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Joulupöydässä yksi vähemmän

Miten joulunvietto on muuttunut läheisen kuoleman jälkeen? 
Surunauhan jäsenet kertovat verkkoartikkelissamme.



Tämän verkossa ilmestyvän erikoisnumeron voi 
lukea maksutta. Lehti ilmestyy tavallisesti kaksi 
kertaa vuodessa jäsenillemme. Liity jäseneksi: 
www.surunauha.net/jasenyys

Tämän ja seuraavan sivun kuvat: Pixabay.



Katson valokuvia, joita olen pyytänyt 
haastateltaviltani. Nuorta miestä 
puutarhakeinussa. Kuvassa kesä on 

vehreimmillään. Miehen kädet on ristitty ren-
nosti niskan taakse ja suupielissä kareilee 
hymy. Siirryn seuraavaan kuvaan. Siinä jo 
varttuneempi mies seisoo ryhdikkäästi puku 
päällään. Kuva on varmaankin otettu juhlis-
sa, asusta päätellen. 

Sitten katson kuvaa omasta läheisestäni. 
Keski-ikäinen nainen istuu sohvalla ja pite-
lee sylissään joulupukkia suurin silmin tui-
jottavaa lapsenlastaan. Naisella on päällään 
rento punainen villapaita ja hänen kätensä 
rauhoittelevat lapsen jännitystä.

Viimeisessä kuvassa tummanpunaiset 
ruusut on aseteltu sydämenmuotoon. Niiden 
päälle on satanut lunta. Siinä kuvassa jäljel-
lä ovat vain kauniit muistot ihmisestä, joka 
oli niin tärkeä.

Me käymme joulun viettohon 
 
Sanotaan, että ensimmäinen vuodenkierto 
on raskain. Ensimmäinen syntymäpäivä 
ilman läheistä, ensimmäinen muistopäivä, 
ensimmäinen joulu. Millainen sitten on en-
simmäinen joulu ilman rakasta läheistä?

 ”Teimme karjalanpaistia ja keitimme pe-
runoita. Jälkiruoaksi oli joulutorttuja. Olimme 
vain omalla perheellä, emmekä tehneet suu-
ria tarjoiluita. Lahjat jaoimme lapsille. Meillä 
oli kuitenkin yllättävän lämmin tunnelma, 

vaikka joulua sävytti suru.” 
”Ensimmäisestä joulusta en muista mi-

tään. Muutama joulu meni niin, että olin 
todella vihainen ja surullinen, enkä halunnut 
juhlia.” 

”Ensimmäinen joulu oli kauheaa aikaa. 
Silloin vain itkin. Koko joulu tuntui turhalta ja 
tyhjältä, koska siihen olennaisesti kuulunut 
ihminen puuttui.” 

”Isäpuoleni kuoli vain päiviä ennen 
jouluaattoa. Olisin vain halunnut kiivetä 
sänkyyn peiton alle ja nukkua kaiken juh-
lan yli. Päätimme järjestää joulun kaikesta 
huolimatta, sillä perheen pienimmille se oli 
tärkeää. Olisi tuntunut väärältä yllättäen 
perua joulu. Aattona vuoroin itkimme ja vuo-
roin nauroimme. Kinkku ei aivan onnistunut. 
Pöydässä oli tyhjä paikka.”
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Joulu on taas
Kun sanotaan, että ensimmäinen vuoden-
kierto on pahin, siihen sisältyy tavallaan 
myös oletus, että seuraavat ovat helpompia. 
Usein vaikeimmat tunteet helpottuvatkin 
ajan myötä. Muistot, suru ja kaipaus säilyvät 
silti. 

”Läheiseni kuolemasta on kulunut nyt 
kuusi vuotta. Edelleen huomaan, että yksi 
on poissa joulupöydästä. Vietimme joulua 
aina äidin kanssa. Äiti suunnitteli joulun, val-
misti ruoat ja osti lahjat. Kun olin aikuinen, 
kävimme yhdessä lahjaostoksilla ja ruoka-
kaupassa. Nykyään joulusta on tullut yksin-
kertaisempi. Emme jaksa panostaa enää 
niin paljon. Ruoat eivät ole yhtä hyviä, kuin 
äidin tekemät. Toisaalta usein pienimuotoi-
nen joulu tuntuu myös hyvältä.”

”Ennen joulu oli todella tärkeä perhejuh-
la. Pikkuhiljaa joulun ilo on onneksi tullut 

takaisin. Viime joulu oli iloinen juhla äitini, 
hänen uuden miesystävänsä ja siskoni 
kanssa. Joulun aikaan isä on aina enem-
män mielessä, koska joulu oli perhejuhlaa ja 
muistan sen aina onnellisena juhlana ennen 
isän kuolemaa. Nykyään tunteet jouluisin 
vaihtelevat. Välillä on iloa ja joskus todella 
itkuistakin.” 

”Joulun vietto ei ole muuttunut. Vietämme 
sitä kuten aina ennenkin, koko perhe ja osa 
sukulaisista yhdessä. Joulu ei kuitenkaan 
ole enää samanlainen juhla kuin ennen, 
mutta silti yhtä tärkeä. Silloin olemme koko 
perhe koolla ja nautimme yhdessäolosta. 
Jouluisin tulee muisteltua veljeä ja itkettyä 
muutama kyynel. Sitä en yleensä halua 
näyttää toisille perheenjäsenille, jotta en pi-
laa toisten tunnelmaa.”

”En ole koskaan ollut jouluihminen. Mi-
nulle joulu oli aiemmin vain päivä muiden 
joukossa, ei mitenkään erityinen. Isäpuoleni 
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kuoleman jälkeen joulu aiheutti minussa 
pitkään vahvoja fyysisiä reaktioita. Inhosin 
joululauluja, kauppaan menemistä ja oike-
astaan koko joulukuuta. Tuntui pahalta, kun 
ympärillä muut odottivat joulua ja iloitsivat 
jouluvalmisteluista, sekä lauloivat joululau-
luja. Minulle jouluhössötys oli aina jatkuva 
muistutus menetyksestäni.

 Olen tajunnut kuitenkin, että joulun viet-
täminen on minulle hassulla tavalla tärkeää, 
vaikka itse juhlasta en välitä. Alussa pelkä-
sin, että jos jätän joulun viettämättä, siitä tu-
lee minulle mörkö. Olen siis onnellinen, että 
olemme viettäneet joulua joka vuosi, vaikka 
juhlaan kuuluu myös kaipaus. Nykyään joulu 
ei enää tunnu niin valtavan pahalta. Enää 
ei tarvitse juosta ulos hengittelemään, kun 
joulukoristeet ilmestyvät kauppoihin, tai pii-
loutua vessaan itkemään, kun muut laulavat 
joululauluja. 

 Uusi jouluperinteemme on perhekuvan 
ottaminen. Perheessämme jo vitsaillaan 
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”Alussa pelkäsin, että jos jätän  
joulun viettämättä, siitä tulee  
minulle mörkö.”
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siitä, että minä pakotan kaikki yhteiskuvaan 
jouluisin. Minulle on tärkeää ottaa kuva, 
jossa me kaikki olemme yhdessä. Ensim-
mäisessä joulukuvassa isäpuoleni kuoleman 
jälkeen näkyi paljon surua. Nyt kuvissa on 
muutakin. Luomme uusia perinteitä ja kut-
summe usein vieraita, meille tärkeitä ihmisiä 
viettämään joulua kanssamme. Osaamme 
ottaa rennosti, eivätkä ylikypsä kinkku tai 
puuttuvat jouluverhot häiritse. Tärkeintä on, 
että olemme yhdessä.”

Nyt sytytämme kynttilän
Joulun perinteisiin on aina kuulunut muistaa 
myös poismenneitä. Muistaminen on tärkeä 
osa surutyötä ja se voi olla yhtä aikaa sekä 
surun että ilon hetki. On hyvä muistella kau-
niita hetkiä, joita koki läheisensä kanssa.

”Joka joulu viemme kynttilöitä muualle 
haudattujen muistolehtoon. Koristelemme 
ne lasten kanssa ja kirjoitamme kynttilöihin 
viestejä, joissa toivotamme hyvää joulua 
poismenneille rakkaillemme, äidille, mum-
moille, ukeille, tädeille. Kassissamme on 

aika tukku kynttilöitä. Isoin on äitiä varten.” 
”Muistelemme isää aina jouluisin. Jos 

vietämme joulun pohjoisessa, viemme myös 
kynttilän hänen haudalleen.” 

”Käymme haudalla, joko yksin tai kaik-
ki yhdessä. Sytytämme kynttilän veljen 
muistolle.” 

”Joulun aikaan sytytämme kynttilän 
isäpuoleni kuvan viereen. Kuolinpäivä on 
lähellä joulua ja silloin viemme kukkia ja 
kynttilöitä haudalle, yhden kynttilän meil-
tä jokaiselta. Vierailemme haudalla myös 
jouluaattona. Isäpuoli on vahvasti joulun 
ajassa mukana, niin puheissa kuin mielissä. 
Erityisesti hänen kuolinpäivänään puhum-
me hänestä ja ajattelemme häntä. Meistä 
jokainen näyttää kaipuunsa omalla taval-
laan, mutta usein ilmaisemme tunteitam-
me kirjoittamalla.”
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Muistaminen voi olla yhtä aikaa sekä 
surun että ilon hetki. On hyvä muis-
tella kauniita hetkiä, joita koki lähei-
sensä kanssa.
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En etsi valtaa, loistoa
Jouluun liittyy paljon perinteitä. Vaikka lap-
set usein odottavatkin lahjojaan kiihkeästi, 
ei joulun syvin tarkoitus ole tavarat. Joulun 
viettoon kuuluu monelle käynti kirkossa ja 
hautausmaalla. Myös useimmat uskonto-
kuntiin kuulumattomat kokevat, että joulu on 
hiljentymisen ja antamisen aikaa. Tärkeintä 
on rauhoittuminen ja läheiset ihmiset. Kai-
killa ei ole perhettä, mutta myös ystävät tai 
esimerkiksi vapaaehtoistyö voivat tuoda jou-
lumielen. Joulu on myös muistojen aikaa. 

”Äitini oli uskomaton kokki. Hän ei kos-
kaan lukenut reseptejä vaan teki kaiken 
näppituntumalla. Toivon joskus olevani sel-
lainen mummi, kuin hän oli; lämmin ja pul-
lantuoksuinen”. 

”Muistelen veljeni aina sanoneen: En ha-
luaisi olla kukaan muu.”

Haluamme toivottaa hyvää joulua 
kaikille meille, surunauhoilla yhteen 
sidotuille.
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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

Laura Lappalainen



Joulun aika on monelle läheisen 
menettäneelle haikeaa ja raskasta aikaa. 

ÄLÄ JÄÄ YKSIN SURUN KANSSA. 
Tukea on saatavilla myös pyhinä.

SURUNAUHAN VERTAISTUKIPUHELIN
Lähetä tekstiviesti numeroon 045 130 8603, niin vertais-
tukijamme soittaa sinulle lähipäivinä. Voit kirjoittaa viestiin 
toiveen soittoajasta ja vertaistukijan menetystaustasta.

SURUNAUHAN KESKUSTELUFOORUMI
Mitä ajatuksia joulujuttumme herätti? Keskustelu jatkuu 
läheisten omalla foorumilla: www.surunauha.net/login 
Foorumilla voi lukea toisten kirjoituksia, kirjoittaa yhtei-
seen keskusteluun tai lähettää yksityisviestejä. 
Oma osio myös nuorille!

MIELENTERVEYSSEURAN KRIISIPUHELIN
Kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202. Aukioloajat arkisin 
klo 9.00–7.00 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä 15.00–7.00.

SURUNAUHAN LOHTU-SOVELLUS
Pidä yhteyttä saman kokeneisiin ja löydä ajankohtaista tietoa tapahtumista ja tues-
ta. Lataa Lohtu kännykkääsi ilmaiseksi Applen ja Androidin sovelluskaupoista.

Valtakunnallista tukea läheisen itsemurhan kokeneille:

Haluaisitko saada Surunauha-lehden jatkossa?  
Liity jäseneksi: www.surunauha.net/jasenyys 
Tilaa irtonumero: https://surveymonkey.com/r/lehtitilaus


