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Päätoimittajan kynästä

SURUN AIKA

Milloin tuska helpottaa, milloin suru päät-
tyy, on kysymys, joka raastaa mieltä ja 
jota pohditaan paljon surevien kesken. 
Yleensä surevat tietävät, milloin suru al-

koi, mutta surun loppuminen jää avoimeksi.
Tässä lehdessä pohditaan surun suhdetta ai-

kaan. Artikkelissa Surukäsitys ennen ja nyt esitel-
lään erilaisia surukäsityksiä ja mm. sitä, miten su-
rua on pyritty hoitamaan kuin sairautta ikään. Sitä 
on lääkitty, se on vaiennettu ja 
sitä on prosessoitu eri tavoin. 
Nyt pitkään vallalla ollut suru-
käsitys eri vaiheineen on mur-
roksessa, ja uusi tapa käsitellä 
surua haastaa vanhat teoriat. 
Toki vieläkin kuulee puhutta-
van surun vaiheista, joista vii-
meisessä läheisen kuolema on 
tosiasia, se on hyväksytty, hän 
on lopullisesti poissa. Myös su-
run tulisi olla väistynyt ja elä-
mä palautunut normaaliin. Menetys on käsitelty ja 
paketoitu, siitä on selvitty.

Psykoanalyytikko Pertti Simula vertaa osu-
vasti pelon ja surun logiikkaa toisiinsa. Hänen mu-
kaansa niillä on sama logiikka. Kun niitä vastaan 
ei taistele, ne vähenevät luonnonmukaisesti (HS 
14.5.2020). Mutta saako suru vähetä, saako sille 
antaa luvan mennä? Ehkä joskus tuntuu turvalli-
semmalta takertua suruun kuin antaa sen vain ol-
la, rauhassa ilman ennalta määrättyä aikataulua. 

Voihan tulla myös tunne, että jos päästän otteen su-
rustani, hylkään samalla rakkaani. On ehkä myös 
pelottavaa antaa surun olla, pyrkimättä kontrolloi-
maan tai analysoimaan sitä.

Lehdessä haastatellut kertovat omista kokemuk-
sistaan siitä, miten aika on kohdellut heidän su-
ruaan ja muovannut heitä. Runoilija, sirkustaitei-
lija Miika Nuutinen on kulkenut pitkän tien su-
run syövereissä ja julkaissut kolme runoteosta, jois-

ta viimeisin puolison menetyk-
sestä. Hän käsitteli suruaan 
terapiassa ja hyväksyi lopul-
ta tapahtuneen. Prosessi opet-
ti hänelle armollisuutta itseään 
kohtaan.

Psykoterapeutti ja koulutta-
ja Marjut Jaakkosela, itsekin 
menetysten ja surun kokenee-
na, rohkaisee luottamaan sii-
hen, että elämä sittenkin kan-
taa ja että hyvät asiat tulevat 

vallitseviksi, vaikka tarkkoja määräaikoja surun 
erilaisille ilmenemismuodoille ei voikaan antaa.

Suru on outo ja arvaamaton, ja sitä voi kuva-
ta monin eri tavoin. Se on kuin veden pinta – vä-
lillä tyyni ja rauhaisa, välillä kuohuva ja myrskyi-
sä. Aallot lyövät korkeina ja pelottavina, uhkaavat 
temmata mukaansa ja hukuttaa. Sitten tulee taas 
suvanto, joka kantaa. Kaikki on läsnä – tässä ja nyt 
– välillä kipuna, itkuna, syyllisyytenä, ikävänä ja 
kaipauksena, mutta hetkittäin myös varovaisena 

”Ehkä joskus tuntuu 
turvallisemmalta takertua 

suruun kuin antaa sen 
vain olla, rauhassa ilman 

ennalta määrättyä 
aikataulua.”

PÄÄKIRJOITUS
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Soili Teittinen toimii vertaistukijana 
pääkaupunkiseudulla.

ja hiljaisena hyväksymisenä osaksi omaa itseä ja 
elämänhistoriaa. 

Surun aikataulu on ennalta määräämätön. Toi-
sinaan matka jatkuu tuntemattomiin maisemiin il-
man pysähdyksiä, joskus taas asemapaikoilla vii-
vytään pidempään. Välillä reitti kulkee loppumat-
tomalta tuntuvaan pimeään tunneliin, kunnes va-
lo taas kirkastaa maisemat. Surulla on oma ai-
kansa ja omat maisemansa. Se voi olla lempeä 

matkakumppani ja lohdullinen vierellä kulkija. Sen 
viesti on rakkaus, joka ei häviä.

Soili Teittinen
soili.teittinen@gmail.com

KUVA Anja Vest / Vastavalo

PÄÄKIRJOITUS
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AJANKOHTAISTA

TEKSTI Riika Hagman-Kiuru, toiminnanjohtaja
KUVA Marika Finne

P oikkeuksellisen kevään aikana Surunau-
han toiminta siirtyi pääosin verkkoon. 
Aloitimme verkossa viikoittaiset chatit, 
vertaistukiryhmät, läheisten illat ja pod- 
castien sarjan. Nyt syyskaudella pää-

semme jatkamaan myös kasvokkaista toimintaa. 
Ryhmiä onkin syntynyt ennätysmäärä, kiitos siitä 
kaikille vapaaehtoisille! Tapaamisten rinnalla jat-
kamme myös verkkotuen tarjoamista. Syyskau-
den aikana järjestämme verkossa mm. läheisten 
iltoja, vertaistukiryhmiä ja tuotamme uuden pod-
cast-sarjan Laura ja lohtu. Sarjassa isänsä itsemur-
han kautta menettänyt toimittaja Laura Rantanen 
haastattelee vertaisia ja asiantuntijoita viidessä 
erillisessä jaksossa.

Kaikki verkkotuen muodot löytyvät sivuiltam-
me surunauha.net tai uusitusta Lohtu-sovellukses-
ta. Sovelluksesta löytyvät myös podcastien vanhat 
jaksot, joita voit kuunnella omaan tahtiisi. Verkko-
toiminta rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeri-
ön avustuskeskus Stean myöntämän määräaikai-
sen lisärahoituksen avulla. Iso kiitos Stealle sekä 
Surunauhan toimintaa tukeville kaupungeille!

ROHKEASTI YHTEYTTÄ AVUNTARJOAJIIN
Korona-kevään aikana itsemurhien määrä kasvoi, 
ja yhteydenotot kriisipuhelimiin lisääntyivät. Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan on kui-
tenkin liian aikaista arvioida, lisääntyivätkö itse-

murhat vuositasolla. Auttavien puhelimien lisäksi 
moni on kertonut huolestaan läheisensä tilantees-
ta. Eristäytyminen on lisännyt yksinäisyyttä ja mo-
ni on huolestunut toimeentulostaan. Nyt jos kos-
kaan on tärkeää huolehtia myös omasta jaksami-
sestaan ja ottaa rohkeasti yhteyttä, jos oma tai lä-
heisen tilanne huolestuttaa. Surunauhan toimis-
ton väen lisäksi tukea tarjoaa myös kasvava ver-
taistukijoiden joukko muun muassa puhelimessa 
ja verkossa.

JÄSENKOKOUS MARRASKUUSSA
Keväällä Covid-19 epidemian takia siirtynyt kevät-
kokous järjestetään syyskokouksen yhteydessä 
Helsingissä lauantaina 28.11. Syyskokouksessa va-
litaan järjestölle uusi hallitus. Hallitustoiminnas-
ta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä allekirjoit-
taneeseen. Annan mielelläni lisätietoa Surunau-
han hallituksessa toimimisesta. Pyrimme järjestä-
mään kokoukseen myös etäosallistumismahdolli-
suuden epidemiatilanteen mukaan. 

UUSI JÄRJESTÖKOORDINAATTORI 
ALOITTANUT TOIMISTOLLA
Järjestökoordinaattori Teija Toivasen siirryttyä 
opintovapaalle huhtikuussa Surunauhassa aloitti 
koordinaattorin sijaisena VTM Liisa Ahonen. Lii-
sa hoitaa Teijan tapaan jäsenasioita ja tapahtuma-

AJANKOHTAISTA

Verkkotuki on tullut jäädäkseen
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järjestelyitä, mutta vastaa myös järjestön visuaa-
lisesta viestinnästä. Liisan esittely löytyy lehdes-
tä sivulta 21.

Surunauhan uudistuneeseen ilmeeseen pää-
see tutustumaan järjestön verkkosivuilla, Face-
bookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Tervetuloa 
seuraamaan!

Riika Hagman-Kiuru
Toiminnanjohtaja
Surunauha ry

RYHMIÄ 
on syntynyt ennätys-

määrä. Kiitos siitä 
kaikille vapaaehtoi- 

sillemme!

AJANKOHTAISTA

KUVASSA toimiston väki: Riika Hagman-Kiuru, Teppo Kupias ja Liisa Ahonen / KUVA Juha Kiuru
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K äsitys surusta on muut-
tunut vuosien varrel-
la valtavasti. Aikai-
semmin kuolema ja su-

ru koettiin perhepiirissä, ja ne 
nähtiin luonnollisena osana elä-
män kulkua. Suru oli perheen 
yhteinen, vaikkakaan sii-
tä ei aina puhuttu yhdes-
sä ruokapöydän ääressä. 
Suhde kuolleeseen aja-
teltiin jatkuvana ja jos-
sain määrin myös hyväk-
syttävämpänä kuin tänä 
päivänä.

Tänään kuolema on 
ihmistä kauempana, se 
on useimmiten siirretty laitok-
seen ammattilaisten vastuul-
le. Toisaalta kuolema on nyt en-
tistä lähempänä, sillä siihen liit-
tyvät uutiset kulkevat taskus-
sa kaikkialle ja ovat vain napin-
painalluksen päässä. Surusta on 
puolestaan tullut samaan aikaan 

yksityistä ja julkista, monin eri 
tavoin ilmaistua. Sosiaalinen me-
dia on tuonut aivan omanlaisen-
sa ulottuvuuden suruun ja sen il-
maisemiseen. Vuosikymmenien 
päästä surututkijat ehkä tutki-
vat sitä, miten yhteiskunnalliset 

muutokset ja erityisesti sosiaali-
nen media ovat vaikuttaneet su-
rukäsityksiin, suremiseen ja ko-
kemuksiin surusta.

Surua on tutkittu jo 1600-lu-
vun alkupuoliskolta alkaen, ja 
erilaiset surututkimukset ja -teo-
riat ovat vaikuttaneet siihen, 

millaisena suru nähdään tämän 
päivän keskustelussa. Suru on 
määritelty esimerkiksi psykoana-
lyyttisestä ja sosiaalisesta näkö-
kulmasta. Lisäksi on hyödynnet-
ty mm. sairauden ja persoonalli-
suuden kasvun näkökulmia.

Suru ei aina istu 
suoraviivaisesti tiet-
tyyn teoriaan tai mää-
ritelmään, vaan on 
dynaaminen, laaja ja 
moniulotteinen käsite 
ja ennen kaikkea yksi-
löllinen kokemus. Ym-
märrys surusta ja su-
remisesta muuttuu jat-

kuvasti. Historia ja erilaiset suru-
käsitykset vaikuttavat siihen, mi-
ten suru ymmärretään ja miten 
surua tarkastellaan tämän päi-
vän yhteiskunnassa. Sairausnä-
kökulman, vaihemallin ja vält-
tämismallin kautta on kuljettu 
kohti surukäsitystä, jossa surun 

Surua on tutkittu jo 1600-luvun alkupuoliskolta alkaen, 
ja erilaiset surututkimukset ja -teoriat ovat vaikuttaneet siihen, 
millaisena suru nähdään tämän päivän keskustelussa. Suru on 

määritelty esimerkiksi psykoanalyyttisestä ja sosiaalisesta 
näkökulmasta. Lisäksi on hyödynnetty mm. sairauden ja 

persoonallisuuden kasvun näkökulmia. 

Surukäsitys ennen ja nyt

TEKSTI Jennina Lahti

”Ymmärrys surusta ja 
suremisesta muuttuu jatkuvasti. 

Historia ja erilaiset surukäsitykset 
vaikuttavat siihen, miten 

suru ymmärretään.”

SURUKÄSITYS ENNEN JA NYT
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kokonaisvaltaisuus ja monenlai-
set vaikutukset ymmärretään ai-
kaisempaa paremmin.

VANHA JA UUSI 
SURUKÄSITYS

Suruteorioita ja surun määri-
telmiä erottaa usein se, et-
tä ne pohjautuvat joko van-

haan tai uuteen surukäsitykseen. 
Näiden käsitysten ero on erilai-
nen näkemys kiintymyssuhteesta 
kuolleeseen.

1900-luvulla hallinnut vanha 
surukäsitys ja suruteoria pohjau-
tuvat havaintoihin ja tutkimuk-
siin, joita on tehty lähinnä psyyk-
kisesti häiriintyneistä ja hoitoon 
hakeutuneista henkilöis-
tä. Sitä ennen surututki-
muksissa tutkittiin leskek-
si jääneitä naisia, mikä tar-
koitti, etteivät tulokset ol-
leet yleistettävissä kaikkiin 
sureviin.

Vanhan surukäsityksen 
taustalla vaikuttaa kiinty-
myssuhteen katkaisumalli. 
Ajateltiin, että kiintymyssuhde 
tuli katkaista osana onnistunut-
ta suremista. Onnistunut suremi-
nen edellytti, että surija irrottau-
tuu kuolleesta ja menneisyydes-
tä. Kiintymyssuhteen katkaisu-
mallin mukaan, jatkuvan kiinty-
myssuhteen ylläpito kuolleeseen 
on oire psyykkisistä ongelmista 
ja mahdollisesti myös patologi-
sesta surusta. Uskottiin, että lä-
heisen menetyksestä voi toipua ja 
uusia kiintymyssuhteita voi luo-
da vasta, kun menetetystä suh-
teesta on kokonaan luovuttu.

Kiintymyssuhteen katkaisu-
mallin voidaan ajatella saaneen 
lähtökohtansa Sigmund Freudin 
suremisen määritelmästä. Freud 
määritteli suremisen prosessiksi, 
joka etenee menetettyä kohtaan 

tunnetusta kiintymyksestä irtau-
tumisen kautta niin, että surevan 
on mahdollista muodostaa uusia 
kiintymyssuhteita menetettyjen 
tilalle. Jokainen muisto ja odo-
tustilanne ikään kuin törmää lo-
pulta siihen, että menetettyä ih-
mistä ei enää ole olemassa.

1990-luvun loppupuolella vi-
risi uusi surukäsitys, jossa pai-
nottuu kiintymyssuhteen säily-
minen ja jatkuminen. Kuolema ei 
merkitse sitä, että suhde loppuu, 
vaan se muuttaa muotoaan konk-
reettisesta yhdessäolosta mieli-
kuvien tason suhteeksi ja sisäi-
seksi malliksi. Menetetyn kiinty-
myssuhteen tilalle rakennetaan 
uudenlainen kiintymyksen malli. 

Vasta kun uusi mielikuvamalli on 
saatu rakennettua osaksi suru-
työtä ja siihen liittyviä prosesse-
ja, suru alkaa lieventyä ja kasvaa 
osaksi surevan identiteettiä. Toi-
puakseen ei tarvitse luopua, vaan 
menetetyn rakkaan voi ajatuksen 
tasolla pitää osana elämää. Men-
neisyys on omalla tavallaan osa 
myös tulevaisuutta, ja sitä kautta 
sekä sen avulla ihminen voi ra-
kentaa omaa identiteettiään. Kir-
jassaan Surutyö Soili Poijula pu-
huu menetetystä henkilöstä sisäi-
senä aarteena ja surusta oppimis-
prosessina. Hänen mukaansa su-
reva rakentaa uuden minän, jos-
sa menetetty henkilö on sisäi-
nen osa identiteettiä ja tärkeitä 
muistoja.

SURUN VAIHEMALLI

Yksi ehkä tunnetuimmista 
ja vielä viime vuosikym-
meninä surevien kohtaa-

misen tukemisen apuna käyte-
tyistä malleista on surun vaihe-
malli. Erityisesti lääketieteelli-
sessä ja kliinisen surutietouden 
piirissä suru on tulkittu proses-
siksi, joka etenee eri vaiheiden 
kautta tilanteeseen, jossa suru ja 
menetys hyväksytään ja/tai siitä 
parannutaan.

Luultavasti tunnetuin näis-
tä malleista on Elisabeth 
Kübler-Rossin vaihemalli, jossa 
määritellään surun viisi vaihet-
ta: kieltäminen, viha, kaupante-

ko, masennus ja hyväksy-
minen. Alun perin tarkoi-
tuksena ei ollut kuvata su-
rua, vaan kuolevien suh-
tautumista tulevaan kuo-
lemaansa, mutta teoriaa 
on silti käytetty myös su-
revien hoidossa ja kohtaa-
misessa. Tutkimukset ei-
vät ole osoittaneet vaihei-

den olemassaoloa tai niiden mer-
kityksellisyyttä surutyön kannal-
ta. Sureminen on aina yksilölli-
nen prosessi, eikä sen onnistumi-
nen riipu siitä, kuinka monta vai-
hetta sureva käy tai jättää käy-
mättä läpi.

Surun vaihemalleja voidaan-
kin kritisoida siitä, että ne yksin-
kertaistavat surua ja sen kulkua 
sekä luovat surusta kuvan ilmiö-
nä, joka kulkee vain yhdenlaista 
polkua. Tällainen surukäsitys ei 
anna tilaa yksilöllisille kokemuk-
sille ja surun ainutlaatuisuudelle. 
Vaihemallin kaltaiset tavat kuva-
ta surua saattavat johtaa siihen, 
että surussa suremisen sijaan 
suuremman merkityksen saa su-
run suorittaminen ennalta mää-
riteltyjen vaiheiden kautta.

”Suruteorioita ja surun 
määritelmiä erottaa usein 

se, että ne pohjautuvat 
joko vanhaan tai uuteen 

surukäsitykseen.”
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Tämän päivän keskustelussa 
saatetaan puhua useammin kol-
mesta suruvaiheesta, jotka kul-
kevat sokin ja reaktioiden läpi su-
rutyöhön ja uudelleen orientoitu-
miseen. Ei kuitenkaan voida sa-
noa, että nämäkään vaiheet kos-
kevat kaikkia tai ovat ylei-
sesti osa surua. Toisaalta 
suru voidaan erotella myös 
akuutiksi suruksi ja sopeu-
tumisprosessiksi. Akuutti 
suru kestää aikansa ja sitä 
seuraa jossain surumatkan 
vaiheessa sopeutumispro-
sessi. Mitään tarkkaa rajaa 
ensimmäisen päättymisessä ja 
toisen alkamisessa ei tässäkään 
teoriassa määritellä. 

SURU SAIRAUTENA

Suru on pitkään nähty nor-
maalina reaktiona mene-
tykseen. Samaan aikaan 

surua on kuitenkin tarkasteltu 
myös tauti–sairausnäkökulmas-

ta, jossa on psyykkinen ja ke-
hollinen oireisto. Hurjimmillaan 
1800-luvulla surun aiheuttamiin 

oireisiin ehdotettiin hoidoksi it-
kemistä, oopiumia tai jos suru 
äityi oikein hankalaksi, esimer-
kiksi suoneniskentää tai oksen-
tamista. Myöhemmin suru näh-
tiin reaktiona, oireyhtymänä 
ja eräänlaisena sairautena, jos-

ta parantuakseen surevan 
tuli muun muassa katkais-
ta suhde kuolleeseen. Su-
rutyö tuli saattaa loppuun, 
jotta parantuminen saat-
toi alkaa. 1960-luvulla sai-
rausnäkökulma kiteytyi kir-
jaimellisiksi kysymyksik-
si siitä, onko suru sairaus. 

Myöntävää vastausta puolsi se, 
että surulla nähtiin olevan fyysi-
siä, emotionaalisia, psykologisia 

”Surun aiheuttamiin oireisiin 
ehdotettiin hoidoksi itkemis-
tä, oopiumia, suoneniskentää 

tai oksentamista.”

KUVA Viivi Suihkonen
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sekä kognitioon ja käyttäyty-
miseen liittyviä “oireita”. Su-
rulle nähtiin alku (menetys) se-
kä prosessinkaltainen, ennakoi-
tavissa oleva etenemistapa sekä 
toipumisvaihe.

Suru sairautena tuntuu tä-
män päivän keskustelussa jo 
melko kaukaiselta asialta. Pitkit-
tynyt suru on kuitenkin saamas-
sa oman diagnoosinsa WHO:n 
ylläpitämässä tautiluokitukses-
sa. Diagnoosilla voi olla merki-
tystä erilaisissa tilanteissa, jois-
sa sureva tarvitsee esimerkiksi 
pidemmän sairausloman, tai kor-
vattua psykoterapiaa. Surututki-
ja Anna Liisa Ahon mukaan su-
rudiagnoosi ei ole välttämätön. 
Tarvitaan ennemminkin yhteis-
kunnallista muutosta siinä, mi-
ten suruun eri yhteiskunnan ta-
soilla ja toimijoiden parissa suh-
taudutaan (HS 1.8.2020).

KUVA Anne Leppänen

SURUKÄSITYS ENNEN JA NYT
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on entistä paremmin mahdolli-
suuksia päästä osaksi tutkimuk-
sia, joiden avulla käytänteitä uu-
sitaan ja vanhoja pinttyneitä aja-
tusmalleja rikotaan. Yhä enem-
män surevat saavat tilaa surra, 

omalla ainutlaatuisella 
tavallaan.

Hiljalleen entistä 
vahvemmin voi ajatel-
la, ettei surua tarvit-
se suorittaa pois, eikä 
surussa voi tehdä vir-
heitä tai epäonnistua. 
”Normaalista” ja ”ide-
aalista” surusta kulje-
taan toivottavasti kohti 
surukäsitystä, jossa su-
ru on henkilökohtainen 
ja ainutlaatuinen koke-

mus, joka on jokaisen oma ja sel-
laisenaan oikea.
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SURU KOKONAISVAL-
TAISENA KOKEMUKSENA

Historia on vaikuttanut sii-
hen, miten surua tarkas-
tellaan ja miten siihen 

suhtaudutaan tänä päi-
vänä. Erilaisten teori-
oiden, määritelmien 
ja surukäsitysten väli-
tyksellä olemme pääs-
seet tilanteeseen, jos-
sa surua on alettu tar-
kastella entistä enem-
män yksilöllisenä, ih-
misen elämään koko-
naisvaltaisesti vaikut-
tavana prosessina, ja 
joka kytkeytyy ihmi-
sen elämään monin eri 
tavoin. Se jättää surevaan jälken-
sä ja on osa elämän uudelleenra-
kentamisen prosessia.

Surua ei tarvitse piilottaa tai 
pyyhkiä pois, vaan sen voi an-
taa olla, kulkea vierellä ja saada 

”Onneksi suru aiheena ei 
lakkaa kiinnostamasta tutkijoita. 

Surevilla on entistä paremmin 
mahdollisuuksia päästä osaksi tut-
kimuksia, joiden avulla käytänteitä 

uusitaan ja vanhoja pinttyneitä 
ajatusmalleja rikotaan.”

erilaisia merkityksiä elämän eri 
vaiheissa.

Työ surututkimuksen saralla 
ei kuitenkaan koskaan tule val-
miiksi. Myös työtä ja vaikutta-
mista yhteiskunnan eri toimijoi-

den parissa tarvitaan, jotta su-
revien ääni ja tarpeet tulisivat 
entistä enemmän ja paremmin 
kuuluviin. Onneksi suru aiheena 
ei lakkaa kiinnostamasta tutki-
joita ja asiantuntijoita. Surevilla 

SURUKÄSITYS ENNEN JA NYT
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Ajatuksia ajasta

kirjoitit viimeisessä viestissäsi 18 vuotta sit-
ten. Kuin olisit tiennyt, että rakkaus jatkuu yli 
ajan.  Silloin ajan kokeminen muuttui, ja aika 
katosi sellaisena kuin tunsin sen. Oli vain ikui-
nen nyt-hetki. Elämän ja kuoleman raja tun-
tui ohuelta kuin harso, kuolema vain askeleen 
päässä verhon takana, jonka läpi minäkin voi-
sin astua, ihan noin vaan, vahingossa.

Ajan jatkumossa oli katkos, kuin syvä hal-
keama maankuoressa, jonne voisi pudota 
koskaan pääsemättä sieltä pois. Mikä oli eilen 
tuntunut omalta elämältä, ei ollut sitä enää.  
Suru asettui asumaan perheeseemme. Vuo-
sia minusta tuntui siltä, että elämäni jakautui 
kahteen osaan – oli aika ennen itsemurhaa ja 
aika sen jälkeen.  Sitten pikkuhiljaa tuli aika, 
jolloin luottamus elämää ja uutta ihmissuh-
detta kohtaan rakentui uudelleen. Uusi luot-
tamus tuntui erilaiselta. Läsnä oli kokemuk-

KOONNUT Anne Leppänen 
KUVAT Anne Leppänen

sen mukanaan tuoma tietoisuus kuolemas-
ta ja samalla elämän hauraudesta.  Ja erää-
nä päivänä huomasin, että elämäni nauha 
oli ehyt – elämäni ennen ja jälkeen itsemur-
han oli yhdistynyt mielessäni. Kaikki se, mi-
kä oli tapahtunut, oli tullut osaksi elämääni ja 
persoonaani.

Itsemurhasi jättämät jäljet näkyvät yhä 
lapsissamme, joista on kasvanut aikuisia, 
mutta niin näkyvät myös elämän ja rakkau-
den jäljet.  Aika on armollinen, aika paran-
taa. Ei niin, että unohtaisin vaan niin, että 
voin muistaa…  ja luottaa ja rakastaa.  Kiitol-
lisena ajasta, jolloin olit elämässämme. Sinul-
la on aina erityinen paikka sydämessäni las-
temme isänä.
 

Maritta

AJATUKSIA AJASTA

“Sanothan pojille, että rakastan heitä aina”,
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Vaikka tapahtumasta on pian 50 vuotta, ovat 
tuon keväisen, aurinkoisena alkaneen ja mus-
taksi muuttuneen päivän tapahtumat mieles-
sä edelleen valokuvantarkasti.

Äidin kuolema oli vanhempiemme kriisiy-
tyneen avioliiton traaginen päätös. Suruvies-
tin saatuani reagoin voimakkaasti; menetin 
hetkeksi tajuntani ja sen jälkeen olin ilmeises-
ti psykoosissa. Voimakas tunnekokemus jät-
tää vahvan muistijäljen. Kun lapsi kohtaa jär-
kytyksen, joka on yli ymmärryksen käyvä, ei-
kä kykene sitä käsittelemään, havainnot ta-
kertuvat yksityiskohtiin ja aistikokemuksiin. Il-
meet, äänet, maut, tuoksut, kulkureitit jne. Ne 

kaikki palautuvat samalla mieleen, kun muis-
telen tuota päivää.

Tuolloin ei järjestetty virallisesti kriisiapua 
ja terapiaa, mutta ympärillä oli lämminhenki-
siä ystäviä ja ystäväperheitä. Myötätunnon ja 
lämmön ilmapiirin aisti vaikken kyennyt otta-
maan lohdutusta vielä silloin vastaan. Vasta 
noin 30-vuotiaana, ollessani työhöntulotar-
kastuksen yhteydessä terveydenhoitajan luo-
na, hoitaja luki papereistani, että olen menet-
tänyt äitini yhdeksänvuotiaana. Hän katsoi 
myötäeläen ja sanoi: ”Voi, olet menettänyt äi-
tisi noin varhain”. Tunsin suurta lapsenkaltais-
ta avuttomuutta tuossa hetkessä. Jokin pato 

Olin 9-vuotias, kun äitini teki itsemurhan.
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aukesi ja aloin itkeä. Itkin, itkin vuolaasti ja pit-
kään ja samalla tunsin suurta helpotusta. Se 
oli varmaan ensimmäinen kerta, kun pystyin 
ottamaan myötätunnon vastaan, ihan minul-
le itselleni. Muistan, kuinka tuo hetki puhdis-
ti mieltäni. Se tuli yllättäen ja suunnittelemat-
ta, lahjana.

Aika ei ole juuri haalentanut lapsuuden ki-
peää muistoa. Elämän kipukohdissa nuo lap-
suuden rankat tunteet ovat aina kertautu-
neet. 30-vuotiaan velipuoleni itsemurha seit-
semän vuotta sitten laukaisi syvän uupumuk-
sen ja masennuin. Pääsin kolmevuotiseen te-
rapiaan ja hyödyin siitä paljon. En hätäänny 
enää niin helposti. Vaikeat kokemukset ovat 

jotenkin asettuneet, ja pystyn käsittelemään 
niitä järkevämmin.

Olen usein aiemmin yrittänyt kirjoittaa it-
selleni äitini kuolinpäivästä, mutta siitä ei ole 
tullut oikein mitään.

Nyt olen verkkokurssilla, jossa on kirjoi-
tusharjoituksia. Kun yhtenä tehtävänä oli lap-
suuden havaintoihin perustuva kirjoitus, sain 
kirjoitettua äidin kuolinpäivästä. Se sujui ai-
van itsestään. Olin kirjoittamisen jälkeen uu-
punut, mutta tunsin myös suurta helpotus-
ta, samanlaista, kuin työterveyshoitajan luo-
na käynnin jälkeen.
 

Sinikka

mieleeni tulee kolme aikaa. Oli aika, jolloin 
lapseni paha olo oli jo selvästi esillä. Kun se ei 
hälvennyt aikuisiän koittaessa, mahdollisuu-
dessa valita oma elämäntapa, vuosien tera-
pian aikana, ymmärsin sen vakavuuden. Koin 
surua hänen vuokseen jo silloin, toisaalta to-
tuin. Koko ajan ei jaksa huolehtia. Haluaa us-
koa parempaan. Itsemurhan jälkeen kävin tie-
tysti tätä aikaa läpi. Vaikka olisin äitinä onnis-
tunut paremmin en usko, että se olisi muutta-
nut asioita. Hän sai paljon hyvää, paljon mah-
dollisuuksia. Mutta vaikka hän itse yritti, ja 
monet yrittivät auttaa, muutos ei ollut mah-
dollinen. Se aika vain kului loppuun, ja hän it-
se päätti niin.

Toinen aika oli kahdeksan vuotta sitten 
lapseni kuoleman jälkeen, kun olo oli tuskai-
nen ja pimeä. Toivoin silloin ajan kuluvan, kos-
ka olin kuullut että aika auttaa. Kun viikot ku-
luivat, yksi monista ristiriitaisista ajatuksista 

oli outo kiitollisuus siitä, että olin jo etäänty-
nyt pahimmista hetkistä. Ettei tietoa itsemur-
hasta tarvinnut enää kohdata. Että ne hetket 
jäisivät koko ajan taaemmas. Että enää ei ol-
lut pelon, huolehtimisen eikä turhan yrittämi-
sen aikaa.

Tämä kolmas aika suhteessa lapseni itse-
murhaan kestää elämäni loppuun. Elämäni 
on hyvää. Iloitsen perheestä, harrastuksista 
ja luonnosta, olen utelias tulevaisuuden suh-
teen. Mutta minulla oli surullinen lapsi, joka 
päätti elämänsä. Muistan hänet joka päivä. 
Näen hänen persoonansa aina surun läpi. Jos-
kus muistan asian, joka saa minut tuntemaan 
syyllisyyttä. Hyväksyn sen. Hyväksyn, etten 
saa kysymyksiini vastauksia. Lapseni elämä 
ja kuolema ovat osa elämäni kaarta. 
Anne

Kun ajattelen aika-käsitettä liittyen lapseni itsemurhaan,

AJATUKSIA AJASTA
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Kutsu jäsenillemme

JÄSENKOKOUS

Surunauha ry:n syyskokous pidetään lauantaina 28.11.2020 
Kalliola-talossa, Helsingissä (Sturenkatu 11). Covid-19-epidemian vuoksi 

siirtynyt kevätkokous järjestetään syyskokouksen yhteydessä.

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita Surunauhan jäsenet ja muut 
toiminnasta kiinnostuneet. Tilaisuudessa on myös tarjolla tietoa järjestön 
toiminnasta sekä mahdollisuus liittyä jäseneksi. Lisätietoja Surunauhan 

toimistolta p. 040 545 8954 tai toimisto@surunauha.net.

AIKA: la 28.11.2020 klo 13-15.30 
PAIKKA: Kalliola-talo, Sturenkatu 11, Helsinki

JÄSENEKSI SURUNAUHAN HALLITUKSEEN?
Surunauhan hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä: puheenjohtajasta, neljästä 

varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Uusi hallitus valitaan syyskokouk- 
sessa siten, että valitaan puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä kaudelle 2021–2022. 

Jos vapaaehtoistoiminta hallituksessa kiinnostaa, ota yhteyttä toiminnanjohtaja 
Riika Hagman-Kiuruun, riika.hagman-kiuru@surunauha.net.

Terve- 
tuloa!

Jäsenkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Esityslista on nettisivuillamme osoitteessa 
www.surunauha.net/jasenyys/jasentiedotteet



www.facebook.com/surut.fiwww.surut.fi www.twitter.com/surukonf

Su rukon fe rens s i 

KENELLÄ ON OIKEUS SURRA? / 15.–16.4.2021 

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

JÄRJESTÄJÄT: 

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

PAIKKA: Tampereen yliopisto

ILMOITTAUDU www.surut.fi
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Voi heitä, joilla ei ole eläintä ystävänä. Voi hei-
tä, jotka eivät ymmärrä huolta ja surua rakkaan 
koiran tai kissan vuoksi. Olin itsekin joskus kauan 
sitten yksi heistä, kunnes kotimme valtasi surun 
ja murheen tumma sumu. Lapset olivat pyytäneet 
lemmikkiä, mutta minä olin pohtinut ääneen, et-
tei ihmisellä ole oikeutta vangita eläintä sisätiloi-
hin. Kun näin peilistä itkusta punareunaiset silmä-
ni jälleen kerran, päätin, että jotkut takit suojaavat 
parhaiten käännettyinä.

M uru matkusti kotiin puolikiloisena koi-
ranpentuna. Se oli synnynnäinen valon-
kantaja, joka piti seinät loitolla toisis-

taan. Se kuuli pienenkin hädän ja kyyneleet het-
kessä. Vaikka oli millainen päivä, kotiovella Mu-
ru tervehti kahdentoista tassun ilotanssilla ja 
helikopterihännällä.

Kun isä kuoli, ystävät pitivät minusta ja per-
heestämme hyvin huolta. Ruuhkavuosissa surus-
ta tuli vuorotonta työtä, koska suru veti muka-
naan jo seuraavia murheita. Olin niin ovela, että 
harhautin tekemällä väistöliikkeen ja suoritin töi-
tä, opintoja ja harrastuksia. Kannattelin läheisiäni, 
että he varmasti pysyisivät hengissä.

Jos joku kysyi, miten sinä Leena voit, jouduin 
pidättelemään itkua, sillä reippaat surulliset ihmi-
set eivät itke toisten nähden. Sitten ajattelin, et-
tä Muru tarvitsee koirakaverin, ettei sen tarvit-
se olla päivisin yksin kotona. Niinpä luoksemme 
saapui Hippu, jo vähän vanhempi, arka koira, jo-

I säni kuoli yksitoista vuotta sitten, sanoin 
työkaverille, jonka kanssa tuli vanhemmis-
ta puhetta. Hätkähdin, laskin ajan aivan vää-
rin. Täysiä vuosia tulee lokakuun 25. päivä jo 
13. En edes kertonut tarkemmin, miten hän 

kuoli. Ihan ensimmäisinä surun vuosina minulle 
oli tärkeää kertoa, että hän lähti itse. Oli jotenkin 
merkittävää katsoa heti alkuun, paljonko merivet-
tä uusi kaveri kestää.

On vain yksi tilanne, jossa tarina isäni itse-
murhaa seuranneista vuosista alkaa kuplia ker-

rottavaksi, ja silloin pidättelen kohteliasta hymyä. 
Se on silloin, kun kysäisen vaikkapa kahvitauolla 
vinkkiä hyvästä eläinlääkäristä, ja puhe kääntyy-
kin niihin aikoihin, kun ei lemmikkieläimille lääkä-
riä hankittu.

HEIDÄN KAKSITOISTA 
TASSUAAN
TEKSTI JA KUVAT Leena Korpi

Tapani surra

”Olin pohtinut ääneen, ettei 
ihmisellä ole oikeutta vangita 

eläintä sisätiloihin. Kun näin peilis-
tä itkusta punareunaiset silmäni 
jälleen kerran, päätin, että jotkut 

takit suojaavat parhaiten 
käännettyinä."

TAPANI SURRA



ka pelkäsi varjoja. Se pa-
tisti meidät aikuiset opet-
telemaan yhteistyötä, koi-
rakoulukursseja ja järjes-
telmällisyyttä. Hippu sai 
palkkioksi nakkeja, ihmi-
set luottamusta, ja lopulta syvää molemminpuo-
lista yhteisymmärrystä.

Neljän suruvuoden jälkeen ryhdyin Surunau-
han ryhmänohjaajaksi. Onneksi sain lähinnä pee-
sata toista ohjaajaa, sillä jatkoin yhä suorittamis-
ta elämän kaikilla tahoilla. Hakeuduin terapiaan ja 

vähitellen sain tilaa ja uskallusta tehdä uusia va-
lintoja. Kolmen terapiavuoden kuluttua ohjaajapa-
ri, silloin jo uusi, kuvaili minun heränneen eloon.

Aikuistuneiden lasten muistoissa äiti oli välillä 
paljon töissä. Surunkin he muistavat, mutta mur-

heen – masennuksen – he ovat ajoittaneet jon-
nekin aivan muihin vuosiin, kun heidän kanssaan 
on juteltu perheen tarinasta. Heitä ovat suojan-
neet Murun ja Hipun pehmeät turkit ja tassujen 
tepsutus; aamulenkit, rapsutukset, metsäretket 
ja iltahepulit.

N yt Muru alkaa olla jo vanha. Jos äänen-
painot välillä kovenevat, se tulee katso-
maan tilannetta nappisilmillään, ja vas-

ta arvioituaan vähän pidempään se kysyy ään-
nähtäen, mikäs nyt tällä kertaa. Se luottaa 
laumaansa.

Yhtenä aamuna Murun jalasta kuului napsah-
dus. Jalan ristiside meni poikki. Muru alkoi ontua 
ja valitti ääneen. Meidän täytyi miettiä yhdessä 
eläinlääkärin kanssa, mikä olisi oikea ratkaisu. 
Vastuu päätöksestä tuntui sietämättömältä.

Isä sanoi viimeisinä päivinään, kun en vielä 
tiennyt enkä halunnut tietää, että hän hyväs-
teli, että hän on aina rakastanut minua. Tiedän 
myös, että olen ollut vanhemmilleni toivottu lap-
si. Tässä rakkaudessa saan levätä. Rakkaudesta 
huolimatta saan myös vihata isääni, koska hän 
teki lapsuudessani valintoja, jotka ovat vahin-

”Tässä rakkaudessa saan 
levätä. Rakkaudesta huolimatta 
saan myös vihata isääni, koska 

hän teki lapsuudessani valintoja, 
jotka ovat vahingoittaneet 

minua syvästi."
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Olen Liisa Ahonen ja aloitin järjestökoordinaatto-
rin opintovapaan sijaisena toimistolla huhtikuun 
lopulla. Olen koulutukseltani valtiotieteiden mais-
teri ja minulla on pitkä kokemus erilaisista järjes- 
tötöistä niin vapaaehtoisena kuin työntekijänä. 
Edellisessä työpaikassa toimin kehittämissuun- 
nittelijana sosiaalisen nuorisotyön kentällä. 
Olen kerrostaloon palannut intohimoinen 
puutarhanhoitaja. 

Surunauhan työ on merkityksellistä, ja on ollut 
kunnia päästä osaksi tätä joukkoa. Vastaan muun 
muassa jäsenasioista, teen viestintää ja järjestän 
tapahtumia. Vaikka tuleva syksy elettäisiinkin vie-
lä osin etäistä korona-arkea, minut tavoittaa toi-
mistolta mm. kaikissa jäsenyyteen liittyvissä 
asioissa.

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI TERVEHTII

goittaneet minua syvästi.
Isä oli mielestäni pitkä ja isokokoinen mies. 

Kun hän kuoli, mieheni alkoi käyttää hänen nah-
katakkiaan. Löysin itselleni lapsuuden kodista hy-

vän farkkuihin sopivan vyön. Se oli ollut isän. Isä 
pienentyi tavallisen ihmisen kokoiseksi.

Näen hänet kolmikymppisenä, hän on neuvo-
ton. Hänellä on kaksi raskasta työtä ja vaikeita ris-
tiriitoja. Hän ei hallitse tunteitaan. Sitten näen pie-

nen seitsemänvuotiaan tytön, joka jää yksin. Yh-
deksänvuotiaan. Yksitoistavuotiaan. Viimein kak-
sikymmenvuotiaan, joka sanoo sen viimeisen sa-
nan: ”Lyö sitten, jos et puhua osaa.” Käsi ei kohoa.

Muru toipui leikkauksesta hyvin. En uskalla aja- 
tella, milloin täytyy tehdä Murun tai Hipun elämäs- 
tä se viimeinen päätös. Siitä päivästä alkaa suru, 
jossa jotkut yrittävät lohduttaa sanomalla sitä vain 
koiran suruksi. Suru tulee olemaan valtava juuri 
siksi, että kun kaipaan koiraa, kaipaan rakkautta 
ja kiintymystä, jota olen saanut ehdoitta.

”Näen hänet kolmikymppisenä, 
hän on neuvoton. Hänellä on 

kaksi raskasta työtä ja vaikeita 
ristiriitoja. Hän ei hallitse 

tunteitaan."

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

Lue 
lisää

TAPANI SURRA



HEIJASTUMIA VALOSSA

Kesät talvet
jäätä pitkin me luistelemme
railoista syvin välissämme.

Samanlaista kaikki on toisella puolella.

Heijastumia valossa.

Joitakin sanoja ei voi selittää
joillakin ei ole merkitystä.
Onko vuosillakaan?

Kaikki on elokuvaa takaperin kelattuna.

Huudot kauas kantautuneet.
Tuuli, sade, pilvet.
Kellon viisarit.

Katson sinua ikkunan läpi.
Kuinka monen?

Heijastumia valossa.

MEILLE OLI AIKA

vanhan talon sinisissä tapeteissa
kuiskauksissa
linnan torni kesäisten lehtien takana 

pöly ikkunalaudalla

Jos liidän merten halki 
   ja kerään langat mukanani,
onko kukaan odottamassa?

Yksi pieni ihminen 

Keskellä kaikkea
Kaikkeen uponneena

Ulapalla

RUNOT JA KUVA Petra Teittinen
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SURU MUUTTUU TUSKASTA OSAKSI 
omaa elämäntarinaa

L äheisen itsemurhan jäl-
keen olo on  yhtä järky-
tystä ja  tuskaa. On vai-
kea nähdä mitään muu-

ta enää koskaan tulevaksi.  Tulee 
jopa ajatus  seurata heti poismen-
nyttä. Kuitenkin tuskan keskel-
tä  nousee  usein  kysymys:  Lop-
puuko tai pieneneekö tämä  kär-
simys? Milloin? Mitä sitten?  
Vastauksia on.

VALOISAMMAT HETKET 
YLEENSÄ LISÄÄNTYVÄT
Jokaisen ihmisen kokemus on 
erilainen. Kuitenkin voidaan 
hahmottaa, millaisia tuntei-
ta surussa yleensä seuraa alku-
vaiheen  tuskan hetkien  jälkeen.  
Kaikki tunteet ovat rakkaan hen-
kilön menetyksen yhteydessä sal-
littuja, suruksi määriteltävän li-
säksi myös kätketymmät kuten 
viha ja häpeä. Vaikka määräaiko-
ja on lähes mahdotonta ihmisten 
ja tilanteiden yksilöllisten erojen 
vuoksi  mainita, joitain suuntaa 

TEKSTI Anne Leppänen

antavia ”yleissääntöjä” löytyy 
kirjallisuudesta.  Ne vastaavat 
Marjut Jaakkoselan havaintoja.

”Olisi hyvä, jos kahden viikon 
jälkeen ajatuksiin mahtuisi jo-
tain muutakin kuin pelkkää tus-
kaa”, Marjut kuvailee. Valoisam-
mat hetket lisääntyvät ja viipyvät 
entistä kauemmin, eikä niistä pi-

dä kokea syyllisyyttä.
”Mutta niin ei missään vai-

heessa kannata  ajatella, että su-
rusta pääsisi. Se vain tulee osak-
si elämän ja omien kokemusten 
tarinaa.”

Musertava tuskaisuus voi siis 
alkaa vähentyä viikoissa. Vä-
hitellen, joskus piankin, yleen-
sä hyvinkin jo puolen vuoden 

kuluttua ja viimeistään vuoden 
sisällä, surevan elämään palaa 
myös ilon ja onnen tunteita.

TOIPUMISEEN VAIKUTTAA 
MYÖS RESILIENSSI
Toipumiseen vaikuttaa olennai-
sesti  henkilön  resilienssi, eli ky-

ky saavuttaa tasapaino vai-
keuksien kohdatessa. Jos  
taustalla  on  käsittelemättö-
miä  menetyksiä ja luottamus 
elämään on saanut säröjä, toi-
puminen uudesta iskusta on 
hitaampaa kuin sellaisella, 
jonka elämä on ollut turval-
lista ja hyvää, ja jolla on tur-

vallisia ihmissuhteita.
Läheisen itsemurhan koke-

neet tietävät, kuinka itsemurha 
katkaisee elämänkulun raa’asti. 
Se vie rakkaan ihmisen ja horjut-
taa luottamusta koko elämään.

”Pitkään realistiseksi tavoit-
teeksi riittää, että selviää arjes-
ta ja alkaa luottaa siihen, että 
kaikesta huolimatta elämä vielä 

”Kaikki tunteet ovat 
rakkaan henkilön me-
netyksen yhteydessä 

sallittuja.”

SURU MUUTTUU TUSKASTA OSAKSI OMAA ELÄMÄNTARINAA

Tämä artikkeli perustuu psykoterapeutti Marjut Jaakkoselan haastatteluun.  
Hän tuntee tuskan ja surun vaiheet psykoterapeutin työnsä ja omien kokemus-

tensa kautta ja liittää vastauksiinsa tutkimustiedon. Marjut on osallistunut 
pitkään asiantuntijana ja kouluttajana Surunauhan toimintaan.
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kantaa”, Marjut muistuttaa. Jos 
läheisen kuolemaa ei pysty käsit-
telemään ja hyväksymään, vai-
keat tunteet pitävät otteessaan ei-
kä elämästä saa otetta. On 
mahdollista, että toimin-
takyky on poissa yli puoli 
vuotta. Silloin on kyseessä 
pitkittynyt suru. Tarvitaan 
uutta tukea, usein terapiaa. 
Moni hyötyy vertaisryh- 
mistä, mutta luottamus ja 
hyvä mieli voi rakentua eri 
tavoin:  taide, luonto, hen-
gellisyys, liikunta, keskus-
telut… Arjen puuhia ja työtä ei 
sovi tästä listasta unohtaa.

SURU RAUHOITTUU
Tutkimukset kertovat, että keski-
määrin  kahden vuoden kuluttua 
suru alkaa muuttua rauhallisek-
si osaksi elämää.  Neljäkin vuotta  

saattaa kulua, mutta suunta on 
se, että elämässä hyvät asiat tu-
levat vallitseviksi.

Suru muuttuu, mutta mene-

tettyä ei unohdeta.  Kun muis-
tot ja muistelut saavat mieles-
sä tilaa, voidaan päätellä, että 
ollaan jo paremmalla puolella.  
Marjut  Jaakkosela  pitää tärkeä-
nä, että sureva muodostaa mene-
tettyyn rakkaaseen uudenlaisen 
kiintymyssuhteen. Se tarkoittaa, 
että elämässä pidetään häntä 

läsnä uusin muodoin.  Pidetään 
kiinni siitä  merkityksestä, min-
kä rakas ihminen  toi. Tavat ku-
ten haudalla käynti, kuolinpäi-

vän muistaminen, kuvan 
esilläolo, yhteisistä mielen-
kiinnonkohteista nauttimi-
nen tai hiljainen keskuste-
lu  hänen kanssaan edus-
tavat uutta kiintymyssuh-
detta. Marjut ehdottaa, että 
vertaistuen parissa  entistä 
enemmän vahvistetaan sen 
syntymistä:

”Sururyhmissäkään ei 
pitäisi kertoa vain, mitä on ta-
pahtunut vaan  painottaa  si-
tä  miten itse on suhteessa siihen, 
mitä on tapahtunut.”
 

”Suru muuttuu, mutta me-
netettyä ei unohdeta. Kun 
muistot ja muistelu saavat 

mielessä tilaa, ollaan jo 
paremman puolella.”

KUVA Josiah Farrow

SEURAA 
SURUNAUHAA! 
instagram.com/ 
surunauha
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Vertaistukiryhmä aloittaa Kuopiossa
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Tampereella
Vertaistukiryhmä aloittaa Lappeenrannassa
Vertaistukiryhmä Lohjalla
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Vaasassa
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Jyväskylässä
Vertaistukiryhmä aloittaa Seinäjoella
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Hämeenlinnassa

Vertaistukiryhmän kokoontuminen Tampereella
Vertaistukiryhmä Lohjalla
Nuorten viikonloppu Tampereella
Kynttilätapahtuma
Vertaistukiryhmän kokoontuminen 
    Jyväskylässä
Vesova Rovaniemellä
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Vaasassa
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Hämeenlinnassa
Jäsenkokous Helsingissä

Vertaistukiryhmän kokoontuminen Tampereella
Vertaistukiryhmä Lohjalla
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Vaasassa
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Hämeenlinnassa
Vertaistukiryhmän kokoontuminen Jyväskylässä

13.10.
14.10.
15.10.
16.10.    
20.10. 
21.10.
21.10.
27.10.

11.11.
13.11.

14.–15.11.
15.11.
18.11.

20.–22.11.
24.11.
24.11.
28.11.       

9.12.
11.12.  
15.12.
15.12.
16.12.

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

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

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU
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KUVA Kunj Parekh
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Pian tulee kuluneeksi 
kymmenen vuotta sii-
tä, kun istahdin pie-
nen huoneeni mustal-
le sängylle. Sille, jossa 

oli värikäs peitto ja kauniita 
koristetyynyjä. Siinä, maail-
man turvallisimmassa pai-
kassa, kaukana äidistä, sain 
kuulla, että yksi minun elä-
mäni tärkeimmistä ihmistä 
on kuollut.

Hän oli mustalla Toytalla 
ajava sankari, joka rakensi 
mitä vaan, tiesi enemmän kuin 
kukaan ja jolla oli valtavan huo-
no huumori. En ikinä osannut 
kuvitella, että hän kuolisi, ja kun 

hän sitten kuoli, tuntui, että se, 
mitä oli ennen lakkasi olemas-
ta ja se, mitä tulisi seuraavaksi, 
oli vain pieniä murusia, joista ei 
saanut otetta. 

Elämä muuttui monella ta-
valla erilaiseksi, sellaiseksi, mitä 
ei koskaan olisi osannut kuvitel-
la. Vielä kymmenentenäkin vuo-

TEKSTI Jennina Lahti

SURUNI VUOSIKYMMEN

21.12.2010
Sinä olit meidän kaikkien sankari. 
Miksi unohdit sankareiden tärkeim-
män säännön: sankarit ovat kuole-
mattomia. Enemmän kuin koskaan 
ennen toivon, että tämä on vain 
paha uni, herään siitä, lennän Suo-
meen ja olet siellä, halaat minua.

tena toisinaan hampaita harja-
tessa iskee hirvittävä ikävä. Sii-
hen ei aina osaa varautua, mut-
ta sen osaa nyt ottaa lempeäm-
min vastaan. Se ei riko ja revi 

samalla tavalla kuin ai-
kaisemmin ja toisinaan 
se on jopa tervetullut 
vieras.

Olen lukenut vuo-
sien aikana kirjoittamia-
ni tekstejä tarkasti ja ra-
kastaen. Toisinaan tun-
tuu, että haluaisin silit-

tää sen kymmenen vuotta sit-
ten surumatkaansa aloittelevan 
Jenninan poskea ja luvata, et-
tä vaikka vähän jotain unohtaa-

21.10.2011
Kuluneen 10 kuukauden aikana olen oppinut, mitä tarkoittaa 
akuutti suru ja että se voi kestää vuosia. Olen oppinut, että 
kun ihminen suree, kognitiiviset toiminnot, kuten esimerkiksi 
muisti, hidastuvat. Olen oppinut, että on okei, jos ei jaksa ja 
myöntää sen. Olen myös oppinut, että on okei, jos pyytää apua. 
Vielä on kuitenkin paljon opittavaa. Onneksi olen oppinut myös 
sen, ettei mihinkään ole kiire ja saan surra ihan rauhassa. 
Minulla on ikävä. Haleja taivaaseen.

”Elämä muuttui monella 
tavalla erilaiseksi, sellaiseksi, 

mitä ei koskaan olisi 
osannut kuvitella.”
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15.03.2014
Minulle suru on ollut matka. 
Se on ollut uuvuttava ja lopu-
ton matka, jonka aikana toisi-
naan olisi vain halunnut sulkea 
silmät ja herätä vasta, kun voi 
ja osaa taas nauttia elämästä.

kin, silti monia asioita ei. Haluai-
sin kertoa, että on ihan okei an-
taa ikävän ja surun tulla, eikä ai-
na tarvitse jaksaa. Haluaisin vä-
hän halata ja kuiskata, että elä-
mä tuo mukanaan surun rinnal-
le niin valtavasti onnea, ettei sitä 
aina uskalla ottaa vastaan.

Suru ja aika

Surun myötä aika on 
muuttanut merki-
tystään. Ensin se 

tuntui pysähtyvän koko- 
naan ja sitten muuttuvan 
epämääräiseksi asiaksi, 
jonka kulumista on vai-
keaa ymmärtää. Aika vie 
kauemmas, kulkee eteen-
päin, vaikka ei itse olisi valmis, 
eikä ollenkaan pysyisi perässä. 
Toisaalta se häviää kokonaan, 
muuttuu joksikin, jossa lyhyt ai-
ka onkin pitkä ja pitkä aika on- 
kin lyhyt. Yhtäkkiä hetkeen mah-

tuu kokonainen elämä.
Alussa ihmiset antoivat ajal-

le parasta ennen päivämääriä, 
kertoivat, mikä on kaikkein vai-
kein vuosi ja minkä vuoden jäl-
keen helpottaa. Aika oli myös ta-
pa lohduttaa. Kaikkein hirveim-
mältä tuntui kuulla kerta toisen-
sa jälkeen ”Kyllä sinä selviät, ai-

ka auttaa”. Kun pelkästään jo 
se ajatus, että selviäisi seuraa-
van hetken, tuntui toisinaan 
vaikealta, ja koko elämän mit-
tainen selviytyminen melkein 
mahdottomalta.

Ja lopulta kuitenkin aika to-
della auttaa. Mutta sillä ajalla 
ei ole määreitä, ei parasta en-
nen päivämäärää, eikä sitä voi 
nopeuttaa. Aika auttaa, mut-
ta ei heti ja kokonaan. Se ei vie 
pois kaikkea, mutta tuo muka-
naan jotain uutta. Minulle kym-
menes suruvuosi on aina tun-

tunut jollain tavalla erityi-
seltä. Siinä on ollut kaukaa 
katsottuna jotain sellaista 
viisautta, jota en surussa 
osannut nähdä, kun se oli 
vasta asettunut elämääni. 
Minun tähänastiseen su-
rumatkaani, kokonaiseen 
surun vuosikymmeneen, 
mahtuu kokonaisen elä-
män verran asioita ja tu-

hansia saavillisia kyyneleitä. Tä-
mä vuosi on tuntunut kummal-
lisella tavalla suruinventaariol-
ta. Ihan kuin muuttaisi uuteen 
kotiin ja pakatessaan kävisi läpi 
tavaroitaan ja päättäisi, mitä ot-

24.3.2012
Meillä on nyt keskusteltu paljon siitä, mitä on 
peritty isiltä ja mitä äitiltä. Veli ilmoitti heti 
varmana perineensä isin lihakset. Siskolla meni 
vähän enemmän aikaa pohtia, mutta lopulta 
vastaus tuli oikein varmana: ”Mä oon perinyt 
isin pusuhuulet! Terveisiä taivaaseen.”

21.12.2013
Paljon rakkautta meidän perheelle tänään.
Onneksi naurua on tänään enemmän kuin kolme 
vuotta sitten.
”Jos äiti voittais lotossa, se vois ostaa meille 
uuden iskän.”

19.03.2015
Tässä on pian viisi vuotta kaipailtu viestejä ja juttuja yhdeltä ja 
samalta tyypiltä. Aikaisemmin niitä kaipasi ihan jokaisen tunnin 
jokaisena minuuttina ja hiljalleen satunnaisemmin. Erityisesti ne 
tavalliset ja arkiset viestit on niitä, joita kaipaa eniten. No, nyt 
huomasin, että minä lähettelen itse ihan samanlaisia viestejä sa-
nasta sanaan. Aluksi nauratti, miten voikin olla! Samalla lohdut-
taa, on kiva tietää, että vielä näinkin pitkän ajan jälkeen minussa 
elää osa siitä ihmisestä ja vaikutus on lakkaamaton.

”Ja lopulta kuitenkin aika 
todella auttaa. Mutta sillä 
ajalla ei ole määreitä, ei 

parasta ennen päivämäärää, 
eikä sitä voi nopeuttaa.”
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Elämässä on tapahtunut niin paljon ja niin 
suuria asioita, että tähän päivään on ollut 
helppo tulla. Mutta ei se kaikki suuri ihan 
vielä kanna niin pitkälle, etteikö rupiset 
polvet ja hauras säkki vähän repeäisi uu-
destaan. Kuusi vuotta ja ikävä.

21.12.2017
Seitsemäs vuosi on 
ollut taas vähän vai-
keampi, mutta tämän 
kertoisin entistä var-
memmin: Oon okei, 
kuljen eteenpäin.

14.3.2018
Kyllä, myös kiitollisuus 
valtaa välillä koko 
kropan. Ihan samalla 
tavalla kuin suru.

31.12.2019
Kulunut vuosikymmen kiteytyy tähän yhdeksän 
vuotta sitten tehtyyn lupaukseen. Lupauksista 
ensimmäinen on ollut mahdotonta täyttää, van-
han tilalle on syntynyt väkisinkin uutta.
Lupauksista toinen on ollut täynnä loputonta 
harjoittelua ja aika monta epäonnistumista. On 
vaatinut melkein vuosikymmenen matkan itseen, 

suruun ja ympäröivään yhteiskuntaan, jotta jak-
saa seisoa tukevasti kahdella jalalla. Matka on 
ollut sellainen, jossa maaliviivaa ei ole ja 
välietapeille tullaan polvet ruvella.
Vuosikymmen on pitänyt sisällään unelmia, 
joiden olemassaoloa en olisi edes osannut arva-
ta, ihmisiä, joita ilman en olisi tässä ja yhden 

KUVA Pixabay
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melko ehjäksi. Naurua, kyyneleitä ja valtavasti 
kiitollisuutta.
Pian alkavan vuoden ja koko vuosikymme-
nen aion omistaa kaikille niille unelmille, joita 
matkan varrella on löytynyt. Luopumisen sijaan 

etsin, löydän ja otan vastaan. Annan paremmin 
tilaa keskeneräisyydelle ja teen enemmän niitä 
asioita, jotka tuovat elämään hyvää. Nauran, 
itken ja kiitän. Seison sateessa, juoksen vasta-
tuuleen ja halaan hirvittävästi. Hei uusi vuosi, 
tule vaan, oon valmis!

31.12.2010, melkein kymmenen vuotta sitten kirjoitin:
Lupaan olla kadottamatta itseäni. Lupaan nähdä, kokea, tuntea, rakastaa, 
oppia ja elää niin paljon kuin mahdollista. Lupaan, että jokaisessa uudessa 
kokemuksessa, tunteessa ja maisemassa sinä olet minun vierelläni. Lupaan 
kertoa kaikille sinusta, siitä miten elit ja rakastit. Lupaan rakastaa niin 
kuin sinä rakastit. Tulevan vuoteni omistan sinulle, yhdelle elämäni 
tärkeimmistä ihmisistä, koska et voi jakaa sitä kanssani.

taa mukaan ja mitä jättää osak-
si menneisyyttä. Surun kanssa 
on tuntunut samalta; jotain jää 
matkan varrelle muistoksi, hy-
vässä ja pahassa, tavallaan pie-
niksi palasiksi, osaksi kokonai-
suutta, mutta ei enää osaksi 
arkea.

En tiedä, mitä surustani jää 
matkan varrelle, enkä tiedä, mi-
tä siitä kannan aina mukanani. 
Tiedän, että aina surusta kirjoit-
taessani tekee mieli kirjoittaa 
surun lisäksi rakkaudesta, kiitol-
lisuudesta ja ikävästä. Siitä, mi-
ten paljon olen surusta ja surus-
ta huolimatta saanut.

KUVASSA Jennina Lahti
KUVAAJA Maija Eskelinen

KYNTTILÄ- 
TAPAHTUMAT  

15.11.2020, lue lisää: 
surunauha.net/ 

tapahtumat/ 
kynttilatapah- 

tuma
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Se kutsuu minua juoksemaan vastatuuleen,

seisomaan sateessa

ja istumaan aamuauringossa.

Elämä kutsuu.

Se kutsuu minua hyppäämään laiturilta sinisen veden syliin,

pudottautumaan verkkoon, joka ottaa minut vastaan

ja tarttumaan käteen, joka ei päästä irti.

Elämä kutsuu.

Se kutsuu minua juurruttamaan jalkani,

kurottamaan käteni

ja olemaan läsnä tässä hetkessä.

Elämä kutsuu

ja minä otan kutsun vastaan.

Jennina Lahti

KUVA Max Ravier



32

RYHMÄT
Kaikki ovat tervetulleita vertaistukiryhmiin, 
joita ohjaavat koulutuksen saaneet vertaiset. 
Ryhmissä läheisen itsemurhan kokeneet voi-
vat keskustella ja jakaa kokemuksia raskaan 
menetyksen jälkeen. Menehtynyt läheinen 
voi olla esimerkiksi perheenjäsen tai ystävä. 
Avoimiin ryhmiin voi tulla milloin vain kauden 
aikana tutustumaan ja kuuntelemaan. Käynte-
jä voi jatkaa siten kuin itselle sopii. Suljettuihin 
ryhmiin ilmoittaudutaan, ja niissä kokoonnu-
taan yleensä 6–10 kertaa samalla kokoonpa-
nolla koko jakson ajan. Ryhmien paikkakunnat 
ovat tällä hetkellä: Helsinki, Hämeenlinna, 
Jyväskylä, Kemi, Kotka, Kuopio, Lappeenran-
ta, Lahti, Lohja, Oulu, Rovaniemi (etäryhmä), 
Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa. Lisäksi 
järjestämme vähintään kaksi muuta ryhmää 
verkossa syksyllä. Ajankohtainen koronavirus-
tilanne voi vaikuttaa kokoontuvien ryhmien 
toteutukseen. Tarvittaessa siirrämme kasvok-
kaisia kokoontumisia verkkoon.

TUKIHENKILÖT 
Henkilökohtaista tukea voi kysyä Surunauhan 
toimistosta. Vertaistukihenkilö ottaa pyydet-
täessä yhteyttä puhelimitse, minkä jälkeen 
voi sopia uudesta puhelinkeskustelusta tai 
tapaamisesta yhdestä kuuteen kertaan. Tuki-
henkilöitä on saatavilla useilla eri paikkakun-
nilla. Osa tukihenkilöistä voi myös matkustaa 
tapaamiseen tukea toivoneen lähiseudulle.

VERTAISTUKIVIIKONLOPPU VESOVA
Vesova järjestetään vuosittain. Viikonloppu-
kurssilla pääsee keskustelemaan vertaisten 
kanssa pienryhmissä koulutetun vertaisoh-
jaajan johdolla. Lapsille ja nuorille tarjotaan 
omaa ohjelmaa. Lisäksi voi kuunnella luentoja, 
osallistua työpajoihin, ulkoilla, saunoa, tutus-
tua toisiin vertaisiin ja nauttia yhdessäolosta. 
Tänä vuonna järjestetään kaksi Vesova-viikon-
loppua: 25.–27.9.2020 Tampereen Varalassa ja 
20.–22.11.2020 Rovaniemen Santasportissa.

SURUNAUHAN VERTAISTUKI

Surunauha tarjoaa vertaistukea läheisen itsemurhan kohdanneille eri 
puolilla Suomea. Vertaistuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä anta-
vat tehtävään koulutetut vertaistukijat, joilla on oma kokemus lähei-
sen itsemurhasta. Yhdistyksen tarjoama tukitoiminta ei ole terapiaa 
eikä se korvaa ammatillista kriisiapua.

Surunauha on saanut runsaasti kiittävää palautetta siitä, miten 
vertaistuki on auttanut jaksamaan ja antanut voimia menetyksen ja surun keskellä. 
Tarkemmat tiedot kaikista vertaistukimuodoista ja tapaamisajankohdista ja -paikoista 
löytyvät nettisivuilta: www.surunauha.net/vertaistuki. Tietoa toiminnasta saa myös 
Surunauhan toimistolta toimisto@surunauha.net ja puhelimitse arkisin klo 9–15 nume-
rosta 040 545 8954.

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

Monipuolista apua menetyksen keskellä

MONIPUOLISTA APUA MENETYKSEN KESKELLÄ
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PERHEKURSSI 
Surunauha järjestää yhteistyössä MIELI 
Suomen Mielenterveys ry:n kanssa intensiivi-
ryhmän perheille, joissa toinen vanhempi on 
kuollut itsemurhan kautta. Lapsille ja nuorille 
on tarjolla omat, ikätason mukaiset ryhmät 
Perhekurssi alkaa kesällä 2021.

TAPAHTUMAT, 
TILAISUUDET, SEMINAARIT 
Surunauha järjestää eri puolilla Suomea 
monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuten 
läheisten teemailtoja ja kynttilätapahtumia. 
Surunauha on myös yksi vuosittain pidettä-
vien itsemurhien ehkäisypäivän seminaarien 
ja Surukonferenssin järjestäjistä. Surunauhan 
toimintakalenteria voi seurata nettisivuilta: 
https://surunauha.net/tapahtumat

AMMATILLISTA TUKEA TARJOAVIA TAHOJA
Jokaisen kunnan velvollisuus on järjestää läheisen menetyksen kokeneille omaisille 
alkuvaiheessa kriisitukea. Kriisitukea voi tiedustella oman alueen terveyskeskuksesta.

Valtakunnallinen MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin päivystää numerossa 
09 2525 0111 24 tuntia vuorokaudessa. Kriisikeskukset ympäri Suomea järjestävät 
ammatillisesti ohjattuja ryhmiä.

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

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

PUHELIN
Henkilökohtaista yhteydenottoa voi toivoa 
tekstiviestillä numerosta 045 130 8603 tai 
ottaa itse yhteyttä toimistolle numeroon 
044 751 9916. Surunauhan vertaistukija soit-
taa takaisin muutamien päivien sisällä yhtey-
denotosta.

VERKKO 
Keskustelualue itsemurhan tehneiden läheisil-
le toimii netissä osoitteessa https://surunauha.
net/login sekä Lohtu-sovelluksella, joka on 
ladattavissa sovelluskaupoista. Sivuille kirjau-
dutaan nimimerkillä, minkä jälkeen pääsee 
osallistumaan keskusteluihin ja lukemaan 
viestejä.

Olet lämpimästi tervetullut Surunauhan 
järjestämän vertaistuen piiriin!

MONIPUOLISTA APUA MENETYKSEN KESKELLÄ
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Millaista aikaa Miikan Nuutisen elämäs-
sä kymmenen viimeisintä vuotta ovat 
olleet? Miikan aika yhdessä avopuoli-
son kanssa oli hyvää, kunnes rakkaan 

jo lapsuudesta asti herkkä mieli alkoi oireilla. Puo-
liso rakasti maailmaa ja oli huolissaan esimerkiksi 
luonnon tilasta. Hän oli velvollisuudentuntoinen ja 
masennuksen tuoma tunne omasta voimattomuu-
desta pahensi hänen vointiaan entuudestaan. Miika 
tuki kaikin mahdollisin tavoin, mutta huoli rakkaan 
voinnista painoi hänen mieltään: ”Olin ahdistunut 

ja huolissani… mutta ainahan sitä ajattelee, että täs-
tä pääsee ylös.”

Miika kertoo, että sairaalassa puoliso toipui jos-
sain määrin romahduksesta, mutta jäi sitten ilman 
tukea. Tämä huolen aika oli niin raskasta puolisol-
le, henkisine ja fyysisine kipuineen, että Miika voi 
nähdä hänen kuolemansa myös vapautumisena. 

MIIKA NUUTISEN PUOLISO teki itsemurhan 
kuusi vuotta sitten keväällä, hetkenä, jolloin Mii-
ka oli nauttimassa luonnon heräämisestä ja siihen 

SURUN KÄSITTELYSTÄ 
SYNTYI KAUNIS RUNOKIRJA

TEKSTI Anne Leppänen   KUVA Rauli Katajavuori
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Traumaa käytiin läpi. Se ei ollut helppoa.
”Työn avulla on edettävä, että käy oikeasti läpi 

mitä on tapahtunut. On oltava valmis itse muuttu-
maan, koska prosessi on niin hurja”, sanoo Miika. 
Terapian myötä hän hyväksyi menetyksen. ”Voin 
ajatella, että tällainen tapahtui. Se oli kauheaa, 
mutta se ei lopeta elämääni.” 

NYT MIIKA NUUTINEN ELÄÄ hyvää aikaa. Hän 
kertoo olevansa armollisempi itseään kohtaan. Elä-
mä on muutenkin hyvää niin uusperheen parissa 
kuin työssä. Miika on esiintyvä taiteilija, sirkus- 
ammattilainen. Hänellä on taiteilija-apuraha ja Sir-
kus Supiaisen kautta erillinen rahoitus työttömien 
teatterin tekemiseksi. Sitä toteutetaan kuntoutu-
vien nuorten kanssa Joensuussa.  

Miika Nuutinen oli kirjoittanut kaksi kirjaa aiem-
min ja hänelle oli luonnollista työstää kokemuksi-
aan runoiksi. Hän halusi kirjoittaa niihin paitsi ko-
kemuksia puolison itsemurhasta, ajatuksia ihmisyy-
destä laajemminkin. Tämän aukeaman runot ovat 
kokoelmasta Tietämisen hetket jättivät minut (Ba-
sam Books 2020).

liittyvästä vapauden tunteesta. Ne hetket – juuri en-
nen, silloin, jälkeen – jäävät mieleen yhä uudelleen 
kerrattaviksi. Se aika on outo, kun kuolema on ta-
pahtunut, mutta sitä ei vielä täysin voi ymmärtää. 
Shokissa ajatus seisahtuu epäolennaiseen, tunteet 
suljetaan pois.

”Ajattelin, että nyt voin poistaa kännykän muis-
tista hänen puhelinnumeronsa”, Miika kertoo esi-
merkkinä ensireaktioistaan.

Vuoden verran Miika Nuutinen yritti selvitä 
eteenpäin kuitenkaan käsittelemättä tapahtunutta 
ja tunteitaan.

”Juoksin pakoon enkä pysähtynyt ennen kuin 
voimat olivat loppu”, hän kuvaa. Pakeneminen ei 
onnistunut, vaan traumaperäinen stressihäiriö la-
mautti. Miika oli ollut ensimmäisenä paikalla kuo-
leman jälkeen. Oli painajaismaista nähdä puolison 
itsemurhaan liittyviä esineitä. Oli vaikeaa nous-
ta portaita, nähdä veitsi tai köysi. Miika oli valmis 
ottamaan avun vastaan, mutta ei edes ymmärtä-
nyt mistä hakea apua. Lääkäriltä oli saatavilla vain 
liian vahvoja lääkkeitä.

 Kahden vuoden kuluttua itsemurhasta alkoi 
Miika Nuutisen terapia. Toipumisen aika oli hi-
das ja raskas, mutta eteni hyvän terapeutin tuella. 

Olit tehnyt maailmanpelastamisesta elämäsi tehtävän

Teit mielestäsi ainoan järjellisen ratkaisun

Kirjoitan sinut minusta

Koetan löytää muodon

Saadakseni otteen, että voisin jättää sinut

Tuhkauurnassa on aika paketissa

Se makaa kuin lapsi kehdossaan

vapaana odotuksista

Kainuun korvessa

kun korvissa soi sydämen syke

Näen mitä minulla on

Hyväksyntä muuttuu hiljaiseksi

Se mahdollistaa tulevan

Unelmointi on arvokasta

saavuttaminen ei

KIRJAESITTELY
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ENSIN
Matka hautausmaalle tuntuu pitkältä ja silti liian ly-
hyeltä. Se ei lopu koskaan ja loppuu silti aivan liian 
aikaisin. Sisällä on tyhjä tunne, ja kyyneleet valu-
vat pitkin poskia. Äiti ajaa autoa ja itkee. Se muis-
taa mutkikkaan tien ulkoa. 

Siunauskappelissa on korkea katto ja kiviset sei-
nät. Kellot soivat ja ne kertovat, että joku on kuol-
lut. Se joku on meidän joku. Riisumme mustat takit 
naulakkoon ja asetumme ovelle riviin. Pitää kiittää 
surunvalitteluista ja antaa ihmisten ottaa osaa. Ha-
luaisin kysyä, minkä osan se itkevä vieras haluaa, 
sillä minä en halua mitään osaa. En ainakaan sitä, 
joka minulle on väkisin annettu. Vieressä veli itkee 
niin, että ei meinaa pysyä pystyssä. Minä keskityn 
kaikkeen merkityksettömään. Mietin, miksi meillä 
on tällainen perinne. Miksi pitää seisoa ottamassa 
vieraita vastaan, halata puolituttuja ja kiittää, että 
ovat tulleet. Mitä siinä pitäisi sanoa? Kiitos ja terve-
tuloa hautaamaan.

Siunauskappelin keskellä on valkoinen arkku. 
Sen koristeena on lintuja. Arkussa on meidän joku 
ja sen matkassa on vaellusvaatteet ja kompassi. Et-
tä löytää perille, sinne, minne onkaan matkalla. Ja 
piirustuksia. Yhdessä lukee ”Me kaikki rakastetaan 
sua.” Jos meidän joku olisi saanut päättää, se olisi 
haudattu itsetehdyssä lauta-arkussa metsään. Hau-
tajaisissa olisi kerrottu vähän tahdittomia vitsejä ja 
lopuksi jokainen olisi nauranut itselleen. 

Ulkona on alkanut sataa lunta. Meidän joku olisi 
rakastanut sitä säätä. Seisomme haudan äärellä ja 
katsomme kun se valkoinen lintuarkku lasketaan 
maahan. Heitämme hiekkaa ja ruusuja arkun pääl-
le ja kävelemme pois. 

Haluaisin mennä takaisin. Istua haudan reu-
nalle ja kertoa, että en tiedä, miten osaan mennä 
eteenpäin. Miten opin elämään maailmassa, josta 
puuttuu joku niin tärkeä. Voisinpa sanoa, että ei se 
mitään, tulisitpa takaisin. Annan anteeksi. Haluai-
sin, että tietäisit, ettei meistä kukaan ole valmis elä-
mään maailmassa, jossa meillä ei ole sinua.

SITTEN
Tunnen auringon kasvoillani. Tuuli tunkeutuu tak-
kini läpi ja minua palelee. Avaan silmäni ja katson 
tyhjää metsää. Hengitän syvään ja yritän olla itke-
mättä. Ikävä tuntuu tänään taas raskaammalta, se 
on kiinni ihossa eikä lähde pois. Se on ollut siinä jo 
monta päivää.

Tämä vuosi tuntuu erilaiselta. Se on täynnä jäy-
tävää ikävää, sielussa tuntuvaa surua ja jotain sel-
laista, mitä ei aikaisemmin ole ollut. Tuntuu, että 
kaikki muut menevät eteenpäin, mutta minä olen 
pysähtynyt. Minä odotan. Minä istun ja odotan. 
Menen töihin ja odotan. Tulen kotiin ja odotan. He-
rään ja odotan. 

TEKSTI Jennina Lahti
METSÄKUVA Pexels

Ensin

sitten

lopuksi

ENSIN, SITTEN, LOPUKSI
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Ihmisillä on tapana kertoa sureville erilaisia 
teorioita surusta. Kauan sen tulisi kestää ja kuin-
ka suurella voimalla tulisi surra. Miten surun pitäi-
si näkyä ja miten siitä pitäisi päästä yli. Sanotaan, 
että ensimmäinen vuosi on vaikein, sitten helpot-
taa. Toinen sanoo, että vasta toisen vuoden jälkeen 
elämä alkaa voittaa. Kukaan ei kertonut, että neljäs 
vuosi rikkoo palasiksi. Eikä kukaan varoittanut, et-
tä kymmenes vuosi pysäyttää.

Olen rakentanut minua kymmenen vuotta. Ka-
sannut pienistä palasista kokonaista, Erikeeperillä 
kasassa pysyvää. Minulla on kaksi vahvaa jalkaa, 
keuhkot, joilla voin hengittää ja sydän, joka on ko-
ko ajan vähän syrjällään. Olen oppinut elämään su-
run ja ikävän kanssa, nyt ne jo mahtuvat useimmi-
ten kainaloon, tuntuvat lempeältä ja ovat siinä, kai-
ken hyvän rinnalla. 

Mutta nyt jotain puuttuu ja jotain on liikaa. Tun-
tuu, että seison surun päätepysäkillä. En sellaisella, 
jossa jotain jätetään pois ja jatketaan matkaa, vaan 
sellaisella, jossa viimeinenkin vaikealta tuntuva su-
run palanen otetaan omaksi ja annetaan sen olla. 
Ei enää niin, että jatkuvasti itkettää, vaan niin, että 

se vain on siinä, niin kuin siinä on onni, ilo ja nau-
ru ja ikävä.

LOPUKSI
Ja tässä minä seison. Suru, onni ja ikävä kainalossa-
ni. Hengitän metsän puhdasta ilmaa ja annan itkun 
tulla. Ei se mitään, se kertoo jostakusta. Tärkeästä. 

Minä tökkään itseäni vatsaan ja kysyn ”Mikäs se 
tämä on?”. Samalla tavalla meidän jokukin aina te-
ki. Lempeästi ja rakastaen. Nauran itselleni ja jolle-
kulle, meille molemmille. Mielessäni kerron eilises-
tä ja tästä päivästä. Kuiskaan salaa huomisesta ja it-
ken vähän lisää. 

Annan vielä kerran anteeksi, niin kuin olisin 
silloin haudan äärellä halunnut antaa. Kerron, et-
tei meistä vieläkään kukaan ole täysin valmis elä-
mään maailmassa, jossa meillä ei ole sinua. Mutta 
me pärjätään.

Ehkä se on niin, että kaikki kaunis ja hyvä, voi 
syntyä surusta ja surusta huolimatta.

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

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

JÄSENENÄ SAAT

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

• uutiskirjeen sähköpostiisi noin joka
     toinen kuukausi

• etusijapaikan niihin ryhmiin, joihin on 
     ennakkoilmoittautuminen

• alennuksen Vertaistukiviikonloppu Vesovan 
     omakustannehinnasta

• alennuksen Surukonferenssin 
     osallistumismaksusta

• osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin
     maksutta ja ryhtyä vapaaehtoiseksi 
     vertaistukijaksi

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

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

Liity jäseneksi ja vaikuta!
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Surunauha ry on vuonna 1997 perustet-
tu valtakunnallinen vertaistukijärjestö, 
jonka tavoitteena on tukea läheisensä 
itsemurhan kautta menettäneitä ja lisätä 
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