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Päätoimittajan
kynästä

Lohtusanoja

K

irjailija ja poliisi Marko Kilpi pohti lohdutussanojen merkitystä alkuvuodesta radiossa pitämässään kolumnissa. Hän oli virkatehtävissään joutunut miettimään asiaa viedessään omaisille kuolinviestejä.
”Kuolema on osa elämää”. Kuinka niin? Eihän
kuolemalla ole mitään tekemistä elämän kanssa. Sen ymmärtää vasta sitten, kun riittävän läheinen ihminen kuolee, Kilpi totesi. Hän oli yllättäen menettänyt äitinsä vakavan sairauden kautta juuri joulun alla.
Sanat ovat väkevä väline. Sanoilla voimme satuttaa mutta myös lääkitä ja lohduttaa. Loukkaavat ja ajattelemattomat sanat saattavat kaihertaa
mieltä koko loppuelämän, ja voimme jäädä jopa
niiden vangiksi. Surun satuttamina olemme erityisen haavoittuvia ja suojattomia.
Itselleni tärkeitä lohdun tuojia ovat olleet ne
sanomattomiksi jääneet sanat, jotka ovat välittyneet kyynelin tai kosketuksin. Muistan kuinka sain puhelun poikani kuoleman jälkeen miespuoliselta kollegalta, joka pystyi vain kuiskaamaan etunimeni ja itkemään. Vahvoja lohdun sanoja minulle välittivät myös läheiset ja ystävät,
jotka ottivat syliin ja itkivät kanssani. Sanoja ei
tarvittu, vain rakastava läsnäolo ja kosketus.
Sanat ovat toki tärkeitä. Tarvitsemme niitä surumme tulkkeina, tien näyttäjinä ja toivon tuo-

jina. Mutta käykö joskus niin, että lohdutamme
niillä itseämme, emme surun kantajaa, sen musertamaa? ”Aika parantaa haavat.” Parantaako?
Milloin?
Elämme sanojen maailmassa, jossa jokaisella tulisi olla sana sanottavanaan. Hiljaisuus, läsnäolo itselle ja toiselle ilman sanoja saattaa pelottaa. Välittävä, hiljainen läsnäolo voi kuitenkin
olla juuri sitä, mitä menetyksen murtama eniten
kaipaa.
Itseäni ovat lohduttaneet pastori Hilkka Olkinuoran sanat: ”Suru on rakkauden hinta.” Ilman
rakkautta tätä suruakaan ei olisi. Surua en pyytänyt, sitä en halunnut. Mutta rakkaus jää. Siitä minun ei tarvitse luopua koskaan.
Mitkä ovat olleet lohtusanoja sinulle? Rohkaisseet ottamaan haparoivan askeleen? Sytyttäneet hennon valon pimeyteen ja tuskaan? Lahjoittaneet toivon kipinän?
Valoa, kevään ja kesän odotusta!

Soili Teittinen
Lehden uusi päätoimittaja, Soili Teittinen,
ohjaa pääkaupunkiseudulla
vertaistukiryhmiä ja toimii
hallituksen jäsenenä.
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Saan voimaa
vertaisuudesta
Nautin pienistä hetkistä yksin. Kävelylenkeistä,
uinnista ja luonnossa olemisesta. Koitan edelleen tehdä
hyvän mielen valintoja päivittäin.
TEKSTI Laura Lappalainen / Suvi Laurikaisen haastattelu

M

enetin avopuolisoni noin
neljä vuotta sitten. Olin
silloin viimeisilläni raskaana. Lapsi oli toivottu, mutta
raskausaikana mieheni alkoi oireilla hyvin voimakkaasti. Hänellä oli pahoja ahdistusoireita, joihin haimme apua yhdessä. Apu ei
kuitenkaan tavoittanut miestäni,
joka oli syvällä pahassa olossaan.
En olisi koskaan voinut kuvitella, että hän ampuisi itsensä, mutta niin kuitenkin kävi vain muutamaa kuukautta ennen lapsen
syntymää.
Alku oli suuri järkytys. Kaikki
iskeytyi päin kasvoja. Tunsin jäätävää tyhjyyttä, hiljaisuutta ja kylmyyttä siitä hetkestä lähtien, kun
hänet löysin. En saanut tarpeeksi kriisiapua – muistan vain, että minulle jätettiin esitteitä. Minun oli oikeastaan vain päätettävä, että selviydyn ja että lapsemme selviytyy. Kasvava maha suojeli ja pakotti katsomaan välittömästi eteenpäin. Ei se helppoa ollut,
mutta siinä tilassa välttämätöntä.
OLISIN TARVINNUT terapiaa ja
apua heti tapahtuman jälkeen. Ehkä olisin saanut paremmat rahkeet

lähteä synnyttämään ja aloittamaan äitiyden yksin. Koen, että
avun puutteen takia suruni vääristyi monelta osin ja myös pitkittyi.
Iltaisin ja öisin, yksin pimeydessä
oli hankala olla. Silloin musiikin
kuuntelu pelasti. Nukuin kuunnellen yöradiota korvanapeista. Päivisinkin pidin radiota päällä.
ESITTEISTÄ LÖYSIN onneksi
vertaistuen mahdollisuuden. Aluksi olin puhelimitse yhteydessä Surunauhan vertaistukijoihin. Menin myös Vesova-viikonloppuun jo
melko pian menetykseni jälkeen.
Monissa ryhmissä on ohjeistus, että menetyksestä pitäisi olla kulunut noin puoli vuotta, minkä ymmärrän. Mutta minun kohdallani,
varsinkin kun muuta apua ei ollut
tarjolla, oli hyvä, ettei Surunauha liiaksi rajoita sitä, milloin ryhmään voi osallistua, vaan voimavaroja osallistumiseen mietitään
yhdessä ja yksilöllisesti.
Vesova-viikonloppu oli minulle tärkeä ja iso kokemus. Luulen, ettei sellainen niin nopeasti sopisi kaikille, mutta tunsin itseni. Minulle muiden ihmisten tapaaminen, erilaisten, eri ikäisten

ihmisten, joiden menetykset olivat
myös erilaisia, oli hyvin voimaannuttavaa. Tajusin silloin, että monet ihmiset joutuvat kokemaan
tällaista.
YKSI TÄRKEÄ tapahtuma oli
se, kun näin Vauva-lehdessä jutun
naisesta, jolle oli käynyt lähes samoin kuin minulle. Muistan, kuinka huomasin lehden kaupassa, jätin ostokset sinne ja kiiruhdin kotiin. Luin jutun monta kertaa ja
itkin. Löysin hänet Facebookin
kautta ja tutustuimme.
Hän asui eri paikkakunnalla,
mutta soittelimme ja näimmekin

Suvi poikansa kanssa.
KUVA: Suvin kotialbumi
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”Minun täytyi
hyväksyä uusi
elämäntilanteeni
ja rakentaa elämää
yksin vauvan
kanssa.”

KUVA: Shutterstock

joitain kertoja. Näin, että hän oli
jatkanut elämää. Hän pystyi hymyilemään ja nauramaan. Meistä tuli hyvät ystävät. Itse annoin
haastattelun Surunauhan lehteen,
jonka kautta vastaavasti minä sain
yhteydenottopyynnön. Näin sain
ympärilleni vertaisia.
MINUN TÄYTYI hyväksyä uusi
elämäntilanteeni ja rakentaa elämää yksin vauvan kanssa. Aikaa
sisäistämiseen ja käsittelyyn ei
juuri ollut, mutta toisaalta lapsi piti kiinni elämässä. Asiassa oli siis
sekä hyvät että huonot puolensa.
Itsemurhasta luin paljon. Etsin
siitä käsiini kaiken, minkä sain.
Jouduin pilkkomaan tekstiä mielessäni ja palaamaan siihen aina
uudestaan, koska keskittymiskykyni oli huono.
Kirjoitin myös omia tunteitani
ja ajatuksiani paperille. Näin aloin
ymmärtää ja hyväksyä tapahtunutta. Kirjojen avulla sain tietoa
ahdistuksesta ja masennuksesta,

joka auttoi käsittämään mieheni
tekoa.
Muutoin siivosin elämästäni
pois kaiken ylimääräisen, mikä
vei energiaa ja voimia eikä tuonut
hyvää mieltä. Kodissamme en voinut asua, koska mieheni oli ampunut itsensä siellä. Siksi muutin heti pois.
MUOKKASIN uudessa kodissani tiukat rutiinit, joiden ylläpitäminen auttoi. Hoidin pyykit, pidin
kodin siistinä ja huolehdin vauvastani. Sain nukuttua, koska olin
niin väsynyt. En juuri lukenut tai
katsellut uutisia, vaan keskityin
kevyempiin ohjelmiin. En koe menettäneeni mitään, vaikka jätän
yhä ikävät uutiset katsomatta.
Nautin pienistä hetkistä yksin. Kävelylenkeistä, uinnista ja
luonnossa olemisesta. Koitan edelleen tehdä hyvän mielen valintoja päivittäin. Pienet asiat, kuten
siistit vaatteet lapsellani, lakatut
kynnet, kirppislöydöt, käsityöt tai

mukava mekko päällä, parantavat
mielialaani.
PIAN TAPAHTUMAN jälkeen
tajusin elämän rajallisuuden. Sen,
miten pienestä elämänlangat ovat
kiinni. Ymmärsin myös, että jos
mieheni olisi vihannut meitä, minua ja vauvaa, hän olisi voinut viedä meidät kaikki. Olin kiitollinen
omasta, lapseni ja läheisteni elämästä jatkuvasti. Tunsin kiitollisuutta aamuin illoin, varsinkin herätessäni lapseni kanssa ja laittaessani hänet nukkumaan. Usko parempaan huomiseen auttoi lopulta
löytämään myös haaveilun ja luottamuksen siihen, että elämässäni
on vielä paljon hyvää edessä.
Vanhempani
mahdollistivat paljon. He olivat monella tapaa avain selviytymiseeni. Heille
saatoin puhua kaikesta ja heihin
pystyin tukeutumaan. He auttoivat minua myös palaamaan vuorotöihin. En voisi olla kiitollisempi kaikista niistä kerroista, kun he

6

TAPANI SELVIYTYÄ SURUN KANSSA

hoitivat lastani, lämmittivät minulle saunan tai tekivät meille valmiiksi ruoat.
VIIME VUONNA lähdin itse mukaan Surunauhan vertaistoimintaan. Kävin uusien ryhmänohjaajien koulutuksen. Koulutuksesta
jäi minulle myös uusia ystäviä.
Syksyllä 2017 olin perustamassa avointa ryhmää Savonlinnassa, joka jatkuu nyt kevätkaudella.
Ryhmänohjaajia on ollut vaikeuksia löytää juuri meidän alueellamme, mutta selkeä tarve ryhmälle
on. Koen, että ohjaaminen on ollut voimavara ja positiivinen asia
elämässäni. On se toki raskaampaa kuin mennä vetämään vaikka jumppatuntia, koska usein menemme syviinkin vesiin. Tietoisesti yritän lisätä ryhmiin positiivisuutta ja iloa, varsinkin tapaamisten loppuun. Koen ehdottomasti,
että vertaistukena toimiminen antaa enemmän kuin ottaa.

TÄLLÄ HETKELLÄ elämämme
on tasaista. Olemme saaneet arkirytmin kuntoon ja luotan enemmän tulevaisuuteen. Enää en vain
selviydy sumussa, vaan osaan ajatella useamman päivän eteenpäin.
Olen joutunut antamaan itselleni aikaa toipua ja toivoisin vielä, että työasioihin löytäisin enemmän tasapainoa. Keskityn kuitenkin hyviin asioihin, kuten lapseemme. Hän on auttanut minua
selviytymään, mutta hän tuo tapahtumat myös joka päivä mieleen. Suren sitä, ettei lapsella ole
isää. Hän on isänsä näköinen ja
luontoinen ja minua harmittaa, ettei mieheni näe sitä, eikä saa kokea mitä on perhe ja onnellinen
vanhemmuus.
Pojasta olen kuitenkin kiitollinen ja me selviämme yhdessä
eteenpäin. Kun hän kyselee isänsä perään, katsomme yhdessä valokuvia. Ulkona hän usein miettii, näkeekö isi meidät pilven päältä. Pohdimme aina asioita yhdessä, kunnes leikit taas vievät hänet
mukanaan.

VERTAISTUELLINEN ILTA
SAVONLINNASSA 14.5.2018
klo 18-20, Linnalan alakerrassa,
Sotilaspojankatu 7. Ohjaajana toimii
koulutettu vertaistukija Suvi Laurikainen. Ilmoittaudu Suville tekstiviestillä, p. 044 019 0560.
Lämpimästi tervetuloa!

”Usko parempaan huomiseen auttoi
lopulta löytämään myös haaveilun ja
luottamuksen siihen, että elämässäni
on vielä paljon hyvää edessä.”

KUVA: Pixabay
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Toimiston terveiset

Ajankohtaista
TEKSTI Viivi Suihkonen,
Surunauhan toiminnanjohtaja

ITSEMURHIEN MÄÄRÄ KASVOI

Itsemurhien määrä kasvoi edellisvuoteen nähden. Suomessa tehtiin vuoden 2016 aikana 787
itsemurhaa, mikä on yli 50 enemmän kuin edellisvuonna. Itsemurhan tehneistä useampi kuin
kolme neljästä oli mies. (Tilastokeskus, joulukuu
2017.)
Suomen Mielenterveysseuran kriisikeskustoimintojen johtaja Outi Ruishalme kirjoitti Mielenterveysseuran verkkosivuilla joulukuussa, että Suomen itsemurhaluvut ovat jo pitkään olleet
yli EU:n keskitason ja korkeammat kuin muissa
Pohjoismaissa. Ruishalme kirjoittaa, että tutkimusten mukaan itsemurha traumatisoi lähipiirissä 6—10 henkilöä ja että itsemurhien ehkäiseminen on suomalaisen mielenterveystyön yksi
merkittävimpiä haasteita. (Mielenterveysseuran
verkkosivut 29.12.2017.)
Itsemurhien määrän kasvu näkyi myös Surunauhan toiminnassa vuonna 2016. Läheisensä itsemurhan kautta menettäneiden yhteydenottojen ja toiminnassa kävijöiden määrä kasvoi edel-

COMING UP:

5.5.2018 Surunauha holds an English
language gathering for those who have lost
loved ones to suicide. It takes place in Stoa
Itäkeskus. Please contact the Surunauha
office for more information.

liseen vuoteen verrattuna neljänneksellä. Vuoden 2017 aikana yhteydenotot ja kävijämäärät
nousivat edelleen. Osallistujamäärän kasvu selittyy myös sillä, että yhdistys tarjosi vertaistukea
aiempaa enemmän ja laajemmin, ja että aktiivisella viestinnällä tavoitettiin yhä useampia tukea tarvitsevia. Suurin kiitos toiminnan kasvusta kuuluu vapaaehtoisille vertaistukijoille, jotka
tarjoavat vertaistukea lähes kahdellakymmenellä paikkakunnalla.

LISÄÄ RESURSSEJA EHKÄISYTYÖHÖN JA
LÄHEISTEN TUKEMISEEN

Mielenterveysseura on keväällä perustanut itsemurhien ehkäisykeskuksen, jossa toimii mm.
itsemurhaa yrittäneille suunnattu, uusien itsemurhien ehkäisemiseen tarkoitettu Linity-ohjelma sekä itsemurhan tehneiden läheisten tukitoiminnat. Keskus perustettiin Helsingin SOS-kriisikeskuksen yhteyteen Pasilaan.
Surunauha tekee yhteistyötä keskuksen kanssa mm. itsemurhien ehkäisytyöryhmässä järjestämällä yhteistyöryhmiä, perhekursseja ja yhteisiä seminaareja. Yhdessä pohditaan myös sitä,
miten läheisensä itsemurhan kautta menettäneitä voisi paremmin ohjata tuen piiriin yhteistyössä kriisiavun, Mielenterveysseuran kriisikeskusten ja Surunauhan vertaistuen kanssa.
Surunauha sai toimintaansa toivotun rahoituksen korotuksen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen

AJANKOHTAISTA
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Surevan kohtaaminen
Surunauha ry ja kolme muuta surujärjestöä, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry ja Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, käynnistävät kevään aikana yhteisen kolmivuotisen
projektin.
Valtakunnallisen Surevan kohtaaminen
-hankkeen tavoitteena on edistää läheisten
varhaista kuolemaa surevien tuen saantia
lisäämällä ammattilaisten tietoa surevien
kohtaamisesta, tukemisesta ja tuen pariin
ohjaamisesta. Tietoa lisätään verkkosivuston, tuotetun ja käännetyn materiaalin sekä kokemusasiantuntijatoiminnan avulla.

avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Veikkauksen tuotoista Surunauhan toimintaan 202 000
euron vuosirahoituksen, joka on kolmanneksen
enemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoituksella
voidaan tarjota enemmän tukea läheisensä itsemurhan kautta menettäneille lisäämällä vapaaehtoisten vertaistukijoiden määrää, koulutusta
ja tukea sekä järjestämällä tilaisuuksia sellaisille
paikkakunnille, joilla ei vielä ole Surunauhan toimintaa. Aiemmin osa-aikaisena Lohtu-projektin
työntekijänä toiminut Teppo Kupias jatkaa nyt

”Surunauha sai toimintaansa
toivotun rahoituksen korotuksen.
Rahoituksella voidaan tarjota
enemmän tukea läheisensä
itsemurhan kautta menettäneille,
myös uusilla alueilla.”

Tarkoituksena on kouluttaa surujärjestöjen jäseniä kokemusasiantuntijoiksi, jotka
puhuvat ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa ja tilaisuuksissa. Ensimmäiset
koulutukset näihin vapaaehtoistehtäviin
käynnistetään tämän vuoden syksyllä.
Projektiin on palkattu kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä, jotka työskentelevät Tampereella Käpyn toimistolta käsin. Projektia rahoittaa Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Veikkauksen tuotoilla.

kokoaikaisena ja vakituisena työntekijänä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin nimikkeellä.

ITSEMURHIEN EHKÄISYOHJELMA
VALMISTEILLA

Mielenterveysseura on esittänyt kansallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa Suomeen. Surunauha
on ollut mukana aloitteessa. Mielenterveysseura
on laatinut ehdotuksen ohjelman sisällöiksi. Ohjelman avulla itsemurhia voitaisiin tutkitusti vähentää huomattavasti. Valtiovarainvaliokunta on
myöntänyt viime vuoden joulukuussa 300 000
euroa valtakunnallisen itsemurhien ehkäisyohjelman valmisteluun. (Mielenterveysseuran verkkosivujen tiedote 29.12.2017.)
Ohjelmassa tärkeänä osa-alueena ja kohderyhmänä tulee olla myös itsemurhan tehneiden
läheiset. Tutkimusten mukaan läheisen itsemurha voi lisätä omaa itsemurha-alttiutta huomattavasti. Surunauha seuraa ohjelman valmistelua ja
pyrkii olemaan mukana kokemusasiantuntijan ja
vertaistukijärjestön roolissa.
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HYVINVOINTIPÄIVÄ

LÄHEISTEN ILLAT

Järjestämme lauantaina 9.6.2018 Tampereella hyvinvointipäivän Surunauhan ja
muiden surujärjestöjen jäsenille. Päivän
aikana on mahdollisuus virkistyä ohjatuissa
työpajoissa ja tavata muita läheisensä menettäneitä neljästä eri surujärjestöstä. Päivä
on valtakunnallinen eli mukaan voi tulla
kauempaakin. Yhdistys tarjoaa ohjelman jäsenilleen maksutta. Jokainen vastaa omista
matkakuluistaan. Lisätietoja nettisivuilta,
Facebookista ja toimistolta.

Tämän vuoden aikana järjestetään erillisiä
läheisten iltoja myös sellaisilla paikkakunnilla, joissa ei muuten ole tällä hetkellä Surunauhan toimintaa. Osassa illoista puhujina
on myös alan ammattilaisia. Toimistoon voi
ottaa yhteyttä, mikäli toivoo tällaista iltaa
omalle paikkakunnalle. Otamme mielellämme vastaan toiveita iltojen sisällöiksi. Syksyn tilaisuuksia suunnitellaan parhaillaan.

IN ENGLISH

Kevään 2018 läheisten iltojen paikkakunnat:
Helsinki, Joensuu, Mikkeli, Rovaniemi, Savonlinna, Virrat. Mahdollisesti myös muita
tulossa!

Surunauha also offers personal peer support and phone support for English speakers
who have lost loved ones to suicide. We
have trained peer support volunteers who
are available upon request. Please contact
the Surunauha office for more information.

TIESITKÖ TÄMÄN RYHMISTÄMME?
Viime vuonna...
•
•
•
•
•
•
•

järjestimme 24 ryhmää 13 paikkakunnalla
ryhmissä kävi yli 200 osallistujaa
osallistumiskertoja oli noin 800
ryhmätoiminta kasvoi huomattavasti
57 % mielestä ryhmä oli erinomainen ja
42 % mielestä hyvä
kaikkien mielestä ryhmässä käsiteltiin
oleellisia asioita ja työskentelytavat olivat
toimivia

”Nyt vasta
ymmärsin, kuinka
tärkeää vertaistuki on,
vain saman kokenut
ymmärtää.”

Toimintakalenteri 2018
13.–14.1.
16.1.
6.2.
15.2.
21.2.
26.2.
6.3.
17.3.
17.–18.3.
24.–25.3.
19.–20.4.
28.4.
5.5.
5.5.
8.5.
19.–20.5.
9.6.
14.–17.6.
10.9.
21.–23.9.
18.11.
23.11.
24.–25.11.

Surujärjestöjen hallintojen viikonloppu Jyväskylässä
Uusi ryhmä lapsensa menettäneille aloittaa Helsingissä
Läheisten ilta Virroilla
Uusi ryhmä aloittaa Jämsässä
Uusi ryhmä aloittaa Tampereella
Läheisten ilta Savonlinnassa
Uusi ryhmä sisaruksensa menettäneille aloittaa Helsingissä
Uusi ryhmä vanhempansa menettäneille aloittaa Helsingissä
Uusien ryhmänohjaajien koulutus osa 1 Helsingissä
Viikonloppuryhmä Turussa
Kevään jäsenlehti ilmestyy huhtikuussa
Surukonferenssi Tampereella
Kevätkokous ja jäsenilta Helsingissä
Perhekonstellaatio-työpaja Mikkelissä
Gathering for suicide loss survivors in Helsinki
Läheisten ilta Joensuussa
Surevan kohtaaminen -hanke käynnistyy kevään aikana
Uusien ryhmänohjaajien koulutus osa 2 Helsingissä
Jäsenten hyvinvointipäivä Tampereella
Perhekurssi Karjalohjalla
Itsemurhien ehkäisyn seminaarit Helsingissä ja Lahdessa
Vertaistukiviikonloppu Vesova Virroilla
Syksyn jäsenlehti ilmestyy alustavasti lokakuussa
Kynttilätapahtuma useilla eri paikkakunnilla ympäri Suomea
Syyskokous Turussa, alustava tieto
Vapaaehtoisten viikonloppu Turussa

VERTAISTUKIRYHMIEN AIKATAULUT:
www.surunauha.net/vertaistuki/ryhmat
KALENTERIN PÄIVITYS JA MUUTOKSET:
www.surunauha.net/tapahtumat

KUVA: iStock

”En tiedä, olenko enemmän surullinen siitä, mitä tapahtui, vai
siitä, mitä jäi tapahtumatta.”

NUOREN
KOKEMUS

SURUNI – NUOREN KOKEMUS 13

SURUNI
Isän kuolema opetti ymmärtämään,
kuinka paljon toisiamme tarvitsemme.
TEKSTI Petra Teittinen, 17 v

O

man isän menettäminen on ollut suru ja taakka, jota olen kantanut mukanani hänen kuolemastaan saakka. Sanoisin että suruni ei ole helpottanut tai lähtenyt
pois, se on vain muuttanut muotoaan. Painunut
ikään kuin taka-alalle niin, ettei sitä arjen keskellä huomaa lainkaan. Mutta ehkä vain yksi sana,
kuva tai muiston sirpale tempaisee sen takaisin.
Silloin se koskee yhtä paljon kuin ennenkin. Silloin sen päivän kauhut ja sitä seuranneet vuodet
polttavat kipeästi, ja isän muisto huutaa hänen
poissaolostaan.
SINÄ PÄIVÄNÄ kun menetin isäni, kohtasin kuoleman ensimmäistä kertaa. Siihen aikaan olin kovin pieni, lapsi vielä, enkä saattanut ymmärtää,
että tällainen kuolema ei ollut luonnollinen, saati millään lailla hyväksyttävä. Se oli hirvittävä. Se
oli epäreilu. Se oli niin kovin turhauttava. Koska minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta itsemurhasta tai kuolemasta ylipäätään, annoin aikuisten ohjailla minua järkytyksen yli pääsemisessä ja suremisessa. Minulle kerrottiin mitä tunsin. Nyt olin shokissa. Nyt olin masentunut. Nyt
olin vihainen. Nyt syytin tapahtuneesta itseäni,
mikä oli tietenkin väärin.
Eikä tässä ollut sinänsä mitään vikaa. Olin
pikkutyttö, joka ei millään voinut vielä käsittää,
kuinka kamalan suuri asia oli. Minulle täytyi selittää asiat niin että sen ikäinen lapsi ne pystyi
käsittelemään. Minulle oltiin rehellisiä ja minua
autettiin käymään läpi tunteitani. Mutta suurem-

mat asiat ja motiivit tapahtuneen taustalla jätettiin kertomatta. Ja niin oli silloin hyvä. Näin pystyin jatkamaan eteenpäin, kasvamaan ja kehittymään jotakuinkin rauhassa.
TULLESSANI VANHEMMAKSI olen saanut tietää enemmän. Isäni sairaudesta, päihdeongelmista, vaikeista vuosista ennen kuolemaa. Nyt
nuorena, kun lähestyn aikuisikää, olen joutunut
kokemaan surun ja menetyksen uudestaan ai-

”Kaikkein raskainta on ollut
oivaltaa, miten paljon hän on
joutunut kärsimään elämänsä
aikana, ja miten vähän minä
siitä kaikesta tiesin.”
van uudella tavalla, uudesta näkökulmasta. Joudun näin tekemään tulevaisuudessa vielä varmasti monta kertaa.
Kaikkein raskainta on ollut oivaltaa, miten
paljon hän on joutunut kärsimään elämänsä aikana, ja miten vähän minä siitä kaikesta tiesin.
Eihän minun kuulunutkaan tietää, olinhan vasta
yhdeksän. Mutta silti, ajatus siitä, kuinka teimme
ruokaa tai leikimme yhdessä, saa ruman, mustan sävyn ajatellessani, että sillä hetkelläkin hän
saattoi miettiä kuolemista.
En tiedä, olenko enemmän surullinen sii-
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tä, mitä tapahtui, vai siitä, mitä jäi tapahtumatta. Hän ei päässyt kuuntelemaan konserttejani.
Hän ei päässyt rippijuhliini. Hän ei saanut pidellä
peruskoulun päättötodistustani kädessään. Hän
ei saanut kuulla, että aloitin judon. Hän ei saanut
kannustaa minua tekemään läksyjä, vaikka lukiossa onkin välillä rankkaa. Hän jäi tästä kaikesta
paitsi. Ja se ajatus on musertava.
LÄHEISEN ITSEMURHA on asia, jota kenenkään ei pitäisi ikinä joutua kokemaan. Mutta sen
kokeneena haluan silti sanoa, että suunnattoman pahan kääntöpuolella on jotain hyvää. On

”Se ei tehnyt minusta vahvempaa, mutta jonkinlaista
voimavaraa se kyllä antoi,
kestämään vaikeita tilanteita
nyt ja tulevaisuudessa.”

harvoja asioita, joista olisin vuosien varrella oppinut enemmän. Olen oppinut elämästä, kuolemasta, ihmisistä, vaikeista eettisistä kysymyksistä. Olen saanut aivan uudenlaisen perspektiivin ja arvostuksen ihmisiin ympärilläni ja tajuan,
kuinka paljon me toisiamme tarvitsemme.
Se ei tehnyt minusta vahvempaa, mutta jonkinlaista voimavaraa se kyllä antoi, kestämään
vaikeita tilanteita nyt ja tulevaisuudessa. Se ei ollut kokemus, jota mielellään haluaisi jakaa, mutta se ei kuitenkaan tuhonnut minua. Sillä minä
olen vielä täällä. Minä selvisin. Ja tulen selviämään vastedeskin.

VERTAISTUKEA NUORILLE:
• Perheviikonlopussa ja Vesovaviikonlopussa nuorten ryhmät
• Nuorille aikuisille vertaistukiryhmiä
mahdollisuuksien mukaan
• Lohtu-sovellus ja nuorten keskustelu
• Yksilötukihenkilöinä nuoria aikuisia
• Kysy lisää tämän hetken tilanteesta
Surunauhan toimistolta!

JÄSENKOKOUKSEN 28.4. ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa
ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittäminen
6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen
Lämpimästi tervetuloa!
Surunauhan hallitus

KUTSU JÄSENKOKOUKSEEN JA -ILTAAN

Tule virkistymään, vaikuttamaan
ja tapaamaan muita vertaisia
Surunauha järjestää lauantaina 28.4.2018 klo 16-20 jäsenilleen yhteisen
illan kevätkokouksen yhteydessä. Tilaisuus pidetään Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki. Ilta aloitetaan
jäsenkokouksella klo 16, jonka jälkeen iltaa jatketaan muun ohjelman parissa. Ilmoittautumiset 20.4. mennessä toimistolle p. 040 545 8954 /
toimisto@surunauha.net.

Mitä tunteet kertovat menetyksestä ja surusta
Itsemurha herättää jäljelle jääneissä monenlaisia reaktioita ja tunteita. Ei ole yhtä oikeaa tapaa surra, eikä tiettyä
kaavaa, jota suru noudattaa. Surressaan ihmiset käyttävät monenlaisia työstämistapoja. Erilaisten tunteiden
ja reaktioiden tunnistaminen, käsitteleminen ja hyväksyminen auttavat surun keskellä eteenpäin.
Kevään jäsenillassa pohditaan tunteiden moninaista kirjoa
menetyksen jälkeen. Musiikkiesitys ja vertaistukijan kokemuspuheenvuoro virittelevät teemaan. Illan aikana on mahdollisuus
tutustua Surunauhan vertaistukijoihin, jäseniin, hallitukseen ja
työntekijöihin. Tilaisuuteen voi osallistua riippumatta siitä, milloin läheisensä on menettänyt.
Mukaan saa tulla vain levähtämään ja kuuntelemaan. Tarjolla kahvia, teetä ja iltapalaa sekä
leppoisaa yhdessäoloa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Musiikiviera

ina Duo Iitu

ja Jaakko
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VERTAISTUKIVIIKONLOPPU VESOVA

INTENSIIVIRYHMÄ PERHEILLE

Surunauha järjestää vertaistukiviikonlopun
läheisensä itsemurhan kautta menettäneille
21.-23.9.18 Virroilla. Vesova on valtakunnallinen.

Mielenterveysseura ja Surunauha järjestävät intensiiviryhmän perheille, joissa toinen
vanhempi on kuollut itsemurhan kautta.
Ensimmäinen osa järjestetään 14.-17.6.18
Karjalohjalla, jatko-osa tammi-helmikuussa
2019. Kurssi on valtakunnallinen.

Osallistujat jaetaan pienryhmiin menetystaustan, iän ja toiveiden mukaan. Lapsille ja
nuorille on omat ryhmät. Vesovaa ohjaavat
koulutuksen saaneet vapaaehtoiset vertaistukijat, mukana muutama ammattiohjaaja.
Ohjelmassa myös virkistystä ja lepoa.
Ilmoittautumiset:
www.surunauha.net/vertaistuki/viikonloppu tai puh. 040 545 8954.

Perhekurssilla on lapsille ja nuorille omat
ikätason mukaiset ryhmät ja aikuisille oma
ryhmä. Ohjaajana toimivat alan ammattilaiset. Ohjelmassa myös virkistystä ja lepoa.
Ilmoittautumiset:
www.mielenterveysseura.fi > tukea ja apua
> ryhmissä tai puh. 040 173 2040.

KIIPULAN VESOVASSA
23.9.2017
Kynttilän liekki
laulaa lempeästä ajasta, kun
kaikki oli hyvin ja aika kulki
askel kerrallaan, yhdessä
Kynttilä kertoo
päivästä, jota ei pitänyt ikinä tapahtua
ja kaikki oli väärin, ja aika kutistui
hetkeen kerrallaan
Kynttilän liekki
lepattaa hämärässä, se kuuntelee tuulta
elämä on nyt tässä, aika kulkee
uusin askelin
Tulee aika, kun
kynttilän valo taas loistaa
näet muitakin sen hehkussa
valo syttyy taas sydämeesi
kuulet lempeitä lauluja
ja huomaamattasi hyräilet niitä itsekin
Leena Pikkumäki

Välitetään yhdessä toivoa ja lohtua
Kuva on yksi työkalu tilanteeseen, jossa oikeita sanoja on vaikea löytää. Kuvalla
voi välittää tunnelmia ja ajatuksia, joiden pukeminen kirjalliseen muotoon voisi
tuntua työläältä. Kuva voi myös tukea tekstiä silloin, kun asia on suuri – kuten surun
kohdalla. Surunauha ry viestii kuvallisesti nyt myös Instagramissa, jossa välitämme
tietoa Surunauhan vertaistuesta ja jaamme koskettavia, rohkaisevia sekä lohtua
antavia kuvia ja videoita.
Jos sinä olet ottanut ajatuksia herättävän luontokuvan tai -videon, toivoa tai lohtua
välittävän tunnelmakuvan, johon olet ehkä liittänyt myös mietelauseen, tai vaikkapa
surun olemusta avaavan tilannekuvan, jaa se meille merkkaamalla Instagramissa
kuvasi hashtagein #surunauhary ja #lohtukuva tai #surukuva. Jaamme Surunauhan Instagram-tilillä kuukausittain meille jaettuja kuvia kuvan ottajan nimimerkin ja
hänen kirjoittamansa kuvatekstin kera. Tervetuloa seuraamaan Surunauhaa Instagramissa ja välittämään toivoa ja lohtua yhdessä!
SEURAA MEITÄ INSTAGRAMIN LISÄKSI
FACEBOOKISSA JA TWITTERISSÄ!
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?

Kuinka kohdata
sukupolvien takaiset traumat
Menetelmänä perhekonstellaatio
TEKSTI Raija Rantola, perhepsykoterapeutti ja perhekonstellaatio-ohjaaja

L

äheisen itsemurha avaa aina kysymyksiä, joihin ei juuri ole yksiselitteisiä vastauksia. Etsimme ja vastaamme, ja sitten taas aloitamme uudestaan jonkin uuden ajatuksen herättäminä. Tähän itsemurha sysää meidät läheiset, pitkäaikaiseen tutkimiseen, koska itsemurha on aina
pohjimmiltaan mysteeri. Tutkittavana on koko inhimillinen elämä
ja sen polut kaikkine haaroineen.
Välillä luovutamme, tai jokin polku antaa meille rauhan ja pysähtymisen mahdollisuuden, ainakin
hetkeksi. Etsiminen loppuu tuskin
koskaan kokonaan.
Yksi polku ymmärtämiseen on
perheen ja suvun työstämättömien
surujen ja traumaattisten menetysten käsitteleminen. Tällaisia
traumoja voivat olla itsemurhat tai
muut menetykset, jotka ovat jääneet käsittelemättä tai jopa kokonaan puhumatta. Suru ja raskaat tunteet siirtyvät tiedostamatta ja tulevat uusien sukupolvien
kannettaviksi. Puhutaan taakkasiirtymistä. Syntyy kuormaa, joka voi olla hyvin näkymätöntä.
Kun kuormaa lähdetään ryhmässä
purkamaan ja tutkimaan, ihmiset
näyttävät kuitenkin tiedostavan
ne traumat, joihin nyt palataan.

Puhutaan juurisyistä, perimmäisistä syistä. Juurisyyhyn päätyminen saattaa aluksi yllättää, mutta
lopulta ei sitten kuitenkaan. Traagiset menetykset kaukana menneisyydessä voivat olla tällaisia.

P

erhekonstellaatio on toiminnallinen ja kokemuksellinen
menetelmä, jossa ryhmätyöskentelyn avulla tehdään näkyväksi perheen ja suvun historiaa
suhteessa traumaan. Työskentelyn
tavoitteena on luoda kokemus siitä, mitä ei ole ennen sanoitettu.
Menetelmän on kehittänyt saksalainen katolinen pappi ja psykoterapautti Bert Hellinger. Hän on
tutustunut myös hahmoterapiaan,
mutta on menetelmän suhteen sanoutunut irti sekä psykoanalyysistä että katolisuudesta.
Suomalaisissa perhekonstellaatioissa käsitellään erityisesti perheiden sotakokemuksia Karjalassa, pienten lasten kuolemantapauksia, itsemurhia ja hylätyksi
tulemista. Yllättävää on, että vaikka monet kantavat omaa raskasta
kokemustaustaansa ja keskeneräisyyttään, he vaikuttavat kuitenkin
pärjääviltä ja vahvoilta. Ihmisellä
on halu ja taito selviytyä taustastaan huolimatta.

Perhekonstellaatiossa työskennellään draaman keinoin, omia
tunteita kuunnellen. Ryhmää vetää ohjaaja, joka auttaa rakentamaan konstellaation. Ryhmän
työskentely osoittaa, kuinka hyvin
ymmärrämme toisiamme, tavoitammeko omalla empatiakyvyllämme toisen surun, ilon ja muut
tunteet. Kokemuksen mukaan suuret tunteet ovat usein yhteisiä.
Olen itse osallistunut lähes
kaksi vuotta perhekonstellaatioihin ja ohjannut niitä vajaan vuoden. Ihmisillä on koskettavia tarinoita ja suuria tunteita. Menetelmä on vahva ja vaikuttava, ja siinä
kuuluu Bert Hellingerin oma historia. Ryhmässä yhteys toisiin syntyy rakkaudesta, joka on Bert Hellingerin mukaan inhimillisen elämän korkein voima. Vaikeisiinkin
menneisyyden tapahtumiin voi
saada yhteyden, joka eheyttää ja
antaa mielenrauhaa.

Seuraavalla
sivulla on kutsu
Raijan ohjaamaan
työpajaan.

Tule tutkimaan menetystäsi ja traumaasi
Perhekonstellaation keinoin 5.5.2018 Mikkelissä

Perhekonstellaatio on menetelmä, jonka avulla ryhmässä tehdään näkyväksi perheen
ja suvun historiaa suhteessa traumaan, kuten esimerkiksi itsemurhaan. Tavoitteena
on avata sellaista kokemusta, jota ei ole aiemmin riittävästi sanoitettu. Perhekonstellaatiossa työskennellään draaman keinoin, omia tunteita kuunnellen. Ryhmää vetää
ohjaaja, joka auttaa rakentamaan konstellaation. Menetelmän on kehittänyt saksalainen psykoterapeutti Bert Hellinger.
Ryhmän koko on 8–12 henkeä. Työskentely on luottamuksellista. Omasta menetyksestä tulisi olla kulunut vähintään kaksi vuotta. Mukaan voi ottaa kysymyksen, jota
haluaa työstää, tai osallistua vain toisten työskentelyihin. Vaikka läsnä on suuria tunteita, työskentely on koettu turvalliseksi ja eheyttäväksi.
Perhekonstellaatio järjestetään Mikkelissä la 5.5.2018 klo 9–15 osoitteessa Debaatti,
Vuorikatu 11 A 12. Ohjaajana toimii perhepsykoterapeutti Raija Rantola, joka on opiskellut perhekonstellaation ohjaamista. Ilmoittautumiset Surunauhalle puh. 040 545
8954 tai toimisto@surunauha.net tai Raija Rantolalle info@debaatti.fi.
Työpajan järjestää Surunauha ry ja se on osallistujille maksuton.
Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella.

Vertaistukijaksi?
Haluaisitko olla tueksi toisille läheisen itsemurhan kokeneille?
Tarvitsemme uusia vertaistukijoita toimintaamme.

HAE KOULUTUKSEEMME
Koulutamme uusia vapaaehtoisia vertaistukijoita eri puolille Suomea. Koulutuksia
järjestetään vuosittain. Seuraavat koulutukset toteutetaan syksyllä 2018, jolloin koulutamme nettivertaisia, puhelinvertaisia ja tukihenkilöitä. Seuraava ryhmänohjaajakoulutus
toteutetaan kevätkaudella 2019 ja siihenkin
haku avataan pian.
Voit hakea koulutukseemme, jos menetyksestäsi
on kulunut aikaa vähintään vuosi ja olet valmis tukemaan
muita kuunnellen ja vierellä kulkien. Toivomme hakijoita eri puolilta Suomea.
Koulutukset järjestetään useimmiten Helsingissä, mutta vertaistukijana voit toimia omalla alueellasi. Yhdistys maksaa koulutuksen ja matkakulut sekä majoituksen kauempaa tuleville.
Lue lisää ja hae koulutuksiin nettisivuillamme:

”

www.surunauha.net/vertaistuki/koulutus

Olen saanut kokea suurta auttamisen iloa. On hienoa nähdä,
miten oma selviytyminen ja avoin suhtautuminen auttaa toisia.

KUVA:
22Pixabay

Kynttilätapahtuma 19.11.2017
Jokainen meistä, saapuneista,
kantaa harteillaan ihmisenkokoista surua.
Katson ympärilleni ja mietin:
Meitä on täällä aika monta,
rikkinäisten maailmaan sinkoutunutta.
Monta surun kanssa elävää,
joka kantaa sydämessään ikävää.
Monta sellaista,
joka kaipaa lohdutusta,
halausta ja ymmärrystä
Ja monta rakasta,
sydämessä asuvaa,
kynttilään syttyvää.
Ulkona katson kynttiläsydäntä ja halaan itkevää.
Salaa toivon jokaiselle huomista vähän lempeämpää.
Jennina Lahti

KYNTTILÄTAPAHTUMA 2018
Eikö paikkakunnallasi vielä järjestetä
kynttilähetkeä itsemurhan tehneiden
muistopäivänä? Haluaisitko käynnistää perinteen? Annamme vinkkejä suunnitteluun
Surunauhan toimistolla. Meiltä kannattaa
myös varmistaa, onko alueella koulutettuja
vertaistukijoitamme, jotka lähtisivät mukaan. Tehdään yhdessä itsemurhien
määrä näkyväksi ja tuetaan
toisiamme surussa.
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Auta meitä
tiedottamisessa!
Haluaisitko olla mukana välittämässä tietoa Surunauha ry:stä?
Tilaa toimistolta esitteitämme ja jaa niitä omalla alueellasi esimerkiksi
ilmoitustauluille, ammattiavun tahoille tai tapahtumissa. Moni jäsenemme toivoo, että olisi aikanaan löytänyt tiedon helpommin, ei vain itse
etsimällä. Tehdään yhdessä Surunauhaa tunnetummaksi!
Kun tieto leviää, voidaan vähitellen laajentaa myös toimintaa.
Esitteemme ovat maksuttomia. Tilaukset: toimisto@surunauha.net
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Surunauhan vertaistuki
Järjestämme vertaistukea läheisen itsemurhan kohdanneille
eri puolilla Suomea. Vertaistukemme perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä antavat tehtävään koulutetut vertaistukijat, joilla
on oma kokemus läheisen itsemurhasta. Toimintamme ei ole
terapiaa eikä sen ole tarkoitus korvata ammatillista kriisitukea.
Olemme saaneet runsaasti kiittävää palautetta siitä, miten
vertaistuki on auttanut jaksamaan ja antanut voimia surun keskellä. Tarkemmat tiedot, kuten tapaamisajankohdat ja -paikat
saa kaikista vertaistukimuodoistamme nettisivuiltamme: www.
surunauha.net/vertaistuki tai ottamalla yhteyttä toimistolle.

”Siitä, mistä ei voi puhua, ei voi vapautua.”
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 kokoonpanolla
koko jakson ajan. Ryhmien paikkakunnat ovat
tällä hetkellä: Helsinki, Jyväskylä, Jämsä, Kemi,
Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi,
Savonlinna, Tampere, Turku ja Vaasa.
TUKIHENKILÖT
Henkilökohtaista tukea voi kysyä Surunauhan
toimistosta. Vertaistukihenkilö soittaa sinulle,
minkä jälkeen voitte halutessasi tavata yhdestä
kuuteen kertaan sen mukaan, miten sovitte
yhdessä. Tukihenkilöitä on saatavilla paikkakunnilla: Espoo, Haapajärvi, Helsinki, Jämsä,
Järvenpää, Kitee, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Orivesi, Oulu, Porin seutu, Raahe,
Rovaniemi, Tampere, Vantaa ja Jakobstad: på
svenska. Osa tukihenkilöistä voi myös matkustaa lähiseuduille.

VERTAISTUKIVIIKONLOPPU VESOVA
Vesova järjestetään vuosittain. Viikonloppukurssilla pääsee keskustelemaan vertaisten
kanssa pienryhmissä koulutetun vertaisohjaan
johdolla. Lapsille ja nuorille tarjotaan omaa
ohjelmaa. Lisäksi voi kuunnella luentoja, osallistua työpajoihin, ulkoilla, saunoa ja nauttia
yhdessäolosta. Tämän vuoden Vesova järjestetään 21.-23.9.2018 Virroilla Marttisen keskuksessa. Ilmoittautuminen käynnissä!
PERHEKURSSI
Järjestämme yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa intensiiviryhmän perheille,
joissa toinen vanhempi on kuollut itsemurhan
kautta. Lapsille ja nuorille on tarjolla omat,
ikätason mukaiset ryhmät. Ensimmäinen osa
pidetään 14.-17.6.2018 Karjalohjalla. Ilmoittautuminen käynnissä!
TAPAHTUMAT, TILAISUUDET, SEMINAARIT
Järjestämme yksittäisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, kuten läheisten teemailtoja ja kynttilätapahtumia. Olemme mukana järjestämässä
vuosittain myös itsemurhien ehkäisypäivän
seminaaria ja Surukonferenssia. Seuraa toimintakalenteriamme nettisivuillamme:
www.surunauha.net/tapahtumat

VERTAISTUKIMUODOT 25

PUHELIN
Yhteydenottoa voi toivoa
tekstiviestillä numerosta
045 130 8603 tai ottaa yhteyttä toimistolle. Vertaistukijamme soittaa takaisin sinulle
lähipäivinä.
VERKKO
Keskustelualue itsemurhan
tehneiden läheisille toimii
netissä osoitteessa https://
surunauha.net/login sekä
Lohtu-sovelluksella. Sivuille
kirjaudutaan nimimerkillä,
minkä jälkeen pääsee osallistumaan keskusteluihin ja
lukemaan viestejä.
AMMATILLINEN TUKI
Kunnan velvollisuus on järjestää omaisille alkuvaiheessa
kriisitukea. Kriisitukea voi
tiedustella oman alueen terveyskeskuksesta.
Valtakunnallinen Suomen
Mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202 arkisin klo
9.00–07.00, viikonloppuisin ja
juhlapyhinä klo 15.00–07.00.
Kriisikeskukset ympäri Suomea järjestävät ammatillisesti
ohjattuja ryhmiä.
Myös seurakunnat järjestävät
sururyhmiä ja -leirejä läheisen
kuoleman jälkeen.
Moni on kokenut saavansa
hyötyä terapiasta. Erilaisia
terapiavaihtoehtoja voi tutkia
netistä tai asiasta voi keskustella omassa terveyskeskuksessa. Kannattaa tiedustella
mahdollisuutta myös Kelan
tukemaan terapiaan.

Miksi liittyä Surunauhan
jäseneksi?

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

Jäsenenä saat

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

Jäsenmaksu

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Muut jäsenyyslajit voi tarkistaa nettisivuiltamme.
Jäseneksi voi liittyä: www.surunauha.net/jasenyys tai
pyytää hakulomakkeen toimistolta, p. 040 545 8954.
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Miksi hän valitsi
kuoleman?
TEKSTI Anni Nora
Kirjoittaja on Surunauhan vertaistukija ja psykologi

L

äheisen itsemurhan jälkeen
mielessä pyörivät hellittämättä kysymykset: Miksi
hän ei jaksanut enää elää? Miksi hän ei pyytänyt tai ottanut vastaan apua? Miksi kukaan ei osannut auttaa? Vertaistuen piiriin tulevilta kuulee usein toivomuksia
siitä, että selviäisi, mitä tapahtui rakkaan ihmisen mielessä juuri ennen kuolemaa. Mitä sellaista tapahtui rakkaan mielessä, että hän päätyi itsetuhoon? Lopullisia vastauksia tähän ei ole. Usein
kysymykset jäävät keskeneräisen
ja äkillisesti päättyneen elämän
kanssa asioiksi, joiden kanssa täytyy lopulta vain suostua elämään.
Jotta voisi vapautua syyllisyyden tunteesta, on hyvä kuulla joitain mahdollisia syitä läheisen ratkaisulle. Tämän kirjoituksen avulla, tutkimustietoon ja omaan kokemukseen nojaten, pyrin tarjoamaan tietoa ja lohduttavia sanoja.

”Aina selkeitä
syitä itsetuhoisuuteen ei ole
tiedossa.”

ITSEMURHAAN kuolee maailmassa vuosittain enemmän ihmisiä kuin sodissa ja murhissa keskimäärin (Uusitalo, 2007). Itsemurhien määrä on Suomessa korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa itsemurhien määrä kasvoi
hieman vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna (Suomen virallinen tilasto (SVT) 29/12/2017.) On
arvioitu, että yli 90 prosenttia itsemurhan tehneistä on kärsinyt jo
jonkin aikaa ennen kuolemaansa
mielenterveyshäiriöstä kuten mieliala- tai ahdistuneisuushäiriöstä
(Uusitalo, 2007).
Joskus tämän läheisen sairauden tuntee läpikotaisin ja sitä joutuu seuraamaan hyvinkin läheltä.
Aina selkeitä syitä itsetuhoisuuteen ei kuitenkaan ole tiedossa.
Joissain tilanteissa ei ole ollut mitään tehtävissä, koska läheinen on
käynyt kamppailunsa täysin muilta salassa. Valitettavan usein mielenterveyden ongelmista kärsivä
ihminen voi salata ongelmansa tai
ainakin niiden vakavuuden jopa
läheisiltään.
Onneksi viime aikoina ilmapiiri mielenterveyden sairauksiin
liittyen on osittain ollut muuttumassa, varsinkin nuorempien

sukupolvien keskuudessa. Kun
mielenterveyden sairauksista on
enemmän asiatietoa saatavilla ja
ne rinnastetaan somaattisiin sairauksiin, niihin liittyvä häpeä ja
salailu lievittyvät. Ihmiset rohkaistuvat kertomaan mielenterveyteen liittyvistä haasteistaan läheisille tai hakemaan ulkopuolista apua.
TIETO JA yleinen ymmärrys
psyykkisistä sairauksista on lisääntynyt. Silti on vielä paljon tehtävää: Tuoreimman mielenterveysbarometrin mukaan mielenterveysongelmat ovat yhä tabu varsinkin työpaikoilla, ja jopa psykologien ja psykiatrien keskuudessa suuri osa pitää niitä leimaavana (Mielenterveyden keskusliitto,
Mielenterveysbarometri 2017).
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Ihminen on perimänsä ja ympäristönsä tuotos, ja sairaudet iskevät joihinkin ihmisiin näiden
yhteisvaikutuksesta. Mielen terveyden ja sairauden raja on häilyvä. Mielen sairastumista on vaikeampi tutkia ja ymmärtää kuin
ruumiin sairauksia, mutta samanlaiset mekanismit toimivat
molemmissa.
Vakava masennus on kuin mielen syöpä, jossa synkät ajatukset ja
toivottomuuden tunteet syövät vähitellen tilaa ilolta ja elämän mielekkyydeltä, kuten syöpäsolut terveiltä soluilta. Lopulta ihminen
ei enää usko voivansa vaikuttaa
mihinkään muuhun kuin tuskan
lopettamiseen.
ALTISTAVIEN tekijöiden lisäksi masennuksen ja muiden häiriöiden taustalla voi olla jokin sen laukaiseva kriisi. Tällaisia laukaiseva kriisejä voivat olla esimerkiksi
avioliiton päättyminen tai seurustelusuhteen päättymien, läheisen
ihmisen tai työpaikan menettäminen, ihmissuhdevaikeudet, koulukiusaaminen ja taloudelliset vaikeudet. Jos negatiiviset elämäntapahtumat toistuvat ja kasautuvat,
sairastumisen riski kasvaa.
Joissakin elämänvaiheissa, kuten nuoruusiässä, ihmisen mieli on erityisen haavoittuvainen,
ja jo aivojen kehityksellinen tila
voi olla laukaiseva tekijä aivoperäiselle häiriölle. Ei ole siis sattumaa, että esimerkiksi psykoottiset
häiriöt puhkeavat juuri aikuisiän
kynnyksellä.
Eri häiriöiden altistavista ja
laukaisevista tekijöistä on jo paljon tietoa, mutta vielä ei olla lähelläkään sitä, että pystyttäisiin
sanomaan varmasti, miksi kahdesta samassa elämäntilanteessa elävästä ihmisestä toinen sairastuu ja

toinen ei. Puhumattakaan siitä, että pystyttäisiin tuloksekkaasti hoitamaan kaikkia. Kaikkiin sairauksiin ei parhainkaan hoito tehoa,
mutta erityisesti mielen häiriöistä
kärsivien hoidossa olisi vielä paljon parannettavaa.
KUTEN MONET itsemurhan
kautta läheisensä menettäneet,
myös minä olen pettynyt läheiseni saamaan hoitoon. Usein on hukassa yksilöllinen kohtaaminen ja
sen varaan rakentuvan hoidollisen
suhteen muodostuminen. Tästä
on viime aikoina kirjoitettu mm.
Helsingin Sanomissa (Vasantola,
10/9/2017).
Äitini itsemurhaa edelsi yksi epäonnistunut yritys, jonka jälkeen minulle vakuuteltiin hoitavalta taholta, ettei hän yritä uudelleen. Kuitenkin tiedetään, että
jokainen aiempi yritys lisää riskiä
kuolla itsemurhan kautta. Lukuisat vaihtuvat lääkärit sairaalassa

KUVA: Shutterstock

eivät ottaneet tätä huomioon, ja
läheisiä ei osallistettu hoitoon juuri mitenkään. Paljon olisi siis voitu
tehdä toisin.
Olen myös itse kokenut ymmärtämättömyyttä ja kohtaa-

”Mielen terveyden ja sairauden
raja on häilyvä.
Mielen sairastumista on vaikeampi tutkia ja
ymmärtää.”

KUVA: Pixabay

mattomuutta mielenterveyden ammattilaisilta, kun yritin hakea
apua äitini itsemurhan jälkeen.
Minulle kerrottiin, etten ole kyselylomakkeen mukaan masentunut, enkä siksi tarvitse keskustelutukea. Mielenterveyshoidossa tietyn kaavan mukaan hoitaminen
ja käypä hoito -suositusten lukeminen ei riitä, vaan tarvitaan yksilöllisen tilanteen ymmärtämistä ja aitoa kohtaamista, koko elämänhistorian huomioimista ja ihmisen nykyiseen elämäntilanteeseen eläytymistä.

ITSEMURHIEN yleisyydestä huolimatta niiden syistä ei ole paljoa tutkimustietoa, mikä vaikeuttaa myös niiden ehkäisemistä. Nyt suunnitteilla oleva itsemurhien ehkäisyohjelma sisältää
myös suunnitelman siitä, että jokaisesta Suomessa tapahtuvasta itsemurhakuolemasta tehtäisiin tutkinta (Suomen Mielenterveysseuran tiedote 29/12/2017).
Näin itsemurhaan tyypillisesti
johtavia syitä voitaisiin ymmärtää paremmin, mikä lisäisi niiden
ehkäisymahdollisuuksia.

”Minulle kerrottiin, etten ole kyselylomakkeen
mukaan masentunut, enkä siksi
tarvitse keskustelutukea.”
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Onko itsemurha sitten elämänhistorian, aivoissa tapahtuvien
muutosten ja hetkellisten onnettomien sattumien vääjäämätön päätepiste, vai sammuttaako ihminen
vapaasta tahdostaan tietoisuutensa liekin?
Viime kädessä on kyse vapaan
tahdon ongelmasta. Ihminen ei ole
itse syypää sairastumiseensa, mutta voi toiminnallaan ylläpitää ja
pahentaa sitä, ja viimeisen ratkaisunsa hän tekee aina itse. Uskon,
että itsemurhaan päätyvässä ihmisessä taistelee loppuun asti elämänvoima ja se voima, joka johtaa
tuhoon. Läheiset ovat siinä kamppailussa aseettomia. Jos läheisensä olisi voinut nostaa kuoleman alhon maasta, jossa ei mitään toivoa
näy ja elämä on merkityksetöntä ja
jatkuvaa tuskaa, kukapa ei sitä olisi tehnyt.
VAIKEINTA äitini itsemurhassa minulle on ollut maailman

rakkaimman ihmisen menettämisen lisäksi se, miten se on pakottanut jo hyvin nuorena kohtaamaan
ja hyväksymään kuoleman, kärsimyksen ja kaiken tässä maailmassa ja ihmisessä olevan pahuuden.
Olemme kaikki syyllisiä. Olemme syyllisiä siihen, että olemme
ihmisiä, inhimillisiä. Mutta ihminen ei ole joko-tai. Miten voisin
hyväksyä itsessäni pahan ja puutteellisuuden, mutta myös uskoa
ja pyrkiä hyvään ja todelliseen?

Läheisen itsemurhan jälkeen voi
kulua pitkän aikaa ennen kuin
voi nähdä elämässään ja itsessään
taas hyviä asioita, mutta se on
mahdollista.
Lopuksi: Muistatko ne hetket,
kun nauroitte yhdessä, kun jaoitte elämän iloja tai suruja, kun tunsit yhteyttä tähän sinulle rakkaaseen ihmiseen? Ne hetket eivät katoa, vaan ovat läsnä vieläkin. Niissä hetkissä oli hyvää.

”Uskon, että itsemurhaan
päätyvässä ihmisessä taistelee
loppuun asti elämänvoima ja se
voima, joka johtaa tuhoon.
Läheiset ovat siinä kamppailussa aseettomia.”
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Vertaistukea ja toivoa surussa
TUKIHENKILÖT / YKSILÖTUKI
Surunauhalla on vertaistukijoita eri puolilla Suomea. Ryhmätoiminnan lisäksi
meillä on yksilötukea. Tukihenkilöt ovat koulutuksemme saaneita vertaisia,
joilla on oma kokemus läheisen itsemurhasta.
Välitämme tukihenkilöt toimistomme kautta. Ota yhteyttä: 040 545 8954 tai
toimisto@surunauha.net, niin tarkistamme paikkakuntasi tilanteen. Vertaistukija soittaa sinulle ja voitte sopia tapaamisia 1-6 sen mukaan, mikä sopivalta
tuntuu. Toimintamme on maksutonta. Tutustu toimintaan ja paikkakuntiin:
www.surunauha.net/vertaistuki

Surunauha ry
vertaistukea itsemurhan
tehneiden läheisille
Surunauha ry on valtakunnallinen
vertaistukijärjestö, jonka tavoitteena
on tukea läheisen itsemurhan kokeneiden selviytymistä ja lisätä avoimuutta
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