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Päätoimittajan kynästä

Toivo on
ankkuri

Kirjoittaja on 
hallituksen jäsen ja 
toimii pääkaupunki-
seudulla vertais- 
tukijana.

J os voisit kulkea kolme vuotta eteenpäin elä-
mässäsi, mitä siitä kertoisit? Ajatus tulevai-
suudesta voi tuntua lähes mahdottomalta 

silloin, kun oma elämä on pysähtynyt ja mennyt 
rikki suuren murheen ja trauman keskellä. Mistä 
löytää rakennuspuita toivolle, kun huomista päi-
vääkin tuntuu lähes mahdottomalta kohdata? 

Surunauha ry:n uudessa strategiassa on mää-
ritelty yhdistyksen arvoiksi toivo, inhimillisyys ja 
empaattisuus sekä avoimuus. Monen kokemus 
on, että kun itsemurhasta saa ja uskaltaa puhua 
avoimesti ja luottamuksellisesti ilman häpeää 
turvallisessa ympäristössä, raskas taakka keve-
nee pikkuhiljaa. 

Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, mit-
kä ovat sellaisia asioita, joista saan iloa, toivoa 
ja voimaa. Mitkä asiat puolestaan vievät voimia 
ja vetävät epätoivoon? Uskallanko enää innostua 
ja haaveilla ja luottaa tulevaisuuteen? Olenko 
avoin uusille ajatuksille ja suunnitelmille? Omien 
voimavarojen tunnistaminen ja uusien näköalo-
jen löytäminen ovat kuin askelmerkkejä ennes-
tään tuntemattomalla polulla. 

Itselleni rakkaat ja läheiset ihmiset, musiikki 
ja luonto ovat herättäneet ja ylläpitäneet toivoa 
epätoivon ja surun keskellä. Toivo on sytyke sii-
hen, että rohkaistun katsomaan eteenpäin, kai-
kesta huolimatta. Toivo on se ankkuri, joka pitää 
kiinni ja kestää.

Surunauhan missiona on kouluttaa vertais-
tukijoita ja tarjota tukea itsemurhasurun kanssa 
eläville. Inhimillinen ja empaattinen kohtaami-
nen saman kokeneiden kanssa on ollut monelle 
kuin pelastusrengas myrskyssä. Raskas menetys 
on muuttunut vähitellen osaksi omaa elämänta-
rinaa, rohkeudeksi ajatella ja tuntea, että suru on 
osa minua, minun historiaani. Se ei koskaan ka-
toa, mutta sen kanssa voi oppia elämään pienin 
haparoivin askelin uudessa elämäntilanteessa, 
jossa rakas ihminen ei enää ole konkreettises-
ti läsnä. 

Mikä sinun tarinasi olisi kolmen vuoden 
päästä?

Tulevaisuuden ja toivon ajatuksin
 
Soili Teittinen

PÄÄKIRJOITUS
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V iime vuoden elokuussa kä-
vin Mielenterveysseuran 
kurssin Suru pitää  ottees-

saan. Huomasin ilmoituksen Su-
runauhan sivuilla ja tein hakupa-
perit hetken mielijohteesta. Kurs-
sin nimi oli se, joka kutsui minua. 

Kun ajankohta läheni, en oli-
si halunnut mennä paikalle. Mi-
nua ahdisti ajatus käsitellä jälleen 
menneitä, vaikka koin, että niillä 
oli edelleen ote minuun. Keräsin 
kuitenkin itseni ja kauniina lop-
pukesän päivänä seisoin Sipoossa 
Nilsasgårdenissa ihailemassa mitä 
upeinta kurssipaikkaa. 

Oli rauhoittavaa tulla luon-
non keskelle, nähdä järvi, metsät 
ja tassutella villasukissa vanhas-
sa puutalossa. Kuten aina, kurssi-
paikka oli mietitty niin, että se toi-
mi terapiana jo itsessään.

PITKÄÄN OLIN tuntenut, että si-
sälleni oli padottu liian paljon. Jo-
pa niin suuressa määrin, että nis-
kaani hengitti ikään kuin ”toinen 
minä”, jolla oli paljon sanottavaa. 

Alkuun en ollut varma uskal-
taisinko taas kouhaista jo vuosien 
takaisia tapahtumia, mutta ryh-
mästämme muotoutui nopeasti 

turvallinen paikka. Saatoimme 
puhua toisillemme avoimesti ja re-
hellisesti. Saimme tukea toisiltam-
me ja ohjaajilta. Tajusin, että olin 
liian kauan yrittänyt uskotella it-
selleni toipuneeni, vaikka näin ei 
ollut tapahtunut.

Olin kyllä elänytkin, toki. Oli-
han minulla lapsia ja perhe, jotka 
pitivät elämässä kiinni. Olin opis-
kellut hieman, tehnyt työkeikkoja. 
Mutta todellisuudessa elin tunne-
tasolla epävarmuudessa ja pelossa. 
En uskaltanut tavoitella haaveita-
ni ja unelmiani, en katsonut tule-
vaisuuteen. Suruun oli ollut help-
po myös käpertyä ja astua syrjään, 
kun mahdollisuuksia uuteen oli-
si ollut. Nyt tajusin, että haluaisin 
alkaa jälleen elää enemmän.

YKSI KURSSILAISISTA kysyi 
kysymyksen, jonka hänen luval-
laan muotoilen tähän siten, ku-
ten sen itse ymmärsin. Hän kysyi: 
”Missä olisit nyt, jos…”. Jos trau-
maa ei olisikaan koskaan tapahtu-
nut. Mitä tekisit nyt, jos läheisesi 
ei olisi kuollut itsemurhaan? Missä 
kohtaa elämäsi olisi tällä hetkellä? 
Olisitko ehkä saavuttanut joitain 
haaveitasi, tai ainakin yrittänyt 

toteuttaa ne? Tekisitkö jotain ai-
van muuta kuin mitä nyt teet?

Kysymys ei ole ajankohtai-
nen, jos trauma on tuore. Silloin 
kysymys todennäköisesti tuntuu 
pahalta ja ehkä mahdottomal-
ta. Mutta jos tapahtumista on pi-
demmän aikaa, voi sen ajatte-
lu olla hyväksikin. Menneet asiat 
ovat tapahtuneet eikä niitä ole 

tarkoitus pyyhkiä pois. Tarkoi-
tus on tarkastella sitä, onko it-
se päässyt eteenpäin tai olisiko 
eteenpäin kulkeminen mahdollis-
ta lähitulevaisuudessa.

Pohdin sitä paljon. Kuinka iso 
surun ote minusta yhä on? Olen-
ko täyttänyt niitä haaveita, joi-
ta minulla oli? Olenko jättänyt 

Missä olisit nyt?

TEKSTI Laura Lappalainen

MISSÄ OLISIT NYT?

”Pitkään olin tunte-
nut, että sisälleni oli 
padottu liian  paljon. 
Jopa niin suuressa 
määrin, että niskaani 
hengitti ikään kuin 
toinen minä.”

Mitä tekisit nyt, jos läheisesi ei olisi kuollut 
itsemurhaan? Missä kohtaa elämäsi olisi tällä 

hetkellä? Olisitko ehkä saavuttanut joitain haa-
veitasi, tai ainakin yrittänyt toteuttaa ne?
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oli minulle se tärkein käännekoh-
ta. Siksi kysyin asiaa, hieman laa-
jemmin, muiltakin. Kysyin, miten 
he rakentavat tulevaisuuttaan nyt. 
Mistä he haaveilivat ennen, mistä 
nyt? Miltä elämä näyttää? Kysyin, 
missä kohtaa he ovat elämässään.

Ja nyt saan kirjoittaa siitä 
teille.

jotain tekemättä trauman takia? 
Olenko siinä ammatissa tai niis-
sä opinnoissa, joita olin ajatellut? 
Miltä perheeni ja ihmissuhteeni 
näyttävät? Olenko siellä missä ha-
luan, vai pysäyttikö suru elämäni 
kokonaan? 

Minä tajusin tuolla kurssilla, 
että huolimatta kuluneista kuu-
desta vuodesta, en ollut vieläkään 
valmis surun kanssa.

EI OLE KAAVAA, jolla su-
ru toimii. On ajatuksia siitä, mi-
ten kauan mikäkin vaihe kestäi-
si, mutta tilanteet ovat yksilölli-
siä. Erilaisista traumoista toipumi-
nen kestää eri ajan. Ihmiset ovat 
erilaisia ja toipuvat omassa tahdis-
saan. Yleensä jossain vaiheessa tu-
lee kuitenkin aika, kun alkaa jäl-
leen rakentaa tulevaisuutta.

Oli hyvä huomata, että sitä 
tahdoin nyt. Päästää jo hieman 

irti, alkaa kokeilla, mihin vielä 
pystyisin. Opetella tunnistamaan, 
milloin kieltäydyn uudesta, koska 
pelokas minäni nostelee päätään. 
Olla jälleen kosketuksissa tuntei-
siini eikä pakata niitä painavaan 
reppuun.

KURSSIN AIKANA kirjoitin lis-
tan asioista, joista haaveilen nyt. 
Listan, jonka avulla voisin ryh-
tyä ottamaan pieniä askelia tu-
levaisuutta kohti. En ole enää ol-
lenkaan sama ihminen, enkä osaa 
unelmoida yhtä reippaasti ja isos-
ti. Trauma on vaikuttanut suures-
ti myös terveyteeni ja joudun edel-
leen ottamaan askelia välillä myös 
taaksepäin. Yritän olla soimaa-
matta itseäni takapakeista ja kes-
kityn iloitsemaan siitä, että haa-
veilen taas. Pienet askeleet riittä-
vät nyt.

Siltä kurssilta tuo yksi kysymys 

”Yritän olla soimaamatta itseäni 
takapakeista ja keskityn iloitsemaan 
siitä, että haaveilen taas. Pienet 
askeleet riittävät nyt.” 

Lue seuraavilta 
sivuilta Lauran 

kirjoittama artik-
keli tulevaisuuden 

rakentamisesta.

KUVA: Pixabay
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O lin kihloissa ja asuin yh-
dessä avopuolisoni kans-
sa. Suunnittelimme häitä 

ja perheenlisäystä. Haaveilin opin-
tojeni saattamisesta loppuun, mat-
kustelemisesta, hyvästä työpaikas-
ta, omakotitalosta, mutta varsin-
kin omasta perheestä; ihan tavalli-
sista asioista siis.”

”Vuotta ennen sisareni kuole-
maa, oma elämäni kriisiytyi. Taju-
sin oireiden hiipineen hiljalleen jo 
vuosien ajan. Jätin opintoni tauolle 
ja yritin mennä työelämään, jotta 
löytäisin motivaationi jälleen. Pa-
loin kuitenkin pian loppuun. Sisa-
reni itsemurha romahdutti vointi-
ni lopullisesti ja elämäni jäi tauol-
le kaikilta osin pitkäksi aikaa. Jäin 
pitkälle sairauslomalle, jonka yh-
teydessä sain hiljalleen apua. Voin-
tini oli kuitenkin pitkään huono. 
Eristäydyin monista ihmisistä ja 
osa läheisistäni hylkäsi minut. Jä-
tin lopulta myös parisuhteeni ja yh-
teisen kotimme.”

Psykoterapeutti Marjut Jaakkose-
la on toiminut vuosia Surunauhas-
sa asiantuntijatehtävissä sekä kou-
luttajana. Hän kuvailee, että lähei-
sen kuolema muuttaa mielen pali-
kat täysin uuteen järjestykseen. 

Alussa kaikki energia menee 
tapahtuneen hahmottamiseen ja 
käsittämiseen. Kuolema johtaa 
suureen tunteiden myrskyyn, joka 
täytyy käydä läpi. Usko elämään 
ja sen kantavuuteen on järkkynyt. 
Ihmiset reagoivat kukin yksilölli-
sesti, mutta yleisesti voi sanoa, et-
tä joko ihminen menee ylivireys-
tilaan tai jähmettyy täysin, jolloin 
mielen täyttää tyhjyys ja turta olo-
tila. Näitä erilaisia reaktioita yh-
distää kuitenkin pelko. Useimmat 
alkavat pelätä sitä, että traumaat-
tinen tapahtuma toistuu. Myös 
vanhat pelottavat ja ikävät koke-
mukset aktivoituvat ja niitäkin voi 
joutua läpikäymään uudelleen.

”Minulla oli silloin jo perhe 
ja ura. Työtaakka oli kova ja sen 

ohella opiskelin ja pyöritin kotia. 
Ajattelin kuitenkin paljon tulevai-
suutta. Unelmoin esimerkiksi iso-
vanhemmuudesta ja siitä, miten 
poikani pääsee ammattiin. Kuvitte-
lin aina olevani isovanhempi ja poi-
kani käyvän luonani. Koska miehe-
ni oli tehnyt itsemurhan, kohdistin 
poikaani paljon toiveita. Toivoin, 
että hänen elämästään tulisi pa-
rempi. Kun poikanikin kuoli, asiat 
muuttuivat. Podin hirveää syylli-
syyttä. Uppouduin enemmän työn-
tekoon kestääkseni tilanteen. Pu-
rin suruani työhön ja toisen poika-
ni hoitamiseen. Kaiken muun ym-
päriltäni hävitin pois. Laitoin unel-
mat ja odotukset sivuun ja keski-
tyin vain tekemään.”

KUOLEMA PYSÄYTTÄÄ
Akuutti suru on  tuskallista ja 
ikään kuin irrottaa meidät me-
neillään olevasta elämästä, kat-
selemaan muita sivusta. Kuolema 

Traumaattista kuolemaa seuraa aika surun kanssa. Oma elämä sekä 
siihen liittyneet haaveet ja tavoitteet menevät usein tauolle. Miten edetään 

vaiheeseen, jossa pahin sokki on ohi ja elämää aletaan rakentaa uudestaan? 
Mistä löytyvät haaveet ja mille ne näyttävät kaiken koetun jälkeen? 

Artikkelia varten on haastateltu Surunauhan ammattilaisasiantuntija 
Marjut Jaakkoselaa sekä itsemurhan tehneiden läheisiä.

Tulevaisuuden rakentaminen 
trauman jälkeen

”

TEKSTI Laura Lappalainen



ja suru saavat mielen kaaokseen, 
jossa voimavarat riittävät korkein-
taan oman henkisen prosessin 
työstämiseen.

Kuolema pysäyttää. Toisilla 
kiire jää pois ja toiset taas karkaa-
vat kiireeseen välttyäkseen kuole-
man herättämien tunnevyöryjen 
kohtaamiselta. Suru kääntää mei-
tä sisäänpäin, aiheuttaa voimatto-
muutta ja väsymystä.

Sokkivaiheeseen voi tuoda us-
koa ja toivoa se, että surevalle ker-
rotaan, ettei olotila jää pysyväksi, 
vaan muuttuu ajan kuluessa. Trau-
maattinen kokemus tulee käsitellä 
rauhassa ja työstää myös kaikki ne 
unelmat, joista joutuu luopumaan, 
esimerkiksi suhteessa kuolleeseen 
läheiseen.

”Olin juuri valmistunut luki-
osta ja pidin välivuotta Sveitsis-
sä, tuntui, että koko elämä oli au-
ki. Päivää ennen joululomalentoa 
Suomeen isäpuoleni teki itsemur-
han. Joululoman jälkeen palasin 

tekemään välivuoteni loppuun. En 
enää osannut ajatella tulevaisuut-
ta. Koin elämän pysähtyneen koko-
naan, maailma ei enää ollut avoin. 
Kun vuosi päättyi, palasin takai-
sin Suomeen. Paluu oli konkreettis-
ta luopumista aiemmista unelmis-
ta. Hain opiskelemaan, vaikka en 

tiennyt oliko ala minulle sopiva. En 
ollenkaan tiennyt, millainen tule-
vaisuus minulle voisi olla.”

Heti menetyksen jälkeen on 
normaalia toivoa vain sitä, että 
jaksaa jatkaa iltaan asti, tai herä-
tä seuraavana aamuna uuteen päi-
vään. On tärkeää saada työstää 

kaikkia menetykseen liittyviä tun-
teita, arvottomuutta, merkitykset-
tömyyttä, vihaa, turhautumista, 
rakkautta, kaipausta ja surua. 

Työstämistä voi toteuttaa eri 
tavoin, pääasia on, että tekee 
omaa surumatkaansa. Samalla 
kun luo suhdetta kaikkiin tuntei-
siinsa, voi vähitellen päästää irti ja 
vapautua taas elämään myös omaa 
elämäänsä.

Läheisen kuolema jättää mei-
hin tyhjän kohdan, joka vähitel-
len alkaa täyttyä muistelulla. Se 
kertoo, että suru on liikahtanut 
eteenpäin. Surun rinnalle alkaa 
tulla oman arjen haasteita ja jo-
pa onnen tunteita. On aina yksi-
löstä kiinni, missä kohtaa surun 
rinnalle mahtuu muutakin. Surun 
kanssa opitaan elämään ja samal-
la vähitellen ihminen oppii suun-
tautumaan uudelleen kohti omaa 
elämäänsä, tulevaisuutta ja unel-
mia, jotka mahdollistavat ilon ja 
tyytyväisyyden.

”Suru kääntää 
meitä sisäänpäin, 

aiheuttaa voi-
mattomuutta ja 

väsymystä.”
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ELÄMÄN UUDET 
MERKITYKSET
Kuolema auttaa meitä arvotta-
maan oman elämämme merki-
tyksiä uudelleen. Se myös mah-
dollistaa sen, että elämämme saa-
kin aivan uuden, arvaamattoman, 
mutta tärkeän suunnan ja merki-
tyksen. Suru kulkee mukana lop-
puelämän, muuttaen hiljalleen 
muotoaan.

”Ehkä noin vuoden kuluttua lä-
heiseni itsemurhasta aloin varovas-
ti rakentaa elämääni eteenpäin. 
Neljä ensimmäistä vuotta olivat to-
della raskaat. Romahduksia oli pal-
jon ja voin pitkiäkin aikoja erittäin 
huonosti. Hain paljon apua ja kun-
toutusta. Viimein neljän vuoden 
jälkeen usko tulevaisuuteen vahvis-
tui oleellisesti. Kamppailen ajoit-
tain edelleen, mutta nykyään ra-
kennan jo elämääni ja huomaan, 
että haaveitakin on. Sisareni kuo-
lemasta on nyt kuusi vuotta.”

”Olen vieläkin vasta alussa elä-
mäni jälleenrakentamisessa. Py-
sähtynyt tila on kestänyt kauan. 
Vieläkään en juuri uskalla unel-
moida, uskallan suunnitella vain 

arkea. Pyrin olemaan tässä ja nyt, 
päivän kerrallaan. Kyselen itseltä-
ni mitä teen ja mitä haluaisin. Työn 
merkitys on vähentynyt ja elämää-
ni on tullut rauhoittumista. Olen 
alkanut esimerkiksi lukemaan. 
Alussa pelkäsin hiljaisia hetkiä, 
mutta nyt uskallan ottaa aikaa, jo-
ka ei ole aina suorittamista täynnä. 
Päätin jäädä eläkkeelle ja senkin 
myötä suorittaminen pakokeinona 
on vähentynyt. Aiemmin menin ai-
na tuli hännän alla. Nyt osaan aja-
tella, että eipä minun tarvitse pa-
kolla lähteä.”

Olisi hyvä, jos noin puolen vuo-
den päästä menetyksestä sureva 
voisi kokea myös myönteisiä tun-
teita. Se kertoo, että sureva on toi-
pumisen tiellä. 

Suruun voi myös juuttua, ei-
kä sieltä pääse silloin omin voimin 
pois. Suru voi muuttua masennuk-
seksi ja silloin ei ole hyvä jäädä yk-
sin. Kaikki me tarvitsemme toisia 
ihmisiä ja heidän tukeaan.

Rinnalla kulkijan lohdutus tuo 
surevalle helpotusta ja vahvistaa 
lupausta, että elämässä on toivoa 
ja tilaa unelmille. Tulevaisuuteen 
suuntautumista auttaa, kun saa 

Täällä kaikki tietävät, mistä puhun.  
Vain saman kokenut todella ymmärtää.”

VERTAISTUKEA SURUSSA
 

Keskustele nimettömästi vertaisten kanssa netissä 
osoitteessa: www.surunauha.net/login

hoivaa ja huolenpitoa läheisiltä ja 
tarvittaessa myös ammattilaisilta.

HILJALLEEN 
HAAVEILLE TILAA
”Vasta viimeisenä opiskeluvuonna 
aloin herätä eloon. Se harmitti, sil-
lä minusta tuntui, että olin jäänyt 
paitsi valtavasta määrästä opiske-
luun kuuluvia asioita. Olin opiskel-
lut armottomasti enkä ollut anta-
nut itselleni aikaa hengähtää. Nyt 
minulla on jälleen toiveita ja unel-
mia, osa vanhoja ja vahvistuneita 
osa muuttuneita. Niiden toteutta-
minen tuntuu pelottavalta. On vai-
kea luottaa siihen, että elämä kan-
taisi. Pelkään koko ajan, että jos 
heittäydyn unelmieni vietäväksi, 

”Alussa pelkäsin 
hiljaisia hetkiä, 

mutta nyt uskallan 
ottaa aikaa, joka ei 
ole aina suoritta- 

mista täynnä.”
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jotain kamalaa tapahtuu taas. 
Olen kiitollinen elämän pienistä ar-
kisista hetkistä. Haaveilen turvalli-
sesta ja onnellisesta arjesta.”

Haaveiden alla olevat perus-
arvot eivät ehkä muutu, mutta se, 
miten haaveet ilmentyvät elämäs-
sä usein muuttuu. Haaveet tulevat 
realistisemmiksi ja niiden toteut-
taminen voi saada uuden ilmiasun. 
Menetyksen kokemuksen myötä 
suhde elämään muuttuu. Selviyty-
minen pohjaa siihen, että hyväk-
symme menetyksen osaksi omaa 
tarinaamme ja tulevaisuuttamme.

Kuolema muistuttaa meitä elä-
män rajallisuudesta. Se arvot-
taa asiat uudella tavalla ja samal-
la mahdollistaa sen, että ihminen 
alkaa etsiä omaa minuuttaan ja 
merkitystään. Kuoleman jälkeen 
voi ajatella, että elän vain kerran 
ja minulla on lupa omiin tavoit-
teisiini ja valintoihini, kunhan en 
satuta toisia teoillani. Saan elää 
omaa elämääni ja tehdä siitä oman 
näköiseni.

”Toivon tulevaisuudelta mielen 
tasapainoa. Sitä, että oppisin hy-
väksymään tapahtuneet asiat ja 
syyllisyyden taakka alkaisi helpot-
taa. Sokkivaiheessa ja syyllisyyden 
tunteen takia olen paennut ihmis-
suhteista. Konkreettisempi haavee-

ni on, että löytäisin hyvää ystä-
vyyttä ja yhteydenpitoa lähei-

siin ihmisiin. Antaisin itsel-
leni luvan lakata elämäs-

tä eristyksissä.”
Suru on usein 

kanssamme lop-
puelämäm-

me, mutta 

samalla menetettyihin luodut mer-
kitykselliset kiintymyssuhteetkin 
saavat elää mielessämme. Olemme 
luoneet kuolleesta läheisestämme 
oman sisäisen kuvan, he ovat osa 
elämämme henkilögalleriaa ja he 
ovat meissä, vaikka lähtivätkin.

”Läheiseni kuolema herätti mi-
nussa syvää syyllisyyttä, kuole-
manpelkoa ja toisaalta ajoittain 
halua kuolla itsekin. Nämä tunteet 
vaikuttivat pitkään ajatuksiini tu-
levaisuudesta. Aiemmat haavee-
ni tuntuivat liian suurilta tavoitel-
la. Hiljalleen haaveeni ja tavoittee-
ni lisääntyivät ja suurenivat. Viime 
aikoina olen huomannut, että haa-
veilen samoista asioista, kuin en-
nen läheiseni kuolemaa. Uskon, et-
tä voisin löytää sellaisen työn, jo-
ka mahdollistaisi itsenäisen ja riit-
tävän hyvän elämän. Ehkä voisin 
jopa löytää rakkautta. Haluan ol-

la rohkea ja elää elämääni, sik-
si haaveilu ja toivo tulevasta 

surunauha.net/palaute

ovat nykyään tärkeimmät arvo-
ni elämässä. Peloistani huolimatta 
olen myös toiveikas.”

Elämä ei palaa koskaan aivan 
ennalleen. Onkin tärkeää löytää 
kärsimyksen keskeltä syitä elää.

”Yritän joka päivä ihan tosissani 

”Haluan olla rohkea 
ja elää elämääni. 

Haaveilu ja toivo tu-
levasta ovat nykyään 
tärkeimmät arvoni.”

luottaa siihen, että elämä kantaa ja 
vie eteenpäin. Harjoittelen uskal-
tamista. Läheiseni kuoleman jäl-
keen ja siitä toipuessani unelmak-
seni muodostui saada auttaa muita 
ja sen unelman toteutin. Haaveita 
on jäljellä monia ja aion niitä myös 
toteuttaa.”

KUVA Katri Kristinsson

TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN
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SURUN KANSSA TYÖSKENTELY 
ON OMINTA MINUA

S uru ei ole Marjut Jaakkoselalle vieras, hän 
on kohdannut surun monta kertaa. Hänen 
miehensä teki itsemurhan, ja vuosia myö-

hemmin Marjutin kuopus kuoli traagisesti.
Marjut kuvailee sitä miten se, missä kohtaa 

elämänkaarta olemme, vaikuttaa siihen, mistä 
unelmoimme. 

”Olin haaveillut, että voisin siirtyä tekemään 
kahden työn sijasta yhtä, mutta mieheni kuole-
ma toi taloudellisia haasteita, eikä se ollut mah-
dollista. Olin myös haaveillut siitä, kuinka lasten 
kasvaessa ja vähitellen aikuistuessa, voisin ottaa 

KUKA? 
Erikoissairaanhoitaja, psykotera-
peutti,  ryhmäanalyytikko (VET), 
traumatyöntekijä, psykodraama- 
ohjaaja. 

Ollut vuosia mukana Surunau-
han toiminnassa mm. ryhmänoh-
jaajana, vertaisten kouluttajana 
ja asiantuntijana Vesova-viikon-
lopuissa.

Henkilökuvassa Marjut Jaakkosela

TEKSTI Laura Lappalainen
KUVAT Marjutin kotialbumi

huomioon enemmän omaa hyvinvointiani, mut-
ta sitäkin unelmaa täytyi lykätä. Minun oli kan-
nettava perhettämme eteenpäin ilman toista 
vanhempaa.

Nuorille suru tulee erilaiseen kehitysvaihee-
seen kuin esimerkiksi perheelliselle. Molemmis-
sa tapauksissa vastaan tulevat omat haasteet. 
Nuoren urahaaveet siirtyvät usein eteenpäin ja 
perheellisen täytyy monesti tukea ja kannatella 
muita ihmisiä. 

Itse olin mieheni kuoleman aikaan keski-ikäi-
nen. Opiskelin parhaillaan terapeutiksi, ja opin-
toihini kuului myös oma terapiajakso. Opinto-
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jeni vuoksi sain välittömästi kriisiterapiaa ja tu-
kea. Myös ammattilaisen täytyy työstää omaa 
menetystään.

Läheiseni itsemurhan kautta tutustuin Suru-
nauhaan. Silloin kiinnostukseni kuolemaa koh-
taan heräsi ja löysin itseni usein työpaikoista, 
joissa työskenneltiin pitkittyneen surun kanssa. 
Koen, että se on ominta minua työni saralla.

Kun tunsin toipuneeni riittävästi, perustin 
Surunauha-ryhmän ihmisille, 
jotka eivät olleet enää akuu-
tin surun vaiheessa. Ryhdyim-
me ryhmässä tutkimaan sitä, 
miten vaikeaa on lähteä elä-
mään omaa elämää ja mistä 
hyvä elämä rakentuu.

Rakensin ryhmän toimin-
ta-ajatuksen kirjan Trauma ja 
keho - sensomotorinen psy-
koterapia (Odgen, P., et al) periaatteelle, jossa 
käsitellään erityisesti resilienssiä eli psyykkistä 
palautumiskykyä. 

Rakentaakseen resilienssiä, ihmisellä tulee 
olla elämää suojelevat prosessit kunnossa. Niil-
lä tarkoitetaan perusarjen palikoita; syömistä, 
nukkumista ja liikkumista, sitä, että arki saadaan 
sujumaan ja sen päälle voidaan rakentaa muita 
asioita.

Kun perustus on riittävän vahva, voi miettiä, 
uskallanko kiintyä uudelleen, ja mitä pelkoja sii-
hen liittyy? Voidaan esimerkiksi etsiä hoivaavaa 
roolia suhteessa läheisiin, ystäviin tai vaikka lem-
mikkeihin. Sen jälkeen huomataan; olen mies tai 
olen nainen. Pukeudun ja kannan itseni näin, 
voin laittautua kauniiksi tai komeaksi. Uskallan-
ko lähteä katsomaan jälleen, mitä maailmalla on 
vielä tarjottavana?

Ystäviltä tukea hädässä
Jatkoin ryhmien ohjaamista, kunnes vuonna 
2010 kuopukseni kuoli traagisesti 17-vuotiaana. 
Jouduin vetäytymään ja työstämään omaa tilan-
nettani. Työkykyni romahti ja siirsin ryhmän jat-
kamisen toiselle.

Poikani kuolema toi minulle suuren hädän. 
Hädän hetkellä tärkeää oli, etten ollut yksin. 
Vaikka tuskaa ei kukaan voinut ottaa pois, oli jo-
ku joka jakoi sen kanssani. Erityisen koskettava 

oli tuttavani, joka ajoi 35 kilometriä viikoittain 
tuodakseen leipomaansa leipää meille tuliai-
sena. Koskaan hän ei tullut sisälle, koska hänen 
sairas puolisonsa odotti autossa. Monet naapu-
rit auttoivat, toivat ruokaa, aurasivat pihaa ja oli-
vat monella tapaa arjessa taakankantajia, kun it-
se melkein muserruin. Heidän avullaan toivo ja 
unelmat alkoivat elää; en ole yksin, joku on rin-
nalla. Suru on rakkautta ja se tunneyhteys ravit-

see niin suhteessa kuolleisiin 
kuin eläviin.

Minulla meni noin nel-
jä vuotta, ennen kuin toivuin 
ja pystyin jälleen tekemään 
työtäni. Toinen poikani vam-
mautui 2014 auto-onnetto-
muudessa. Silloin oma tera-
piataustani auttoi kestämään. 
Osasin käyttää aiemmin oppi-

miani selviytymiskeinoja.
Menetysteni jälkeen jäljellä olevat läheiset 

suhteet ovat tulleet entistä tärkeämmiksi. Pidän 
myös kuolleita läheisiäni tarinoissa mukana, heil-
lä on minulle merkitys ja arvo. Menetykset ovat 

”Olen joutunut 
opettelemaan irti 

päästämistä ja sitä, että 
minulla ei ole valtaa 
kaikkiin asioihin.”

HENKILÖKUVASSA
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luoneet minuun luopumisen varjon, mutta sa-
malla olen vuosien kuluessa löytänyt jälleen sen 
iloisuuden, jolla menen eteenpäin. Tärkeää on 
ollut saada rakentaa oma ymmärrys tapahtu-
neesta ja oma totuus, jonka kanssa voin jatkaa 
elämää. Meillä ihmisillä on tarve luoda jotakin 
merkityksellistä mielettömästä, halu luoda oma 
todellisuus, surun myönteinen ulottuvuus.

Huumori ja värit palasivat
Jos ajattelen unelmien näkökulmaa surusta toi-
pumisessa, unelmat mahdollistuivat minulle, 
kun huumori ja leikki palasivat elämääni. Leikki 
on spontaania, se välttää valmiita malleja ja tuot-
taa mielihyvää. Leikki esimerkiksi lastenlasten 
kanssa toi jälleen naurun elämääni. Toinen merk-
ki unelmien paluusta oli se, että jaksoin tehdä 
loppuun kesken jääneen tutkinnon. Onnistues-
sani siinä tiesin, että nyt koen elämäni riittävän 
turvalliseksi, jotta voin mennä eteenpäin.

Oman seksuaalisuuden herääminen oli myös 
merkki unelmien heräämisestä. Olin surun aika-

Marjut Jaakkosela: Ryhmät surijan tukena

Ensimmäiset hetket läheisen kuoleman jälkeen menevät hetkestä toiseen selviytymiseen. 
Silloin olisi hyvä saada kriisiapua kotiin ja keskittyä syömiseen ja lepoon.

Yksin ei kannata jäädä. Alun kriisiä varten on olemassa tukipuhelimia, tukihenkilöitä ja 
myös netissä saatavaa tukea. Ryhmässä joutuu liittymään niin moneen ihmiseen, että se voi 
olla alkuvaiheessa liikaa. Kriisiapu ja kahdenkeskinen tuki on silloin ensisijainen tuen muo-
to. On silti hyvä, että Surunauhan ryhmiin saa tulla milloin vain, koska aina kriisiapua ei saa. 
Surunauhasta osataan myös ohjata eteenpäin, jos se on tarpeen. Ryhmän tuki ja vertaisuus 
ovat arvokkaita, sitten kun omat voimat riittävät muiden ihmisten kohtaamiseen.

Ryhmänohjaajaksi, vertaistukijaksi alkamista voi ajatella sitten, kun on työstänyt omaa 
suhdetta traumaansa. Olisi hyvä, että tapahtuneesta olisi kulunut ainakin muutama vuo-
si, ja oma suru olisi jo pitkälle työstetty. Kun paikalle tulee muita, jotka ovat pahimmassa 
kriisissään, on tärkeää, ettei tilanteeseen humpsahda liian voimakkaasti, vaan pystyy silti 
ohjaamaan ryhmää. Ryhmänohjaajan pitäisi pystyä antamaan myös uskoa ja toivoa tulevai-
suuteen.

na päästänyt itseni repsahtamaan, mutta sitten 
aloin jälleen kiinnostua naiseudestani. Toin vä-
rejä elämääni ja tummat mekot vaihtuivat voi-
maväreihin. Muutenkin estetiikalla on ollut suu-
ri merkitys elämässäni ja toipumisessani. Suruai-
kana kävelin usein taideliikkeen ohi, jonka ikku-
nassa oli Sinikka Hautamäen akvarelli. Pysäh-
dyin aina ihailemaan sitä, mutta rahani eivät riit-
täneet sen ostamiseen. Eräänä päivänä rohkais-
tuin ja kävelin sisään. Kysyin, saisinko ostaa tau-
lun osamaksulla. Se onnistui ja häkeltyneenä kä-
velin kaupasta taulun omistajana. Katsoin akva-
rellin nimeä, Puolustaja. Ajattelin, että minä, jon-
ka oli ollut niin vaikeaa itseään suojella, puolus-
tin itseäni juuri nyt. Edelleen tankkaan voimaa 
tästä taulusta.

Olen joutunut opettelemaan irti päästämis-
tä ja sitä, että en voi vaikuttaa kaikkeen, eikä mi-
nulla ole valtaa kaikkiin asioihin. Olen oppinut 
keskittämään energiani sinne, missä minulla on 
valtaa ja missä voin itse vaikuttaa. Omat haavee-
ni ovat pienentyneet ja tavoittelen elämistä täs-
sä ja nyt.”

1
2

3

HENKILÖKUVASSA



Toimintakalenteri

Vertaistukiviikonloppu Vesova Virroilla
Kokemusasiantuntijoiden koulutus Jyväskylässä
Perhekonstellaatio Helsingissä
Tilaisuus Joensuussa
Tilaisuus Turussa
Tilaisuus Savonlinnassa
Uusien nettivertaisten koulutus Helsingissä
Terapeuttisen kirjoittamisen työpaja Lahdessa
Kynttilätapahtuma useilla eri paikkakunnilla ympäri Suomea
Syyskokous ja luento Turussa
Vapaaehtoisten viikonloppu Turussa
Uusien tukihenkilöiden koulutus Helsingissä

Surujärjestöjen hallintojen viikonloppu Tampereella
Perhekurssi, osa 2 Karjalohjalla
Lasten sururyhmien ohjaajien koulutus / Käpy ry järjestää
Uusien puhelinvertaisten koulutus Helsingissä
Helmikuussa alkaa uusien ryhmänohjaajien koulutus
Surukonferenssi Tampereella

21.–23.9.
6.-7.10.

13.10.
16.10.   
18.10.
29.10.

7.11. 
10.11.
18.11.
23.11. 

24.–25.11.
8.12.

19.-20.1.
25.-27.1.

9.-10.2.
16.2.

11.-12.4.

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

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

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

syksy 2018

kevät 2019

TAPAHTUMAT
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SURUPILVEN SALAISUUS –  
LASTENKIRJA TULOSSA
Moni kysyy, miten käsitellä itsemurhaa lapsen 
kanssa. Surunauha on saanut Alli Paasikiven sää-
tiön apurahan itsemurhaa perheessä käsittele-
vään kirjaprojektiin. Lasten ja aikuisten yhtei-
nen kirja on tarkoitettu tueksi perheille ja työvä-
lineeksi erilaisille lasten kanssa toimiville tahoil-
le. Kirjassa on rehellisesti ja lämpimästi kerrotun 
tarinan ja koskettavan kuvituksen lisäksi Avuk-
si aikuiselle – tueksi lapselle -osio, jonka avul-
la lapsen kysymyksiin voi vastata turvallisesti ja 
lapsentajuisesti.

Kirjan kirjoittaa ja kuvittaa sosiaalipsykolo-
gi, vertaistukija ja kuvataiteilija Anne Leppänen. 
Työryhmässä on mukana myös TM, työnohjaa-
ja ja vertaistukija Soili Teittinen, Surunauhan toi-
minnanjohtaja, KM, Viivi Suihkonen, asiantun-

tijoina sairaanhoitaja ja psykoterapeutti Minna 
Proskin sekä SOS-kriisikeskuksen päällikkö Rei-
ja Tuomisalo ja ryhmätoimintojen suunnittelija 
Hannele Lehtonen Suomen Mielenterveysseu-
rasta. Kirjan kustantaa PS-kustannus, ja se jul-
kaistaan keväällä 2019.
 

VERTAISTUKEA UUSILLA 
PAIKKAKUNNILLA
Surunauhalta toivotaan aika ajoin toimintaa uu-
sille tai toiminnasta tauolla olleille paikkakunnil-
le. Yksi tällainen toivepaikkakunta on ollut Joen-
suu, ja keväällä siellä järjestettiin vertaistuellinen 
ilta. Myös Virroilla pidettiin helmikuussa tilaisuus 
yhteistyössä paikallisten kanssa. 

Molemmat tilaisuudet otettiin hyvin vastaan, 
ja toimintaa toivottiin jatkossakin. Tarkoitukse-

Ajankohtaista
TOIMISTON TERVEISET
TEKSTI Viivi Suihkonen, Surunauhan toiminnanjohtaja

KUVA: Anne Leppänen / Surupilven 
salaisuus -kirjan kuvitusta
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TOIMINNAN RAHOITTAJAT
Surunauhan toiminnan pääasiallinen rahoittaja 
on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
(STEA), joka tukee toimintaa Veikkauksen tuo-
toilla. Yhdistys on saanut järjestöavustusta tänä 
vuonna seuraavilta kaupungeilta: Espoo, Helsin-
ki, Jyväskylä, Kemi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Ou-
lu, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa ja Vantaa. Ed-
rington Finland -säätiöltä on myös saatu huo-
mattava avustus, 5 000 euroa, joka on kohden-
nettu ammattiohjattuun toiminnalliseen vertais-
tukeen ja luentoihin.

Jäsenmaksutuotot ovat erittäin tärkeä osa ra-
hoitusta ja vertaistukitoiminnan mahdollistamis-
ta. Myös yksityishenkilöt ja yhteisöt ovat tehneet 
lahjoituksia.

Suuret kiitokset kaikille rahoittajillemme! 
Avustuksenne ja lahjoituksenne mahdollistavat 
vertaistuen toteuttamisen itsemurhan tehnei-
den läheisille.

na on järjestää yksittäisiä tilaisuuksia eri puolil-
la Suomea pitkin syksyä. Osa tilaisuuksista on jo 
merkitty sivun 14 toimintakalenteriin. Loput tie-
dot päivitetään nettisivuille ja Facebookiin.

Vertaisryhmänohjaajien koulutuksessa on 
keväällä koulutettu kolmetoista uutta ryhmän-
ohjaajaa. Uudet ryhmät perustetaan näillä näky-
min ainakin Lohjalle ja Lappeenrantaan, ja uu-
sien ryhmänohjaajien myötä toimintaa jatketaan 
mm. Porissa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopi-
ossa ja Vaasassa. 

Haku ensi vuoden ryhmänohjaajakoulutuk-
seen on avattu. Esimerkiksi Joensuussa, Virroil-
la, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä ja Lahdessa 
on tarvetta uusille ohjaajille.  

Toimiston työntekijät Teppo Kupias, Teija Toivanen ja Viivi Suihkonen Surunauhan toimistotalon 
pihalla. Valtakunnallista toimintaa koordinoidaan Fredrikinkadulla Helsingissä.

Hae vapaaehtoisten koulutuksiin:  
www.surunauha.net/vertaistuki/koulutus



Tukea ja tietoa ammattilaisille. 67%

58%
Ammattilaisista kokee tarvitsevansa lisää 
tietoa sureville suunnatuista tukipalveluista 
ja tukimateriaaleista. *

Ammattilaisista kokee tarvitsevansa lisää 
kokemustietoa läheisensä menettäneiltä.*

Surujärjestöjen yhteisessä hankkeessa 
lisätään ammattilaisten tietoa 
läheisen varhaista kuolemaa surevien 
kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen 
pariin ohjaamisesta.  

Hankkeen toteuttavat Surunauha ry, 
Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset 
ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry ja 
Suomen nuoret lesket ry. Hanke saa 
STEAn rahoitusta Veikkauksen tuotoista. 

www.surevankohtaaminen.fi

• Tutkittua tietoa surevan 
kohtaamisesta ammattilaisille 

• Kokemusasiantuntijoiden omat sivut
 ja keskustelualue 

• Pyydä kokemusasiantuntijan vierailua, tilaa
 uutiskirje ja ole yhteydessä hankkeen työntekijöihin 

Tutustu hankkeeseen verkossa:

*Surujärjestöjen keväällä 2017 toteuttaman tarvekartoituksen 
(n=169) mukaan
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Taiteiden terveys- ja hyvinvointivaiku-
tuksia on viime vuosina tutkittu enene-
vissä määrin, ja tutkimustietoa aihees-
ta on runsaasti saatavilla. Taiteita käy-
tetäänkin yhä enemmän osana tervey-

denhuoltoa, terapiaa ja syrjäytymisen ehkäisyä. 
Taide on itsessään arvokasta, se kommentoi ym-
päröivää maailmaa ja yhteiskuntaa, se herättää 
ajatuksia ja nostaa pintaan tunteita. Taidekoke-
mukset tarjoavat myös mahdollisuuden irtautua 
hetkeksi arjesta, huolista, murheista ja ikävistä 
asioista. Toisaalta taiteen avulla voi päästä kos-
ketuksiin niihin muistoihin ja tunteisiin, jotka luu-
li jo unohtaneensa ja kadottaneensa. Se voi ol-
la pelottavaa ja ahdistavaa, mutta samalla myös 
äärimmäisen puhdistavaa.

Musiikki on merkinnyt minulle aina todel-
la paljon. Perheessämme soitettiin, lau-
lettiin ja kuunneltiin paljon monenlais-

ta musiikkia. Isäni ja molemmat veljeni soittivat 
kitaraa, ja kitaransoitto vei sittemmin minutkin 
mukanaan.

Joidenkin kappaleiden avulla voin yhä pala-
ta moniin hetkiin elämässäni, kuin aikakoneella. 
Veljeni oli todellinen musadiggari, omintakeisel-
la musiikkimaulla varustettu äänitteiden suurku-
luttaja. Sain veljeni levykokoelman itselleni hä-
nen poismenonsa jälkeen. Nyt kun hänen itse-
murhastaan on kulunut reilut yhdeksän vuotta, 
voin levyjen avulla edelleen palata moniin yhtei-

LOHTUA  
LAULUISTA

siin hetkiin, joita vietimme usein juuri musiikkia 
kuunnellen. Muistot kirkastuvat tuttujen kappa-
leiden soidessa.

Laulut ovat tuoneet minulle iloa ja lohtua, ja 
tarjonneet myös eräänlaista vertaistukea. Mo-
net muutkin painivat samojen asioiden parissa 
kuin minä. Sopivia lauluja riittää valittavaksi elä-
män kaikkiin hetkiin ja koko tunnekirjon jokai-
seen sävyyn.

Parhaimmillaan laulut onnistuvat tiivistä-
mään elämän tärkeimpiä asioita oivalta-
valla tavalla, koskettavasti ja silti yleismaa-

ilmallisesti. Olen löytänyt lauluista peilejä sekä 
veljeni itsemurhan jälkeisen kriisin käsittelyyn 
että moniin muihin elämän varrella askarrutta-
neisiin kysymyksiin. Jokainen tulkitsee lauluja 
oman kokemusmaailmansa kautta, ja siksi ihmi-
set löytävät lauluista eri merkityksiä.

All Things Must Pass, laulaa George Harri-
son. Siitä, että mikään ei ole pysyvää, voi löytää 
myös lohtua. Synkimpänä hetkenä, syvimmän al-
hon pohjalla on helpottavaa muistaa, että jos-

TEKSTI Jaakko Teittinen
Kirjoittaja on Surunauhan vertaistukija

”Laulut ovat tuoneet minulle 
iloa ja lohtua, ja tarjonneet 

myös eräänlaista vertaistukea.” 

TAPANI SELVIYTYÄ SURUN KANSSA
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sain vaiheessa pimeys väistyy ja polku on jälleen 
tasaisempi kulkea. Elämä jatkuu ja siitä tulee vie-
lä mielekästä. 

Tapamme hahmottaa aikaa muuttuu läpi elä-
män. Taaperot elävät hetki kerrallaan täysin tar-
peidensa ohjaamina, vailla ymmärrystä men-
neestä ja tulevasta. Pikkuhiljaa hekin oppivat 
syy-seuraussuhteet ja lopulta sen, että omilla 
teoilla ja valinnoilla on vaikutuksia nykyhetken li-
säksi myös tulevaisuuteen. Vaikka menneeseen 
emme voi enää vaikuttaa, saatamme jäädä ju-
miin eiliseen, puntaroimaan erilaisia vaihtoehto-
ja, jotka olisivat saattaneet toteutua, jos olisim-
me päättäneet valita toisin.

Eiliseen on jääty jumiin myös The Beatlesin 
kappaleessa Yesterday. Laulussa kaivataan 
eilistä, jolloin kaikki oli vielä hyvin. Pink Flo-

ydin kappaleessa Time pohditaan ajan kulumis-

TAPANI SELVIYTYÄ SURUN KANSSA

”Siitä, että mikään ei 
ole pysyvää, voi löytää 

myös lohtua.” 

ta ja sen luonnetta. Nuorena aikaa tuntuu ole-
van rajattomasti, tuhlattavaksi asti. Vanhempa-
na aika vaikuttaa kuluvan nopeammin, ja jonain 
päivänä saattaa herätä siihen, että elämä on li-
punut ohi huomaamatta. Kappale on hyvä muis-
tutus siitä, että pitäisi osata elää nyt ja tässä, tä-
nään — surusta ja ikävästä huolimatta.

KUVA: Pixabay
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Minun kodissani on elänyt surullisen sielu.
Minun katujani on vaeltanut ikävän itku.
Minun poskillani on tuntunut naurun kaipuu.
Minun ikkunastani on näkynyt lehdettömiä puita.
Minun maailmastani ovat puuttuneet värit.
 
Vuosia olen etsinyt ja lopulta löytänyt.
Kuplivan ilon,
varpaissa tuntuvan naurun,
lehdistä täyttyneet puut,
ja huomisen värit.
 
Olen löytänyt lohdun surun rinnalle,
odotuksen kaipuun lähelle,
ja huomisen
eilisen surujen vierelle.
 
Olen kuljettanut sinua mukanani,
jakanut elämästäni,
itkenyt ettet ole täällä näkemässä.
Olen muistanut ja muistuttanut,
että jos saisit sanoa,
sanoisit että olet ylpeä.

 
Jennina Lahti
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Itsemurha on läheisille 
traumaattinen kokemus –
miten selvitä eteenpäin? 

TEKSTI Anni Nora
Kirjoittaja on Surunauhan vertaistukija ja psykologi

”Trauma on tapahtu-
ma, joka on ylivoimai-
nen tavallisille selviy-
tymiskeinoillemme.”

M uutama vuosi sitten olin 
ystäväni kanssa doku-
menttielokuvafestivaa-

leilla. Elokuvista ensimmäinen 
käsitteli hautaustoimiston arkea, 
jossa valmisteltiin haudattavaksi 
myös itsemurhaan kuolleita. Toi-
sessa haastateltiin puolisonsa sur-
mannutta miestä, joka kertoi väki-
valtaisten muistojen ja syyllisyy-
den kanssa elämisestä. 

Elokuvien jälkeen istuin ju-
nassa, kun tunsin yhtäkkiä äitini 
läsnäolon. En ollut miettinyt hä-
nen kuolemaansa pitkiin aikoi-
hin, mutta kotiin päästyäni hänen 
kuolemaansa liittyvät tapahtu-
mat vyöryivät mieleeni kuvina. En 
kyennyt kuin makaamaan, itke-
mään hallitsemattomasti ja taker-
tumaan tyynyyn, niin kuin johon-
kin konkreettiseen tässä hetkessä. 

Äitini oli kuollut vuosia aikai-
semmin, mutta elin hänen itse-
murhaansa liittyvät tapahtumat 
uudelleen kuin se tapahtuisi juu-
ri nyt. Tätä tekee traumaattinen 

tapahtuma ihmisen mielelle.
Läheisen ihmisen itsemurha on 

useimmille traumatisoiva tapah-
tuma. Trauma on tapahtuma, jo-
ka on ylivoimainen tavallisille sel-
viytymiskeinoillemme. Sen on sa-
nottu aiheuttavan yhteyden kat-
keamisen itseemme, kehoomme, 
muihin ihmisiin ja maailmaan. It-
semurhakuolemassa se on myös 
äkillinen ja väkivaltainen yhtey-
den katkeaminen läheiseen ihmi-
seen. Tärkeä ihminen on poissa, 
häntä ei enää ole. Itsemurha ta-
pahtuu usein yllättäen, mikä te-
kee menetykseen valmistautumi-
sesta mahdotonta. 

Mutta mikä tekee itsemurhasta 
vielä järkyttävämmän, on sen vä-
kivaltaisuus. Pahimmassa tapauk-
sessa joutuu itse todistamaan ja 
näkemään väkivaltaa, jota lähei-
nen on tehnyt itselleen. Ne kuvat 
eivät helposti jätä rauhaan.

TRAUMAATTISEEN  
TAPAHTUMAAN REAGOINTI

Traumakokemus syntyy elä-
mää uhkaavasta tapahtumas-
ta, joka johtaa perusturvallisuu-
den rikkoutumiseen. Menetäm-
me hallinnan elämää kannatte-
levista rakenteista. Tämä johtaa 

pelkoreagointiin, jota voisi kuva-
ta primitiiviseksi. Sokkitilassa ih-
misen ottavatkin valtaansa reak-
tiot, jotka pohjautuvat luonnol-
lisiin selviytymismekanismeihin 
ja ovat rationaalisen ajattelumme 
ulkopuolella.

Traumaattiseen tapahtumaan 
reagointi on hyvin fyysistä. Ke-
ho virittyy taistelemaan tai pake-
nemaan, sydän hakkaa, koko ke-
ho jännittyy ja vapisee, näkökent-
tä ja muu havainto kapenee, kaik-
ki aistimme ja ajatuksemme kes-
kittyvät tapahtuneeseen ja siitä 
selviämiseen. 

Joskus myös lamaannumme 
ja jähmetymme täysin. Kokemuk-
siin liittyvät tunteet eivät pää-
se suoraan tietoiseen käsittelyyn 
heti, sillä ne ovat liian tuskalli-
sia kestää, vaan saatamme toimia 

MITEN SELVITÄ ETEENPÄIN
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kuin autopilotilla, ilman tunteita. 
Olo voi olla turta tai kuin sumus-
sa, ja tapahtuman tajuaminen to-
deksi ja siihen liittyvät tunteet tu-
levat vasta myöhemmin. Voimme 
aluksi myös kieltää tapahtuneen 
kokonaan.

Nämä selviytymiskeinot vai-
kuttavat myös siihen, miten ta-
pahtumat painuvat muistiin. Ais-
tien keskittyessä tapahtumaan sii-
tä muodostuu hyvin teräviä muis-
toja, jotka voivat tunkeutua myö-
hemmin mieleen hallitsematto-
masti pienestäkin vihjeestä. 

Traumaattista kokemusta ei 
vain muisteta; sen kuvat, äänet ja 
tuntemukset koetaan aina uudel-
leen. Koettu kauhu ja avuttomuus 
johtavat pysyviin muutoksiin 

aivojen ja kehon hälytysjärjestel-
mässä ja havainnossa, jotka vai-
kuttavat ihmisen koko olemiseen.

TRAUMAPERÄINEN 
STRESSIHÄIRIÖ

Suurin osa selviää läheisen itse-
murhasta ilman ammattiapua. Ta-
pahtuneesta toipumiseen vaikut-
taa moni asia. Selviytymistä vai-
keuttaa läheisten ihmissuhteiden 
ja tuen puute. 

Usein itsemurhasta voi olla vai-
kea puhua niiden kesken, joita se 
on koskettanut, sillä kaikilla on 
oma valtava surunsa. Syyllisyy-
den kysymykset voivat tulla per-
heenjäsenten väliin, tai suhteet ei-
vät ole alun perinkään tarpeeksi 

turvallisia, jotta näin vaikeaa 
asiaa pystyttäisiin käsittelemään 
yhdessä. 

Myös aikaisemmat traumaat-
tiset kokemukset, esimerkiksi ai-
emmat läheisten menetykset, vai-
keuttavat läheisen itsemurhas-
ta selviytymistä. Tällainen äkilli-
nen menetys voi aktivoida varhai-
set turvattomuuden kokemukset, 

”Vertaisiin voi tun-
tea yhteyttä jaetun 
kokemuksen kautta, 
eikä ymmärtämiseen 
tarvita niin runsaita 
sanoja.”

KUVA vasemmalla Valtameri sisälläni / Hannele Torniainen; oikealla Kaipuu / Jari Hindström, Vastavalo
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mikä vaikeuttaa toipumista.
Traumaperäinen stressihäiriö 

voi syntyä, jos tapahtunutta ei pys-
ty käsittelemään. Pitkittyessään 
traumaoireet voivat olla saman-
tyyppisiä kuin alkureaktion yli-
vireystila, ja voivat näkyä univai-
keuksina, ärtyneisyytenä ja keskit-
tymisvaikeuksina. Usein on myös 
pelkoja uusista menetyksistä. 

Tyypillistä on tapahtuman hal-
litsematon uudelleenkokeminen. 
Vaatii hirvittäviä ponnistuksia jat-
kaa elämää, jos tapahtuman kau-
hu ja tuska tunkeutuu mieleen vä-
hän väliä. Kun tapahtuman pa-
laaminen mieleen aiheuttaa voi-
makkaita ahdistuksen tunteita, 
sen mieleen tuovia asioita täytyy 
vältellä. Tämä voi johtaa kaikkien 
tunteiden latistumiseen, ja turtu-
mus ja jähmettyminen voi saada 
aikaan sen, että olo on kuin elä-
vällä kuolleella.

Läpi käymättä jääneet tunteet 
saattavat ajan myötä muuttua ylei-
seksi ahdistuneeksi oloksi, ja koko 
ihmisen käsitys itsestään ja elä-
mästä saattaa muuttua. Seurauk-
set voivat näkyä itsetunnon ja it-
seluottamuksen murenemisena, 
epämääräisenä pahan olon tun-
teena ja elämänilon häviämisenä. 

Tämä vaikeuttaa myös ihmissuh-
teita ja voi johtaa eristäytymiseen.

Arvottomuuden ja merkitykset-
tömyyden kokemukset voivat joh-
taa mm. itsetuhoisiin ajatuksiin tai 
päihteiden käyttöön. Kaikki edel-
lä mainitut ovat merkkejä siitä, et-
tä kannattaa hakea ammattiapua.

MIKÄ AUTTAA TOIPUMAAN

Traumaattisesta tapahtumasta toi-
pumisessa on tärkeää tapahtuman 
läpikäyminen vähitellen – puhuen 
tai vaikkapa kirjoittaen – kuiten-
kin vähitellen, sitä mukaa kun sii-
hen pystyy: mitä tunsit, ajattelit, 
koit. Tärkeää on, että tapahtumas-
ta muodostuu itselle ymmärrettä-
vä ja hallittava tarina, ja että käy 
vähitellen läpi tapahtuneeseen liit-
tyviä tunteita, jotka aluksi tuntu-
vat liian musertavilta.

Siitä muille puhuminen myös 
luo yhteyttä muihin ihmisiin. Ver-
taistuki on monelle tärkeää, sillä 
vertaisiin voi tuntea yhteyttä jae-
tun kokemuksen kautta, eikä ym-
märtämiseen edes tarvita niin 

runsaita sanoja.
Toipuminen tapahtuu myös 

fyysisen kautta. Alkuvaihees-
sa on tärkeää huolehtia hyvin pe-
rustarpeista, kuten syömisestä ja 
nukkumisesta. Tällaisen tapahtu-
man jälkeen voi auttaa tutun ih-
misen tai lemmikin läheisyys, ys-
tävän halaus tai vaikka pehmeän 
peiton sisälle käpertyminen. Fyy-
sinen läheisyys ja turva auttaa 
turvallisuudentunteen uudelleen 
rakentamisessa.

Myös liikkuminen ja rentou-
tuminen voi auttaa. Traumako-
kemuksen jälkeen kaikki tunteet 
ja aistikokemukset voivat olla pe-
lottavia, sillä järkyttävä kokemus 
on tehnyt niistä jotain, mitä ei voi 
hallita. Tällöin kosketus oman ke-
hon tuntemuksiin tässä hetkessä 
on löydettävä uudelleen.

Mikäli on ollut todistamas-
sa läheisen itsemurhaa itse, ko-
kemus voi olla niin järkyttävä 
ja kaoottinen, että sitä on mah-
dotonta käsitellä ilman ammat-
tiapua. Tällöin oikea hoito voi ol-
la esimerkiksi kriisipsykoterapia, 

”Ahdistus lievittää 
vähitellen, jos tulem-
me nykyhetkeen ja 
olemme hyväksyvästi 
ja myötätuntoisesti 
läsnä myös tuskallis-
ten tunteiden kanssa, 
koemme ne kehos-
samme ja päästämme 
sitten niistä irti.”

MITEN SELVITÄ ETEENPÄIN
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Harjoitus
 

niihin hetkiin, kun itsemurhaan liittyvät muistot tunkeutuvat 
mieleen ja niihin liittyvät tunteet tuntuvat sietämättömiltä

Istu alas tuolille ja nojaa selkänojaan. Pidä silmät auki. Hengitä viisi kertaa syvään 
ja laske hengitykset. Huomaa, miltä tuoli tuntuu allasi ja maa jalkojesi alla, ja miten 
selkänoja tukee sinua. Kiinnitä huomiosi ympärilläsi näkyviin asioihin. Nimeä mieles-
säsi, mitä näet: pöytä, tuoli, ikkuna… mitä tahansa näetkin. Jatka syvään hengittä-
mistä. Kun huomaat että ahdistava olo hieman hellittää, voit siirtää huomiosi siihen, 
mitä tunteita juuri nyt tunnet. Onko se tuskaa, ahdistusta, surua, ikävää, pelkoa vai 
jotain muuta? Nimeä tunne niin tarkasti kuin voit. Tarkastele myös, missä se tuntuu. 
Onko se puristava tunne rinnassa, silmissä kirvelevät kyyneleet, jännittyvät hartiat, 
vai jotain muuta?

Voit sanoa itsellesi: ”Voin olla tämän tunteen kanssa. Minun ei tarvitse kamppailla 
sitä vastaan. Juuri nyt minun ei tarvitse pelätä, olen turvassa. En ole yksin tämän 
kärsimyksen kanssa. Toivon, että pystyn hyväksymään tämän hetken sellaisena kuin 
se on. Toivon, että voin olla siinä niin levollisesti kuin mahdollista.”

KIRJALLISUUTTA:

Arto Pietikäinen: Joustava mieli elämän kriiseissä

Bessel van der Kolk: Jäljet kehossa – Trauman paran-
taminen aivojen, mielen ja kehon avulla

Peter A. Levine: Kun tiikeri herää – Trauma ja 
toipuminen

olemme hyväksyvästi ja myötätun-
toisesti läsnä myös tuskallisten tun-
teiden kanssa, koemme ne kehos-
samme ja päästämme sitten niistä 
irti. Kun saamme uudelleen yhtey- 
den itseemme tässä hetkes-
sä ja tunnemme vähitellen tä-
män olemassaolon luotettavaksi 

ja hallittavissa olevaksi, voim-
me vapautua menneestä ja ra-
kentaa omaa tarinaamme myös 
tulevaisuuteen.

traumakeskeinen tai kognitiivi-
nen psykoterapia, tai kognitiivi-
nen käyttäytymisterapia. Turvalli-
sessa suhteessa voi käydä läpi ta-
pahtuneeseen liittyviä ajatuksia ja 
tunteita – altistua niille vähitellen 
sekä opetella tapoja selvitä trau-
mamuistojen kanssa. Lääkitys voi 
joissain tilanteissa olla paikallaan 
lyhytaikaisena apuna.

Traumaattinen kokemus pa-
kottaa etsimään uuden tavan elää. 
Ihminen joutuu kohtaamaan nyky-
hetken järkyttävän todellisuuden 
ja elämän epävarmuuden. Mut-
ta se on myös mahdollisuus ym-
märtää syvällisesti, että nykyhetki 
on ainut mitä on, sillä tulevaisuu-
desta ei ole tietoa ja menneisyyttä 
emme voi muuttaa.

Ahdistus lievittää vähitel-
len, jos tulemme nykyhetkeen ja 
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Iloa ja apua jaksamiseen 
virkistyslomalta – ennakkotietoa!
 
Elokuussa 2019 järjestetään Peurungan kylpylähotellissa tuettu vir-
kistysloma itsemurhan tai henkirikoksen kautta läheisensä menet-
täneille aikuisille. Veikkaus tukee lomatoimintaa sillä periaatteella, 
että kaikilla tulee olla oikeus lepoon ja virkistykseen – myös heillä, 
joilla vaikean elämäntilanteen vuoksi on haasteita päästä lomai-
lemaan. Tämän vuoksi eri järjestöt tarjoavat vuosittain kotimaan 
lomia, joihin osallistujat valitaan sosiaalisin, taloudellisin ja tervey-
dellisin perustein.
 
Huoma ry:n ja Surunauha ry:n yhteinen loma on 11.—16.8.2019. Tue-
tun loman hinta osallistujalle on 20 € / vuorokausi ja hinta sisältää 
täyshoidon kahden hengen huoneessa sekä virkistävää ohjelmaa. 
Loma on tarkoitettu aikuisille ja se toteutetaan yhteistyössä Maa-
seudun Terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa. Lomalle haku alkaa 
kevättalvella 2019. Seuraa Surunauhan, Huoman tai MTLH:n 
ilmoittelua asiasta.



Kokemusasiantuntija 
auttaa muita auttamaan

J oskus ammattilainenkin on neuvoton järkyttä-
vän kuolemantapauksen edessä. Surevien ver-
taistukijärjestöissä on huomattu, että ammat-

tilaiset kaipaavat ja tarvitsevat lisää tietoa surevien 
kohtaamisesta ja tukemisesta. Heidän tuekseen on 
käynnistetty STEAn Veikkauksen tuotoista rahoitta-
ma Surevan kohtaaminen -hanke, jossa välitetään tie-
toa kokemusasiantuntijavierailujen sekä surevankoh-
taaminen.fi-verkkosivuston kautta. Hankkeessa ovat 
mukana Surunauha ry:n lisäksi KÄPY        – lapsikuolema-
perheet  ry, Suomen nuoret lesket ry ja Huoma – hen-
kirikoksen uhrien läheiset ry.

 Kokemusasiantuntijat käyvät työpaikoilla ja op-
pilaitoksissa kertomassa omista kokemuksistaan sekä 
siitä, miten omaisensa menettänyt olisi hyvä kohda-
ta ja millaista apua sureville on saatavilla. Kaikkien 

surujärjestöjen vapaaehtoisissa toimii jo joitakin ko-
kemusasiantuntijoita, ja lisää koulutetaan lokakuus-
sa. Yksi Surunauhan vapaaehtoisista on Jennina Lah-
ti, jolle kokemusasiantuntijuus on ollut tärkeä tapa 
auttaa muita läheisensä menettäneitä ja vaikuttaa 
ammattiauttajien käytäntöihin.

 

ASIOIHIN VOI VAIKUTTAA PUHUMALLA
Jennina kouluttautui kokemusasiantuntijaksi ensim-
mäisten joukossa. 

”Vuosi sitten haettiin kokemusasiantuntijoita pi-
lottihankkeeseen. Puhun mielelläni, joten kokemus-
asiantuntijuus tuntui sopivan minulle. Ajatus siitä, et-
tä saisin olla kouluttamassa ammattilaisia ja voisin 
kertoa heille surusta ja kokemuksestani, tuntui tär-
keältä. Haluaisin, että kokemuksestani seuraisi surun 
lisäksi jotain hyvääkin.”

 Jennina on toiminut Surunauhan vapaaehtoise-
na vertaistukijana jo ennen ryhtymistään kokemus- 
asiantuntijaksi. 

”Vertaistukijana olen kuullut paljon sellaisista ko-
kemuksista, joita en toivoisi kenelläkään olevan. Lä-
heisensä menettäneiden ei pitäisi joutua surunsa li-
säksi kamppailemaan sen kanssa, miten heitä kohdel-
laan ja millaista apua he saavat. Haluan tehdä jotain 
sen eteen, että tällaisia tilanteita tulisi vähemmän ja 
vähemmän.”

TEKSTI Maiju Laitanen, Surevan kohtaaminen 
-hankkeen viestintävastaava KUVA Jennina Lahden kotialbumi

”Läheisensä menettä- 
neiden ei pitäisi joutua 

surunsa lisäksi kamppaile- 
maan sen kanssa, miten 

heitä kohdellaan ja millaista 
apua he saavat.” 
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KOKEMUSASIANTUNTIJA  
SAA HERKISTYÄ
Viimeksi Jennina oli kokemusasiantuntijavierailulla 
Järvenpäässä, jossa hän kävi puhumassa mielenterve-
yden ammattilaisille. Surunauha välitti vierailua toi-
voneen tahon yhteystiedot Jenninalle, joka hoiti yh-
teydenpidon siitä eteenpäin. Jenninaa oli kuulemassa 
noin parikymmentä mielenterveysalalla työskentele-
vää. Tilaisuus tuntui intiimiltä. 

 ”Aloitan vierailun aina kertomalla, että saatan it-
keä puheenvuoroni aikana. Näin sanomalla annan it-
selleni luvan liikuttua, mutta samalla viestin kuuli-
joille, että kyyneleet ovat ok eikä minusta tarvitse ol-
la huolissaan. Sitten kerron omasta kokemuksestani. 
Välillä kysyn, onko yleisöllä kysyttävää. Esitän saman 
kysymyksen kertomukseni lopuksi. Usein kuulijat ei-
vät halua esittää kysymyksiä kaikkien kuullen, mutta 
monet tulevat juttelemaan jälkikäteen. Aihe voi olla 
arka kuulijoillekin. Tilaisuuden jälkeen varaan aikaa 
siihen, että minua voi vielä lähestyä.”

 Vierailu Järvenpäässä sujui hyvin, ja kuulijat kiit-
telivät Jenninaa puheenvuorosta. 

”Vastaanotto ammattilaisilta oli hieno. Puheen-
vuoroni oli avannut näkökulmia, joita ei arjessa ja 

ihmisiä kohdatessa tule aina edes ajatelleeksi. Monil-
le heräsi ajatuksia omaan työhön liittyen.” Ammat-
tilaisten palaute on kokemusasiantuntijalle tärkeää. 
”On kiva, kun ammattilaiset kannustavat. Usein omaa 
puheenvuoroa käy mielessään läpi ja miettii, mitä oli-
si voinut sanoa paremmin. Mieli rauhoittuu, kun saa 
positiivista palautetta.”

 

ROHKEUTTA KERTOA JA KUUNNELLA
Jenninalle kokemusasiantuntijana toimiminen on 
juuri sitä mitä hän haluaa tehdä. 

”Koen tekeväni jotain todella arvokasta ja tär-
keää. Kokemuksen tuoma asiantuntijuus on erilais-
ta kuin ammatin kautta saatu. Se ei ole teoreettista, 
vaan jotain mikä on oikeasti tapahtunut. Tutkittu tie-
to on tärkeää, mutta kokemuksen kautta ymmärtää, 

ettei se koskaan ole yleispätevää. Jokainen kokemus 
on erilainen.”

 Kokemusasiantuntijavierailut ovat jännittäviä, 
mutta Jenninan mielestä ammattilaisille on helpom-
pi puhua kuin vertaisille. 

”Vertaisten kanssa sitä on jotenkin alaston asian 
kanssa. Ammattilaisten kanssa voi ottaa selkeästi asi-
antuntijan roolin. Saatan pelätä etukäteen, että mitä 
jos alkaa itkettää. Haluan muistuttaa itseäni ja mui-
ta siitä, että ei asiantuntijan tarvitse olla täysin val-
mis kaiken kanssa. Keskeneräinen saa olla. Kokemus-
puheenvuoro käsittelee asiaa, joka tapahtui puhujal-
le ja on osa tämän jokapäiväistä elämää. Se saa myös 
näkyä.”

 Jenninalla on surevia kohtaaville ammattilaisille 
selkeä viesti. ”Haluan sanoa, että olkaa rohkeita, koh-
datkaa sureva ja kuunnelkaa tätä. Sellaista ammattia 
ei ole, jossa kokemuspuheenvuoron kuuntelemisesta 
ei olisi apua. Aina vastaan voi tulla joku, jolla on ki-
peä kokemus läheisen menettämisestä. Silloin tarvi-
taan tietoa siitä, miten surevaa voidaan tukea.” 

Kokemusasiantuntijan vierailusta palautetta anta-
neet ammattilaiset ovat poikkeuksetta sitä mieltä, et-
tä vierailu on antanut heille eväitä tuleviin kohtaami-
siin. Kokemusasiantuntijoiden työ on toivottua ja tar-
vittua. Tavoitteena on, että yhä harvempi sureva ko-
kisi jäävänsä yksin ja ilman apua.

”Haluan sanoa, että olkaa 
rohkeita, kohdatkaa sureva 

ja kuunnelkaa tätä.” 



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

Kuvassa Mari Pulkkisen Surun sylissä -kirja.

AUTA OPINNÄYTETYÖSSÄ:

V armasti jokainen tätä lehteä lukeva tietää, 
ettei elämä mene aina niin kuin suunnit-
telee. Itse huomasin sen pääsiäisenä 

2017. Matkustin kotipaikkakunnalleni perhee-
ni luokse. Isääni en enää koskaan ehtinyt nähdä.

Välimme olivat jo viilentyneet ja viimeisen 
kerran hänelle soittaessani olin sanonut asioita, 
jotka jälkeenpäin harmittavat. Isäni alkoholin-
käyttö ja diagnosoimattomat mielenterveyson-
gelmat aiheuttivat perheeseemme jatkuvaa har-
mia ja pelkoa. Olin turtunut tilanteeseen ja olin 
siksi melko kärkäs ja suorasanainen. Ei hänestä 
olisi koskaan ollut myöntämään ongelmiaan ja 
hakemaan apua, vaikka siihen kannustettiin.

KIIRASTORSTAINA, ollessani siskoni luona, 
sain isältäni tekstiviestin, jossa hän pyysi anteek-
si käytöstään. Viimeinen viesti häneltä oli: ”Kii-
tos, anteeksi ja hyvästi”. Pitkäperjantaina hän te-
ki itsemurhan.

Sokissa itkimme, nauroimme, muistelimme 
isää, söimme pitsaa ja lämmitimme saunan. Olin 
helpottunut, surullinen ja pettynyt, kaikki tuntui 
epätodelliselta. Luulin, että tämä on joku vitsi. 
Ei naurattanut. Ja sitten taas naurattikin. Toimin 
rationaalisesti, en syyllistänyt itseäni ja kerroin 
avoimesti ihmisille, mitä on tapahtunut. Paljon 
myöhemmin tuli syyllisyys.

HAKEUDUIN heti Surunauhan vertaistukiryh-
mään ja olen kokenut sen todella hyvänä. En ole 
yksin näiden tunteideni kanssa. Terapoin itseäni 

Millaiset ovat surun vaiheet? 
TEKSTI Anniina Vaarala

ottamalla asioista selvää ja lukemalla esimerkik-
si kuolemasta, kuoleman jälkeisestä elämästä ja 
itsemurhista.

Tämän takia kiinnostuinkin tekemään so-
sionomin opintoihini kuuluvan opinnäytetyön it-
semurhan tehneiden läheisten surun vaiheista. 
Peilaan surun vaiheita traumaattisen kriisin vai-
heisiin ja selvitän, miten itsemurhan tehneiden 
läheisten kohdalla vaiheet ovat edenneet.

TOIVOISIN, että vastaisit kyselyyn, jolla kerään 
aineistoa opinnäytetyöhöni. Kysely on avoinna 
osoitteessa: www.webropolsurveys.com/surun-
vaiheet.net. Kirjaudu kyselyyn salasanalla: su-
ru. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymis-
ti eikä yksittäisiä vastauksia käytetä siten, et-
tä vastaajaa voitaisiin mitenkään tunnistaa. Val-
mis opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Theseus 
-tietokannassa.

Kiitos kaikille vastaajille! Voimia suruusi! 
Terveisin,
Anniina

VAIKUTA JA VASTAA: 
webropolsurveys.com/surunvaiheet.net 

salasana: suru 
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Seitsemän vuoden ajan harras-
tin kerran kuussa surua. Mi-
nun tehtäväni oli olla vertai-

nen ja ennen kaikkea läsnäololla-
ni näyttää, että läheisen itsemur-
han kanssa voi elää eteenpäin. Et-
tä nekin ryhmään tulijat, joilla su-
ru on vielä aivan uusi vieras, voi-
vat nähdä pienen välähdyksen sii-
tä, miten surun kanssa voi hissuk-
siin tehdä sinunkaupat. 

KIIPESIN maanantai-iltaisin kol-
manteen kerrokseen ryhmäti-
laamme ensin Kaisan kanssa, sit-
ten Kaisan ja Tuulan, sitten Tuu-
lan kanssa. Meillä oli tapana oh-
jata vertaisryhmää aina kahdes-
taan, koska Jyväskylässä ryhmän 
koko vaihteli kahdesta kävijäs-
tä jopa kolmeentoista. Isojen ilto-
jen aikaan jakaannuimme kahteen 
ryhmään.

Meidän ryhmämme oli avoin 
ryhmä, eli emme koskaan tien-
neet, paljonko osallistujia tuli-
si ja mitä ilta toisi tullessaan. Sik-
si olimme valmistautuneet kaik-
keen ja kokemuksen myötä meil-
le oli muotoutuneet pienen, kes-
kikokoisen ja suuren ryhmän toi-
mintamallit. Usein olimme miet-
tineet jonkin teeman iltaa varten 
valmiiksi, josta keskustelimme. 
Näin toimimme erityisesti silloin, 

jos mukana oli vain muutama uusi 
ja monta vanhaa kävijää. Jos uusia 
kävijöitä olikin useita, illan ohjel-
ma jäi sivuun ja puhuimme enem-
män niistä aiheista, jotka osallis-
tujia puhuttivat.

Monimuotoisen ryhmän ohjaa-
miselle antoi varmuutta työnohja-
us. Ryhmänohjausta aloittaessani 
meillä ohjaajilla ei vielä ollut työn-
ohjausta. Siihen ei vain ollut tul-
lut tartuttua. Parin vuoden kulut-
tua päätimme aloittaa työnohjauk-
sen, ja voi miten se kannatti. Kou-
lutetun työnohjaajan avulla pystyi 
huomaamaan, että omalla toimin-
nalla ryhmässä oli merkitystä. Oh-
jaaja tekee niin paljon muutakin 
kuin vain avaa ja sulkee ovet. Hän 
avaa hetkiä vertaistuelle ja tilan 
luottamukselle.

TYÖNOHJAUKSESSA oli mah-
dollisuus luottamuksellisesti ker-
toa omista epävarmuuksista ja 
saada niihin uusia näkökulmia. 
Työnohjaaja auttoi huomaamaan, 
miten monenlaisia ohjaustekoja 
ryhmässä voi tehdä. Hän herätte-
li meitä ohjaajia löytämään itses-
tämme omia vahvuuksiamme. Jos-
kus tärkeintä ryhmän kannalta oli 
olla hiljaa: juuri kun aioin kertoa 
jotain lisää oman tarinani kaut-
ta, samantyyppisen näkökulman 

Vertaisryhmässä surusta voi kasvaa 
elämänvoima
TEKSTI Leena Pikkumäki, Surunauhan hallituksen 
puheenjohtaja ja Jyväskylän avointa ryhmää vuosina 
2011-2018 ohjannut vertaistukija

kertoikin joku ryhmäläisistä. Par-
haimmillaan sai iloiten katsoa vie-
restä, kun ryhmä toimi yhdessä 
omin voimin. 

Seitsemän vuoden harrastuk-
seni jää muistoihini karheankau-
niina, hohtavana ja rakkaana hel-
menä. Surunauhan vertaistues-
sa hyvin surullinen elämäntapah-
tuma, rujo ja lopullinen menetys, 
muuttuu muita kannattelevaksi 
elämänvoimaksi. Vertaisryhmäs-
sä yhdessä jaettu suru toimii elä-
män puolesta.

VERTAISRYHMÄSSÄ

Jyväskylän ryhmät:
Avoin ryhmä jää tauolle, mutta 
uusi taidetoiminnallinen ryhmä 
aloittaa syksyllä. Lämmin kiitos 
Leenalle ja Tuulalle vuosien 
vapaaehtoistyöstä ryhmänoh-
jaajina!
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J oukko Surunauhan jäseniä, vertaistukijoita sekä työntekijöitä kokoontui 
keväisenä lauantaina viettämään yhteistä iltaa Helsingin tuomiokirkkoseura-
kunnan tiloihin. Jäsenillan teemana oli surun tuomat tunteet. Aloitimme illan 
nauttimalla tarjoilupöydän antimista, tutustumalla toisiimme ja jakamalla 

kuulumisia pöytätoverusten kesken.

Kuulumisten ja vapaan seurustelun jälkeen saimme herkistyä kuuntelemaan Duo 
Iitua ja Jaakkoa. Upeaääninen Iitu vangitsi kuulijat, ja sai yhden jos toisenkin kuivai-
lemaan poskille vierineitä kyyneleitä. Encorena laulettu Lapin kesä sai viimeistään 
myös minun kyyneleeni vierimään vuolaina. 

Musiikkiesityksen jälkeen oli kokemuspuheeni vuoro. Kerroin kokemuksestani tun-
teiden kautta. Puhuin surusta, ikävästä, rakkaudesta, kiitollisuudesta ja armollisuu-
desta.

Illan päätti Mari Vallemaan kehittelemä ”tunnekivityöskentely”. Tunnekivien avulla 
pohdimme ensin pienissä ryhmissä ja lopuksi vielä yhdessä omien kokemustemme 
ja surumatkojemme tunnemaailmoja. Puhuimme fyysisistä oireista, pelosta, vihasta, 
epävarmuudesta ja surusta. Pohdimme rakkautta, onnea ja uudelleensuuntautumista 
surun jälkeen. Monen kokemus on, että itsemurha herättää jäljelle jääneissä mo- 
nenlaisia reaktioita ja tunteita. Ei ole yhtä oikeaa tapaa surra, eikä tiettyä kaa- 
vaa, jota suru noudattaa. Erilaisten tunteiden ja reaktioiden tunnistaminen, 
käsitteleminen ja hyväksyminen auttaa surun keskellä eteenpäin.

Kiitosten, halausten ja viimeisten sanojen myötä lähdimme huhtikuiseen 
iltaan.

Jennina Lahti

Kevään jäsenillassa tunteet puhuivat 
sanoin ja sävelin

”Jäsenillassa oli välitön ja rento tunnelma. Tilaisuuteen oli helppo tul-
la, kun tiesi, että kaikilla on jollain tapaa yhteinen tausta. Oli helpot-
tavaa, kun muutkin surivat ja itkivät, jopa ohjelman esiintyjä omassa 
puheenvuorossaan.”  
- YKSI MUKANA OLLEISTA



Kun tämän matkan aloitin,
en olisi uskonut,
että surun rinnalle mahtuu myös
naurua,
onnenkyyneleitä,
ihania hetkiä.
 
Kun tämän matkan aloitin,
en olisi arvannut, että löytäisin
vierelle monta ihmistä niin tärkeää,
että rikkinäinenkin sydän vähän korjaantuu.
 
Kun tämän matkan aloitin,
en olisi aavistanut,
että olisin kiitollinen
surumatkasta
ja kaikista niistä matkalla mukaan tarttuneista.

Jennina Lahti

kokemuksia nettisivuillamme: 
surunauha.net/lukemista/ 
laheistentarinoita

Lue 
lisää

Uusia Surunauhan ryhmiä

HAAPAJÄRVI
Ilmoittautuminen käynnissä

JÄMSÄ
Ilmoittautuminen käynnissä 

LOHJA
Avoin ryhmä toiminnassa

RYHMIEN TIEDOT 
www.surunauha.net/vertaistuki/ryhmat
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RYHMÄT
Olet lämpimästi tervetullut vertaistukiryhmiim-
me, juuri sellaisena kuin olet. Ryhmissämme 
läheisen itsemurhan kokeneet keskustelevat 
ja jakavat kokemuksia suuren menetyksen 
jälkeen. Menehtynyt läheinen voi olla esimer-
kiksi perheenjäsen tai ystävä. Avoimiin ryhmiin 
voi tulla kesken kauden tutustumaan ja kuun-
telemaan. Käyntejä voi jatkaa siten kuin itselle 
sopii. Suljettuihin ryhmiin ilmoittaudutaan, ja 
niissä kokoonnutaan samalla kokoonpanolla 
koko jakson ajan. Ryhmien paikkakunnat ovat 
tällä hetkellä: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kou-
vola, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Oulu, Pori, Sa-
vonlinna, Tampere ja Vaasa. Tilaisuuksia mm. 
Joensuussa, Kuopiossa, Turussa, Virroilla.

TUKIHENKILÖT
Henkilökohtaista tukea voi kysyä Surunauhan 
toimistosta. Vertaistukihenkilö soittaa sinulle, 
minkä jälkeen voitte tavata yhdestä kuuteen 
kertaan sen mukaan, miten sovitte. Tukihenki-
löitä on saatavilla paikkakunnilla: Espoo, Haa-
pajärvi, Helsinki, Järvenpää, Kitee, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Orivesi, Oulu, Po-
rin seutu, Raahe, Rovaniemi, Tampere, Turku, 
Vantaa ja Jakobstad: på svenska. Osa tukihen-
kilöistä voi myös matkustaa lähiseuduille.

VERTAISTUKIVIIKONLOPPU VESOVA
Vesova järjestetään vuosittain. Viikonloppu-
kurssilla pääsee keskustelemaan vertaisten 
kanssa pienryhmissä koulutetun vertaisoh-
jaajan johdolla. Lapsille ja nuorille tarjotaan 
omaa ohjelmaa. Lisäksi voi kuunnella luento-
ja, osallistua työpajoihin, ulkoilla, saunoa ja 
nauttia yhdessäolosta. Tämän vuoden Vesova 
järjestettiin 21.-23.9.2018 Virroilla. Ensi vuo-
den ajankohta tiedossa alkuvuodesta.

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

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET, SEMINAARIT
Järjestämme yksittäisiä tapahtumia ja tilai-
suuksia, kuten läheisten teemailtoja ja kyntti-
lätapahtumia. Olemme mukana järjestämässä 
vuosittain myös itsemurhien ehkäisypäivän 
seminaaria ja Surukonferenssia. Seuraa toimin-
takalenteriamme nettisivuillamme:  
www.surunauha.net/tapahtumat

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

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

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

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

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

Surunauhan tarjoama vertaistuki on avointa kaikille, ja 
toimintaan voi osallistua myös ilman jäsenyyttä. Liitty-
mällä jäseneksi voi jäsenmaksun myötä tukea yhdistyk-
sen 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 ras-
kaan menetyksen jälkeen. Jäsenyys on myös kannan-
otto siihen, että haluamme tarjota laadukasta, maksu-
tonta vertaistukea jatkossakin. Jäsenyys yhdistyksessä 
kuuluu henkilötietosuojalain piiriin, eikä nimitietoja 
anneta eteenpäin.

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

• noin joka toinen kuukausi uutiskirjeen 
     sähköpostiisi

• etusijapaikan niihin ryhmiimme, joihin on 
     ennakkoilmoittautuminen

• alennuksen Vertaistukiviikonloppu Vesovan 
     omakustannehinnasta

• alennuksen Surukonferenssin 
     osallistumismaksusta

• ryhtyä vapaaehtoiseksi vertaistukijaksi
     ja osallistua koulutuksiimme maksutta

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

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

Miksi liittyä Surunauhan 
jäseneksi?

JÄSENYYS



LÄHEISEN MENETYS ITSEMURHAN KAUTTA
 
Luento ja syyskokous Turussa
Kutsu jäsenille
Aika: pe 23.11.2018 klo 16-18
Paikka: Turun kriisikeskus, Maariankatu 6 B, 4. krs, Turku

Järjestämme toivotun luennon jäsenillemme. Samassa yhteydessä pidetään Suru-
nauha ry:n jäsenkokous. Suomen Mielenterveysseuran kriisityöntekijä Harri Sihvola 
pitää luennon, joka on suunnattu läheisen itsemurhan kautta menettäneille. Lähei- 
sen lopullinen päätös, itsemurha, herättää tavallisesti lukuisia kysymyksiä: Miksi 
näin tapahtui? Miksi hän ei kertonut aikeistaan? Miksei hän pyytänyt apua? Näihin 
kysymyksiin meillä ei ole yksiselitteisiä vastauksia, mutta aihepiirin parissa pitkään 
työskennellyt Sihvola avaa joitakin lohdullisiksikin koettuja näkökulmia siihen, millä 
tavalla itsemurhaa suunnitteleva ajattelee. Hän avaa myös hiukan itsemurhien ny-
kytilannetta Suomessa ja kertoo uuden Itsemurhien ehkäisykeskuksen toiminnasta. 
Paikalla on myös Surunauhan vertaistukijoita, joilla on omakohtainen menetys.

ILLAN AIKATAULU:
15.30 alkaen kahvia ja pientä purtavaa tarjolla
16.00 Harri Sihvolan luento
17.15 Surunauhan jäsenkokous
Tilaisuus päättyy arviolta noin klo 18 kokouksen päätyttyä.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille jäsenillemme eli 
olet lämpimästi tervetullut sekä luennolle että 
jäsenkokoukseen kauempaakin. Jos et ole vielä 
jäsen, voit hyvin osallistua, ja halutessasi liittyä 
jäseneksi illan aikana.

TIETOA JÄSENKOKOUKSESTA:
Jäsenkokouksia pidetään kahdesti vuodessa ja niissä on jäsenillä mahdollisuus 
vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntö-
määräiset asiat. Esityslistaan voi tutustua nettisivuillamme osoitteessa: 
www.surunauha.net/jasenyys/jasentiedotteet

Surunauhan hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä: puheenjohtajasta,  
neljästä varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Uusi hallitus 
kaudelle 2019-2020 valitaan nyt syyskokouksessa siten, että neljä halli- 
tuspaikkaa vaihtuu. Jos vapaaehtoistoiminta hallituksessamme kiin- 
nostaa, niin ota yhteyttä toiminnanjohtaja Viivi Suihkoseen.

Ilmoittaudu
 

nettilinkin kautta: 
surunauha.net/syyskokous 

tai puh. 040 545 8954 
18.11. mennessä. 

Tervetuloa!



Surunauha ry –
vertaistukea itsemurhan 
tehneiden läheisille

Surunauha ry on valtakunnallinen ver-
taistukijärjestö, jonka tavoitteena on 
tukea läheisen itsemurhan kokeneiden 
selviytymistä ja lisätä avoimuutta pu-
hua itsemurhista. Vertaistukihenkilöm-
me ovat kouluttamiamme vapaaehtoi-
sia, joilla on omakohtainen kokemus 
läheisen itsemurhasta. Jäseniä yhdis-
tyksessämme on noin 800, ja tiedotus 
tavoittaa vuosittain yli tuhat henkilöä. 

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

Toiminnanjohtaja: Viivi Suihkonen
Järjestöassistentti: Teija Toivanen
Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori: Teppo Kupias

Hallitus 2018

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

Matti Nallikari, Helsinki
Juha Pieksämäki, Haapajärvi 
Marja-Liisa Pieksämäki, Haapajärvi
Taina Salomäki, Kouvola 
Soili Teittinen, Espoo
Maarit Törmänen, Raahe

Kotisivut
www.surunauha.net 
 
Sosialisen median kanavat



Surunauha ry 
www.surunauha.net


