikuttavaa musiikkia
kuunnellessa mieleeni nousee suru
veljieni menettämisestä. Vain pari
viikkoa sitten konsertissa mieleeni
nousi odottamatta voimakas ihmetys, että ei voi olla totta – minun
veljeni on tehnyt itsemurhan.
Tällaiset kokemukset voivat olla
vieläkin hyvin voimakkaita. Niihin
voi sisältyä ikävää ja surua, mutta
myös suurta iloa kaikesta siitä mitä
minulla on ja siitä, että minä elän.

”Omalle hyvinvoinnilleni
ovat tärkeiksi osoittautuneet mm. hiljaisuuden
retriitit.”
Omalle hyvinvoinnilleni ovat tärkeiksi osoittautuneet mm. hiljaisuuden retriitit. Keskittyminen omiin
asioihin ja ajatuksiin tekee minulle
hyvää ja keventää oloani. Luonnollisesti myös oma perhe, puoliso ja
lapset ja nyttemmin lapsenlapset
ovat suuria ilon lähteitä. Uskon
myös, että vaikeille asioille ja etenkin itselle nauraminen on tärkeää.
Mielestäni tuskaisessakin polussa
on aina myös koomisia piirteitä,
joille on lupa nauraa.

”Olen iloinen siitä, että
minulla on kaikesta huolimatta edelleen jonkinlainen lapsenusko.”
Juuri nyt voin hyvin. Tunnen
itseni varsin vahvaksi, vaikka ikää
kertyykin, enkä enää ota asioita
niin vakavasti. Olen iloinen siitä,
että minulla on kaikesta huolimatta

edelleen jonkinlainen lapsenusko.
En ole uskovainen, mutta uskon
sellaisiin asioihin mitä aistin ja
koen. Olen päättänyt olla luopumatta lapsenuskostani. Yksi
esimerkki siitä liittyy aikaan, kun
olin saattohoitamassa syöpään
sairastunutta isääni ennen hänen
kuolemaansa. Hänen viimeisinä
elinpäivinään juttelin hänelle
paljon ja soitin musiikkia. Kun
isä kuoli, olin aivan varma, että
pikkuveljeni haki hänet pois. Tiesin
sen jollakin tavalla. Tämän jälkeen
isäni ilmestyi varpusena luokseni
sirkuttamaan, samoin kuin veljeni
aikanaan lenteli perhosena. Minun
ei tarvitse aina olla kauhean järkevä, voin hyvin sallia itselleni
tällaista. Lapsenuskoni on
auttanut minua itseni kannattelussa.
Olen surrut paljon
sitä, etten pystynyt kertomaan veljeni kuolemasta avoimesti omille
lapsilleni ennen kuin
vasta murrosikäisinä.
En pystynyt sanomaan,
että hän ampui itsensä,
vaan sanoin, että veljeni
kuoli suruun ja epätoivoon.
Sen jälkeen kun rohkaistuin
puhumaan omille lapsille asiasta
rehellisesti, olemme pystyneet
keskustelemaan avoimesti lähes
kaikesta. Vuosikymmenten varrella
tätäkin asiaa käsitellessäni olen oppinut itsestäni paljon. On hienoa
löytää itsestään uusia valmiuksia
toimia omien lasten kanssa toisin.
Kun pikkuveljeni ja isäni lisäksi
myös vanhempi veljeni ja äitini
olivat kuolleet hain mielenterveysseuran sururyhmään, joka oli

tarkoitettu traumaattisesti läheisensä menettäneille. Minulle tuli
uudelleen tarve saada purkaa
kaikkea kokemaani. Ryhmään hakeutuessani ymmärsin, että minun
pitää jaksaa uudelleen ja uudelleen
hakea apua ja tukea. Siinä suhteessa olen itsestäni ylpeä. Myös tämä
haastattelu on osa taustani työstämistä. Ja jos voin lisäksi tarinallani
auttaa jotakin toista, olen iloinen.
Toivonkin, että ihmiset jaksaisivat
sitkeästi hakea apua. Apua pitää
kuitenkin myös haluta. Se, että sitä
tarjotaan ei valitettavasti vielä riitä.

Välillä
mietin miten pikkuveljeni ystävät
voivat. Tiedän, että monella on
asiat ainakin näennäisesti kunnossa, mutta en sitä, mitä pinnan alla
mahdollisesti on. Toivottavasti he
voivat hyvin. Tiedän, että veljeni
kosketti minun ja perheeni lisäksi
lukemattomia ihmisiä.
Teksti Liisa, 64 v.
Kuva Jennina Lahti
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Somessa seurataan:

10. tammikuuta
Vertaistuellisen videon julkaisu: Surunauhan tuottamalla
videolla Juliaana kertoo ystävänsä Jussin itsemurhasta, surustaan ja siitä, millainen merkitys vertaistuella on ollut
tapahtuneen jälkeen. Video on katsottavissa YouTube-palvelussa, josta se löytyy esimerkiksi hakusanalla ”läheisen
itsemurha surunauha”.
20. maaliskuuta
Opinnäytetyön julkaisu: Laurea-ammattikorkeakoulusta
on valmistunut opinnäytetyö, joka käsittelee läheisen
itsemurhan kohdanneiden kokemuksia ja odotuksia vertaistukiryhmätoiminnasta. Malla Tirkkosen tekemän opinnäytetyön nimi on Teemaluennoista luoviin menetelmiin: läheisen
itsemurhan kohdanneiden tarpeita ja toiveita vertaistukiryhmätoiminnalle ja se on luettavissa Theseus.fi-verkkopalvelussa, mistä se löytyy hakusanoilla ”Teemaluennoista luoviin
menetelmiin”.
27. helmikuuta
Ita-savo.fi-median uutisen jakaminen: ”Jokainen
suree tavallaan – apua voi tarjota, mutta sitä ei kannata
tyrkyttää”-nimisessä jutussa oli haastateltu Savonlinnan
kriisikeskuksen työntekijää, jonka mukaan jokainen suree
läheisensä kuolemaa omalla tavallaan. Vainajaa saa muistella, hänestä saa puhua, mutta sureva saa olla myös hiljaa.
Jutussa käsiteltiin myös nuorten tukea.

21. tammikuuta
Uudelleen-twiittaus: FinFami ry:n alkuperäisen twiitin
jakaminen: FinFamin jaossa kirjoitettiin, että vanhemman itsemurha kolminkertaistaa lapsen itsemurhariskin ja
lisää riskiä sairastua psyykkisesti. Lapset tarvitsevat erityistä
tukea.
Koonti Teppo Kupias ja Viivi Suihkonen
Kuvat Surunauha ja FinFami
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Tervehdys
Surunauhan
toimistolta

N

imeni on Teppo Kupias, ja olen viime
vuoden marraskuusta alkaen työskennellyt
Surunauha ry:n toimistolla projektityöntekijänä. Olen koulutukseltani teologi,
ja erityisosaamistani ovat tietotekniset kysymykset ja
verkkoviestintä. Olen aiemmin tehnyt töitä esimerkiksi
verkkokohtaamisen ja kehitysyhteistyön parissa.
Surunauhassa projektinani on ollut Lohtu-mobiilisovelluksen jatkokehittäminen käyttäjien toiveiden ja
ehdotusten mukaisesti, sekä Surunauhan sosiaalisen
median tilien ylläpitäminen. Facebookiin, Twitteriin
ja YouTubeen olen jakanut, luonut ja etsinyt sisältöä,
jolla voisi olla merkitystä Teille, Surunauhan jäsenille.
Molemmissa tehtävissä olen yrittänyt kehittää Surunauhan tarjoamaa vertaistukea yhä tavoitettavammaksi ja tunnetummaksi ajasta ja paikasta riippumatta.
Tällä hetkellä sosiaalinen media ja Surunauhan
verkkosivujen keskustelualue mahdollistavatkin vertaistuen etsimisen ja löytämisen poikkeuksellisen hyvin
kellon ympäri ja vaikka pelkkää kännykkää käyttämällä. Ilman sosiaalisen median väylien huomioimista
emme tavoittaisi kaikkia läheisensä itsemurhalle me-

Surunauhan sosiaalinen media

Sosiaalinen media eli Internetin yhteisöpalvelut,
joissa eri toimijat voivat jakaa seuraajilleen tai heidän
toiminnastaan muuten kiinnostuneille tietoa ja muuta sisältöä kuvien tai tekstien muodossa, on osa Surunauha
ry:n viestintää. Surunauhan ”some”-tilejä ovat tällä hetkellä Facebook, jossa meillä on noin 1000 seuraajaa ja
Twitter, jossa tiedotustamme seuraa noin 200 henkilöä.
Lisäksi Surunauhan tuottama kokemusvideo läheisen
itsemurhasta on katsottavissa YouTube-palvelussa, jossa sitä on katsottu jo yli 2000 kertaa. Seuraajien ohella
someen julkaistu sisältö tavoittaa heidän some-tut-

nettäneitä yhtä hyvin kuin nyt tavoitamme: esimerkiksi
nuorille perinteiset mediat, kuten painetut mainokset
ja tiedotteet sanomalehdissä, eivät ole yhtä merkitseviä. Teiltä saatu palaute, ja esimerkiksi nuorten kirjoittamat kommentit verkossa kertovat siitä, että olemme
tehneet asioita oikein, ja että me kaikki surunauhalaiset voimme olla ylpeitä järjestömme toiminnasta myös
verkossa.
Tähän lehteen olen poiminut näytille muutamia
otteita Surunauha ry:n seuraajille ja jäsenille verkossa jaetusta materiaalista, joka on saanut erityistä
huomiota ja kiitosta Teiltä. Muistattehan myös, että
Surunauhan sosiaaliseen mediaan tai Lohtu-mobiilisovellukseen liittyvissä kysymyksissä tai ehdotuksissa,
voitte jatkossakin olla yhteydessä minuun sähköpostitse osoitteella vertaistuki@surunauha.net tai suoraan
esimerkiksi Facebookissa.

Teitä varten ja voimia kaikille toivottaen,
Teppo Kupias
projektityöntekijä

taviaan, joten yksikin tiedonjako voi tavoittaa yhdellä
kertaa useita tuhansia ihmisiä, jotka eivät ole esimerkiksi
aiemmin kuulleet yhdistyksestämme ja vertaistuestamme. Sosiaalista mediaa hyödyntämällä meidän onkin
mahdollista välittää tietoa erilaisista vertaistukimahdollisuuksista mahdollisimman kattavasti.
Jos et vielä seuraa Surunauhaa Facebookissa tai
Twitterissä, se tapahtuu näiden osoitteiden kautta:
www.facebook.com/surunauha ja www.twitter.com/surunauha
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LOHTU-MOBIILISOVELLUS

Lohtua mobiilisti
Maksuton Lohtu-mobiilisovellus on
ollut mobiilia vertaistukea etsivien
käytettävissä viime vuoden kesäkuusta alkaen. Älypuhelimille ja tableteille
ladattava sovellus on mahdollistanut
vaivattoman yhteydenpidon muiden
läheisensä itsemurhan kautta menettäneiden kanssa.
Surunauha ry lähti kehittämään
Lohtu-mobiilisovellusta 2015 yhdessä
Tampereen ammattikorkeakoulun
Tietojenkäsittelyn opiskelijoiden
kanssa. Tarkoituksena oli kehittää
älypuhelimia ja tabletteja käyttäville
mahdollisimman vaivaton tapa pitää
yhteyttä muihin itsemurhan tehneiden läheisiin. RAY:n rahoittamana ja
pitkän kehitystyön tuloksena sovelluksen ensimmäinen versio julkaistiin
älypuhelimille vuoden 2016 kesäkuussa.
Ominaisuuksiksi sovellukseen
valikoituivat: keskustelu nimimerkillä Surunauhan keskustelupalstalla,
yksityisviestien lähettäminen muille
keskustelupalstan käyttäjille, helppo tiedonsaanti Surunauhan vertaistukimuodoista
ympäri Suomea, Surunauhan jäseneksi liittyminen,
ajankohtaisten tiedotteiden löytäminen sekä vaivaton
yhteydenotto Surunauhan työntekijöihin ja vertaistukijoihin. Sovellusta on ladattu nyt noin 300 kertaa, ja
sitä käyttää aktiivisesti reilu 100 käyttäjää.
Kuten sovellusten ja teknisen kehityksen maailmassa
usein on, jatkokehitykselle ja uusien ideoiden toteuttamiselle on myös Lohdun kohdalla tarvetta. Jotta
sovellus palvelisi mahdollisimman montaa ihmistä
mahdollisimman hyvin, on käyttäjien kokemusten ja
palautteiden sekä sovelluksen käytössä esiin tulleiden
jatkokehitysideoiden pohjalta luotu suunnitelma
Lohdun päivittämiseksi. Lohdun seuraavia päivityksiä

onkin jo työstetty, ja uudistuneen Lohdun tulisi ilmestyä
ihan lähiaikoina.
Jotta Lohtu palvelisi mahdollisimman montaa läheisensä itsemurhalle menettänyttä mahdollisimman hyvin,
otamme edelleen mielellämme vastaan kokemuksianne ja ideoitanne Lohtuun liittyen. Tehdään yhdessä
Surunauhan järjestämästä vertaistuesta mahdollisimman
helposti saatavilla olevaa ja helposti lähestyttävää!
Teksti Teppo Kupias
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sovelluksessa
VOIT:

keskustella nimimerkillä
muiden läheisensä itsemurhalle
menettäneiden kanssa

liittyä Surunauhan
jäseneksi

lähettää muille käyttäjille
yksityisviestejä

ottaa helposti
yhteyttä Surunauhan
vertaistukijoihin

löytää tietoa
ajankohtaisista

tapahtumista,
tuesta, uutisista

saada helposti tietoa

Surunauhanmonen
vertaistukielämän.
jaLäheisen
työntekijöihinitsemurha muuttaa
muodoista ympäri
Kohtaa muita saman
Suomeakokeneita

LoHTU
Surunauha ry
Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille

www.surunauha.net

Surunauha ry
vertaistukea itsemurhan
tehneiden läheisille
Surunauha ry on valtakunnallinen vertaistukijärjestö, jonka tavoitteena on
tukea läheisen itsemurhan kokeneiden
selviytymistä ja lisätä avoimuutta puhua
itsemurhista. Vertaistukihenkilömme ovat
kouluttamiamme vapaaehtoisia, jotka ovat
itsekin menettäneet läheisensä itsemurhalle. Jäseniä yhdistyksessämme on noin
700.
Toimisto
Fredrikinkatu 39 C 22
00120 Helsinki
toimisto@surunauha.net
p. 040 545 8954, arkisin 9-15
Toiminnanjohtaja
Viivi Suihkonen, p. 044 977 9428
Järjestöassistentti Teija Toivanen
Projektityöntekijä Teppo Kupias
Hallitus 2017
Puheenjohtaja
Leena Pikkumäki, Jyväskylä
surunauha.puheenjohtaja@gmail.com
Matti Nallikari, Helsinki

-mobiilisovelluksessaJuha Pieksämäki, Haapajärvi

Taina Salomäki, Kouvola
Päivi Sertti, Helsinki
Maarit Törmänen, Raahe
Minttu Väisänen-Juusola, Kemi
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Kotisivut
www.surunauha.net
Sosialisen median kanavat

Surunauha ry

