LAPSEN KUOLEMA
tietoa ja tukea

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry

~

www.kapy.fi

LAPSEN KUOLEMA – tietoa ja tukea
KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry järjestää vertaistukea lapsen kuoleman kokeneille sekä jakaa tietoa surevien perheiden tukemisesta heitä kohtaaville läheisille ja
ammattilaisille.
KÄPY ry tarjoaa tukea muun muassa tukipuhelimen, tukihenkilöiden, vertaistukiviikonloppujen sekä eri paikkakunnilla kokoontuvien vertaistukiryhmien avulla.
Vertaistukea on saatavilla myös etänä verkon välityksellä. Vertaistukijoina toimivat
lukuisat aktiiviset vapaaehtoiset, jotka ovat itse kokeneet lapsensa kuoleman.
Vertaistukea on saatavilla ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on
kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa, nuorena tai nuorena aikuisena. Kaikki lapsensa menettäneet voivat olla yhteydessä yhdistykseen.
KIITÄMME vapaaehtoisia, jotka olivat mukana tukikirjasen kirjoittamisessa. Tukikirjaseen on jätetty hyväksi havaittua materiaalia KÄPY ry:n vanhasta tukipaketista,
joten kiitos kuuluu myös sen kirjoittamiseen osallistuneille henkilöille.
JULKAISIJA © KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry
Toimitus 2014: Anna Liisa Aho, Maarit Kivikko, Erja Mesikämmen ja
Susanna Uittomäki
Painos uudistettu: 2021
Ulkoasun taitto: Viivi Suihkonen
Painopaikka: Hermes / Tampere

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry
tuki@kapy.fi
puh. 045 - 652 4395

Tukipuhelimen päivystysajat sekä
tiedot saatavilla olevasta vertaistuesta:
www.kapy.fi

ISBN 978-952-68094-2-7 (nid.)
ISBN 978-952-68094-3-4 (pdf)

KIITOS Oskar Öflundin säätiölle tuesta tämän
kirjasen uudistamisessa ja painatuksessa.

oskar
öflunds
stiftelse

SISÄLLYS

Alkusanat ................................................................................................... 4
Vanhemman suru ..................................................................................... 5
Sisaruksen suru ...................................................................................... 14
Isovanhemman suru ............................................................................. 21
Vertaistuki ................................................................................................ 27
Ammattilaisten apu ............................................................................. 30
Lainaukset ................................................................................................ 32
Kirjallisuutta ............................................................................................. 32

3

ALKUSANAT
Lapsesi on kuollut. Suurempaa surua on vaikea kuvitella. Tiedämme, kuinka vähissä sanat nyt ovat. Yhtäältä olet nyt niin yksin kuin koskaan voit olla. Toisaalta olet
osana koko ihmisyyden suurta, yhteistä kokemusta. Suru voi olla murskaamaisillaan
sinut. Ja kuitenkin, tuonnempana – mitä et usko juuri nyt – huomaat, että surusta on
tullut hyvin merkityksellinen osa elämääsi.
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Miten kauan tätä kestää? Miten kauan minä kestän? Olenko tulossa hulluksi? Sureva
esittää paljon kysymyksiä, ja niihin hänellä on lupa. Kenelläkään ei ole lupa vastata
niihin kepeästi. Se, miten suret, miten kauan suret tai missä ja milloin suret, riippuu
elämäntilanteestasi, aiemmista kokemuksistasi ja monista asioista, joihin et voi vaikuttaa. Suru ottaa välttämättä sekä aikansa että tilansa,
juuri sinun surusi.

”

Suru ottaa sekä
aikansa että tilansa,
juuri sinun surusi.

Tässä tukikirjasessa kerrotaan surusta ja erilaisista
suremisen tavoista eri perheenjäsenten näkökulmasta.
Kirjasessa on tietoa siitä, mitkä asiat voivat helpottaa oloa lapsen kuoleman jälkeisessä tilanteessa. Teksti on kirjoitettu vertaistuen näkökulmasta, ja kirjoittamisessa ovat olleet mukana lapsensa

menettäneet vanhemmat. Lapsen menettämisellä tarkoitetaan tässä lapsen menettämistä kuoleman kautta. Haluamme korostaa, että suru ja perheiden tuen tarve
ovat hyvin yksilöllisiä. Kukin suree omalla tavallaan riippuen taustastaan, aiemmista
kokemuksistaan sekä kulttuuristaan. Tuntemukset ja reaktiot voivat olla kirjoltaan,
kestoltaan ja voimakkuudeltaan erilaiset. Ei ole yhtä oikeaa tapaa surra tai olla surevan tukena.
Oman lapsen kuolema on eräs ihmiselämän raskaimmista kokemuksista. Tämä
repii ja särkee vanhempien sydämen riippumatta siitä, minkä ikäinen lapsi oli.
Kohtukuoleman tapahtuessa kohdataan elämän ja kuoleman paradoksi: miten voi
kuolla ennen kuin syntyy? Lapsi-vanhempi -suhde ei pääty täysi-ikäisyyteenkään,
ja aikuisen lapsen kuolema aiheuttaa vanhemmille edelleen suunnattoman suurta
surua.

VANHEMMAN SURU
Jokaisen suru on erilainen
Suru saa tulla sellaisena kuin se tulee. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa surra. Suruun liittyvät reaktiot ja tuntemukset tulevat eri perheenjäsenille eri aikaan ja
omalla tavallaan, vaikka lapsen kuoleman kokemus on yhteinen. Kaikenkattavaa listaa suruun liittyvistä tunteista ja reaktioista on mahdotonta ja tarpeetonta tehdä,
sillä suru on hyvin yksilöllistä. Myös tunteiden ja reaktioiden voimakkuus ja kesto
vaihtelevat suuresti. Joku ei tunnu pääsevän eteenpäin millään, kun toinen tuntee
selviävänsä helpommin kuin olisi uskonut.
Jokainen ilmaisee suruaan eri tavoin. Jotkut vanhemmista reagoivat heti voimakkailla
tunteilla ja elävät ne muiden silmissä rajusti läpi. Joku huutaa, toinen ilmaisee suruaan itkemällä, joku on vain hiljaa. Itkeminen on ruumiin keino ilmaista pahaa oloa
silloin, kun sanat eivät riitä kertomaan sitä. Se saattaa helpottaa oloa, mutta kaikilla
ei ole kykyä itkeä. Surun ilmaisemisen tapa ei kerro surun syvyydestä.

{

{

”Kuoleman kosketuksen jälkeen ei ollut menneisyyttä, ei tulevaisuutta, oli
vain se hetki missä olin. Käsitettä eteenpäin ei ollut enää olemassa. Näin,
kuinka ihmiset puhuivat, mutta en kuullut, mitä he sanoivat. Nyökkäsin, vaikka en ymmärtänyt. Fyysisesti olin läsnä, mutta kuoleman henkäys vei jotain
mukanaan. Se vei minut. Heitti minut tietoisuuden tuolle puolen, jonkinlaiseen rajatilaan.” (TERESA LAINE-PUHAKAINEN: LIIAN LYHYT ELÄMÄ. KIRJA SURUSTA JA HILJAISUUDESTA.)
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Monenlaisia tunteita ja reaktioita lapsen kuoleman jälkeen
Välittömästi lapsen kuoleman jälkeen vanhempi on usein shokissa. Menetys on niin
suuri, että sitä on vaikea vastaanottaa. Epäusko tapahtuneesta on voimakasta:
”Tämä ei voi olla totta”, moni ajattelee. Tapahtunut voi tuntua epätodelliselta, ja vanhempi yrittää ehkä kieltää sen tukahduttamalla tunteensa. Hän voi olla aivan turta ja
hänen käytöksensä saattaa vaikuttaa ulkopuolisen mielestä lähes tunteettomalta.
Tunteet nousevat pintaan ehkä vasta myöhemmin, kun mieli pystyy vastaanottamaan tapahtuneen.

{

{

”Hautajaisten jälkeen tuntui todella tyhjältä. Elin kuin sumussa, ja iltaisin muiden nukahdettua usein vain romahdin itkemään. Oma elämä ikään kuin pysähtyi ja muu maailma meni eteenpäin. Välillä tuntui epätodelliselta, ikään
kuin seuraisi lasin takaa arjen kulkua.” – LAPSENSA MENETTÄNYT ÄITI

Lapsen kuolema voi olla pelottava kokemus. Vanhempi on kenties ollut tilanteessa,
jossa on joutunut pelkäämään lapsen kuolemaa etukäteen, nähnyt lapsen kuolevan,
synnyttänyt kuolleen lapsen tai löytänyt lapsen kuolleena. Pahin pelko, oman lapsen
kuolema, on toteutunut.
Lapsen kuoleman jälkeen vanhempi voi olla ahdistunut, avuton, säikky tai itkuherkkä. Hän kokee, että osa hänestä on poissa. Kaikki voi tuntua yhdentekevältä, ja
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arkisistakin asioista voi olla vaikea saada kiinni. Elämää pystyy ajattelemaan vain
lyhyen hetken kerrallaan. Vanhempi voi kokea seuraavansa kaikkea ikään kuin ulkopuolisena, oman kuplansa sisältä.
Toimintakyky, muisti ja keskittymiskyky heikkenevät. Jopa itsetuhoiset ajatukset
saattavat käydä mielessä. Myös itsehallinnan menetyksen tai mielenterveyden menettämisen pelko voi olla läsnä. Erityisesti lapsensa menettänyt saattaa pelätä muidenkin perheenjäsenten kuolemaa tai omaa menehtymistään.

”

Suru saattaa ilmetä fyysisinä oireina. Erilaiset säryt, uniongelmat
Suru saattaa
ja kiputilat voivat vaivata pitkänkin
ajan kuluttua menetyksestä. Joku
ilmetä myös fyysisaattaa turvautua alkoholiin ja
sinä oireina.
muihin päihteisiin selviytyäkseen.
Vanhempi ikävöi lastaan suuresti. Hän voi kokea itsensä yksinäisemmäksi kuin koskaan ennen, vaikka ympärillä olisi muita ihmisiä. Yksinäisyyden
tunne saattaa johtaa eristäytymiseen muista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta.

{

{

”Tähän kohtaan elämäni pysähtyi ja alkoi pitkä kaoottinen ajanjakso täynnä
loppumattomalta tuntuvaa surua, epätoivoa, unettomuutta, lamaantumisia,
romahduksia ja arjesta väkisin selviämistä.” – LAPSENSA MENETTÄNYT ISÄ

Moni vanhempi kokee lapsen kuoleman jälkeen itsesyytöksiä, vaikka siihen ei olisi
aihetta. Vanhempi voi syyllistää itseään kyvyttömyydestään estää lapsen kuolema
tai siitä, ettei ollut lapsen luona hänen kuolinhetkellään. Hän voi kokea syyllisyyttä
myös lapsen kuolinsyystä tai sairaudesta sekä sairauden aikaiseen hoitoon osallistumisesta tai osallistumattomuudesta. Itsesyytökset liittyvät usein ajatuksiin, että
jonkin tekeminen tai tekemättä jättäminen olisi estänyt lapsen kuoleman.
Oma eloonjääminen tai oma suremisen tapa voi aiheuttaa syyllisyydentunteita.
Vanhempi voi syyttää itseään rakkaudettomuudesta lasta kohtaan ja ajatella aiheuttaneensa lapsen kuoleman sillä.
Toisaalta myös vähäiset ilon hetket
lapsen menetyksen jälkeen voivat
Moni kokee
aiheuttaa syyllisyyttä. Helpotus,
ilo ja rauha siitä, että lapsen kuoitsesyytöksiä,
lema päätti hänen kärsimyksenvaikka siihen ei
sä, voi sairaan lapsen vanhemmille
olisi aihetta.
olla vaikea tunne, vaikka he kokevat
myös kiitollisuutta yhteisestä ajasta.
Syyllisyyden tunteminen ja syyllisyyteen liittyvien asioiden läpikäyminen on luonnollinen osa surua. Syyllisyys on tunteena vahva, ja vain jokainen itse voi vapauttaa itsensä tästä tunteesta.

”
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Lapsen kuollessa ajatus elämän oikeudenmukaisuudesta ja olemassaolon mielekkyydestä saa ankaran kolauksen. Vanhempi saattaa kokea häpeää ja epäonnistumista vanhempana. Vanhempi voi kokea suurta vihaa, ja hän saattaa purkaa sitä
jopa aggressiivisina tekoina. Hän voi itsensä lisäksi syyttää esimerkiksi kuolinhetkellä paikalla olleita henkilöitä, terveydenhuoltohenkilöstöä tai Jumalaa. Myös perheenjäsenet saattavat syytellä toisiaan. Viha voi toisaalta olla kasvotonta ja sitä
voi olla vaikea kohdistaa ja ilmaista. Vihan purkaminen on vanhempien hyvinvoinnin
kannalta tärkeää. Lapsen kuoleman jälkeen myös kateuden ja katkeruuden tunteet
voivat nousta pintaan. Kateus voi suuntautua esimerkiksi muiden lapsia ja raskaana
olevia naisia kohtaan.
Lapsen kuoleman jälkeen vanhemmalla saattaa olla epäloogisia ajatuksia, kuvitelmia ja harhanäkyjä. Joskus koetut traumat vaikuttavat niin häiritsevästi elämään,
että esimerkiksi kuoleman hetki palautuu todentuntuisena mieleen. Vanhempi voi
kuulla lapsen itkevän tai tuntea hänen läsnäoloaan. Lapsi ja muistot hänestä voivat
tunkea uniin saakka. Unien näkeminen saattaa olla lohduttavaa vanhemmalle, mutta niistä voi tulla toistuessaan myös häiritseviä ja ahdistavia painajaisia, joiden käsittelemiseen hän tarvitsee apua.

”

Suru on
aaltoliikettä.

Suru on aaltoliikettä. Ajoittain se vaikuttaa elämään voimakkaasti, ajoittain tuska hellittää hieman. Aluksi vanhemmalla
saattaa olla hyvin vaikeaa eikä elämänvaloa löydy mistään. Siellä, missä piti olla
rakas ihminen, on vain tyhjyyttä ja surua. Suru voi lähes lamauttaa vanhemman.
Elämä tuntuu silloin raskaalta ja päivittäiset askareet voivat olla pitkään vaikeita
suorittaa. Myöhemmin hyvät hetket pitenevät ja niitä on määrällisesti enemmän.
Toisaalta voimakas suru saattaa yllättää pitkänkin ajan kuluttua, kun jokin asia, henkilö tai tilanne muistuttaa lapsesta.
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Mikä avuksi surussa?
Jokainen vanhempi käy lapsen kuolemaa ja siitä aiheutunutta surua läpi omalla tavallaan. Ei ole oikeaa tai väärää keinoa hakea suruun helpotusta. Kukin saa lohtua
eri asioista. Lohtua tuovat asiat vaihtelevat eri tilanteissa ja lapsen kuolemasta kuluneen ajan myötä. Samat selviytymiskeinot eivät välttämättä lohduta joka hetki.
Yksi selvittää ajatuksiaan kirjoittamalla, toinen koettaa pysyä liikkeessä. Joku haluaa
puhua tunteistaan, toinen taas haluaa olla yksin.
Tunteiden purkaminen taiteisiin, urheiluun tai muuhun fyysiseen toimintaan saattaa helpottaa oloa. Joku saa lohtua luonnossa liikkumisesta, toinen musiikista.
Rukoileminen, hengellisiin tapahtumiin osallistuminen ja jälleennäkemisen toivo voi
olla keskeinen osa vanhempien selviytymistä. Osa vanhemmista etsii tietoa lapsen
kuolemaan johtaneista syistä, toiset merkitystä tai tarkoitusta tapahtuneelle.

MENETTÄNYT ÄITI

{

{

”Hetki ja hengenveto kerrallaan, pikkuhiljaa eteenpäin. Kävely luonnon keskellä hiljaisuudessa oli terapeuttista. Vaikka en aluksi jaksanut välttämättä
iloita luonnon ihmeistä tai sen kauneudesta, se oli silti hoitavaa.” – LAPSENSA

Kuolemaan liittyvät rituaalit ovat tärkeitä keinoja käsitellä surua. Hautajaisten järjestäminen voi saada vanhemman hetkeksi ”kokoamaan itsensä”. Vaikka järjestelyt
ovat raskaita, ne voivat antaa syyn jaksaa hieman eteenpäin. Hautajaiset ovat tärkeä lapselle järjestetty juhla.
Vanhemman kiintymyssuhde lapseen ei katkea lapsen
Lohtua tuovat
kuolemaan. Monet vanhemasiat vaihtelevat eri
mat saavat lohtua siitä, että
suhde lapseen säilyy muistilanteissa ja lapsen
tojen kautta, vaikka osa
kuolemasta kuluneen
vanhemmista saattaa suajan myötä.
russaan myös vältellä niitä.
Aluksi voi tuntua siltä, ettei
pysty muistamaan mitään.
Muistot voivat liittyä erityisiin tapahtumiin, tiettyihin paikkoihin, muistoesineisiin, valokuviin, vuosipäivien viettämiseen, haudalla käymiseen ja niin edelleen.

”
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{

{

”Tyttäreni kuoleman jälkeen halusin isänä tehdä mahdollisimman paljon hänen eteensä. Isälle konkretia on tärkeää. Halu osoittaa rakkautta. Miten voin
sitä osoittaa, kun lapsi on kuollut? Nyt piti tehdä ne asiat, joita oli tarjolla.
Haettiin omalla autolla arkku tapuliin. Kannoimme arkun kirkkoon ja pois.
Jopa haudan halusimme itse täyttää lapiolla. Nämä olivat osoitus isän rakkaudesta lapsellensa: tapa purkaa pohjatonta surua.” – LAPSENSA MENETTÄNYT ISÄ

Ajan myötä lapsen kuoleman aiheuttama tuska helpottuu, vaikka vanhempi ikävöi
lastaan eikä unohda tätä koskaan. Pikkuhiljaa olo paranee, ja hyvien hetkien määrä lisääntyy. Vähitellen sureva vanhempi kykenee jatkamaan elämää ilman lastaan.
Elämä voi tuntua hyvältäkin, kun aikaa on kulunut. Kaikesta huolimatta kuolema voi
tuntua epäreilulta. Surevan on tiedostettava, että suru vaatii oman aikansa ja tilansa,
ennen kuin taas voi rakentaa uutta merkitystä ja tarkoitusta myös omalle elämälle.
Yhdessä läheisten kanssa sureminen ja tunteiden jakaminen sekä
ystävien, läheisten ja työtovereiden antama henkinen ja konkreettinen tuki on tärkeää monelle.

”

Suru muuttaa
suhdetta omaan
kuolevaisuuteen,
elämään ja tulevaisuuteen.

Ajatusten ja tunteiden jakaminen vertaistukiryhmässä muiden saman kokeneiden kanssa helpottaa monia vanhempia.
Yhteenkuuluvuuden tunne ja sama kieli vertaisen kanssa on koettu lohduttavaksi.
Tapaamiset henkilökohtaisen vertaistukihenkilön kanssa luovat uskoa huomiseen.
Tietoisuus siitä, että saman kokeneita on olemassa, saattaa olla helpottavaa.
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Tapahtuneen läpikäyminen terveydenhuoltohenkilöstön kanssa on tärkeää. Jos itsellä ei ole voimia etsiä tukea, apua sen järjestämiseen kannattaa pyytää läheisiltä.
Kriisin asianmukainen hoito ajoissa on parasta mahdollista ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Ammattiapua kannattaa hakea rohkeasti.

Ammattilaiset voivat olla avuksi erityisesti sen vuoksi, että ovat surussa ulkopuolisia. He osaavat puuttua asioihin silloin, kun surevan tilanne on huolestuttava.
Ammattiauttajan kanssa keskustellessaan vanhempi voi olla varma, ettei hän joudu
lohduttamaan kuulijaansa surun vuoksi. Ymmärtävä ja asiallinen kuuntelu- ja keskustelusuhde voi antaa paljon.
Ammattiapua voi saada muun muassa perheneuvoloista, neuvola- tai muilta terveyskeskuspsykologeilta, kriisikeskuksista, mielenterveystoimistoista, kirkon työntekijöiltä ja erilaisilta yksityisiltä terapeuteilta. Avun piiriin ohjaaminen voi tapahtua
esimerkiksi neuvolasta, terveysasemalta tai työterveyshuollosta.

{

{

”Ammattiapu antaa tunteen, että yhteiskunta ei hylkää ja vertaistuki kokemuksen, että ei ole ainoa, jolle näin tapahtuu. Saman kokenut ymmärtää oikeasti.” – LAPSENSA MENETTÄNYT ÄITI

Suru on kokonaisvaltainen muutosvoima
Lapsen kuolema mullistaa kaiken. Vanhemmat kokevat sen rajapyykkinä, joka jakaa
elämän aikaan ennen ja jälkeen lapsen kuoleman. Muutos on peruuttamaton, ja siihen voi sisältyä sekä myönteisiä että kielteisiä asioita. Jotkut muutokset ovat väliaikaisia, toiset pysyviä.
Suru on kokonaisvaltaista ja se pakottaa pohtimaan elämän perimmäisiä asioita. On
tyypillistä, että lapsen kuolemalle etsitään tarkoitusta: miksi- ja mitä varten -kysymykset ovat yleisiä, vaikka vastauksia ei välttämättä löydy koskaan. Lapsen kuolema saattaa muuttaa vanhemman maailmankuvan ja ihmiskäsityksen. Aiemmat elämänarvot voivat vahvistua entisestään tai muuttua täysin. Raha ja muut maalliset
asiat voivat menettää merkitystään, ja esimerkiksi terveyden ja läheisten merkitys
korostua.
Suru muuttaa suhdetta omaan kuolevaisuuteen, elämään ja tulevaisuuteen. Sureva
joutuu miettimään uudestaan, kuka hän on. Kaiken sen lisäksi, mitä vanhempi on
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aiemmin ollut, hän on nyt myös kuolleen lapsen vanhempi. Kun aikaa on kulunut,
vanhempi voi kokea itsensä vahvemmaksi ja empaattisemmaksi kuin ennen. Suru on
ehkä lisännyt itsetuntemusta ja tuonut tietoisuutta elämän rajallisuudesta. Lapsen
menetys muuttaa perheen suhdetta läheisiin ihmisiin – toiset tuntuvat surussa etäisiltä ja toiset läheisiltä. Ystävyys- ja sukulaissuhteet saattavat muuttua yllättävin
tavoin.

Lapsen kuolema vaikuttaa perhesuhteisiin
”Minua ilman lapsen kuoleman tuottamaa surua ei enää ole. Muita lapsiani
ilman isoveljen kuoleman tuottamaa surua ei enää ole. Isää ilman esikoisen
kuoleman aiheuttamaa surua ei enää ole. Me perheenä olemme suruperhe,
meistä puuttuu yksi tärkeä osa ja sen tilalle on tullut suru, jota emme olisi halunneet.” – LAPSENSA MENETTÄNYT ÄITI

{
{

{
{

”Ei ole mitään suruaikaa, on vain aikaa. Ei surusta pidä päästä eroon, sen
kanssa pitää vain oppia elämään. Välillä se tiputtaa polvilleen ja välillä se
laittaa kyynelehtimään muistoista. Nyt kuitenkin uskallan sanoa, että elän
ja olen jopa onnellinen. Olen oppinut, että vaikka sanon sen ääneen, niin se
ei poista suruani eikä ikävää poikaani kohtaan.” – LAPSENSA MENETTÄNYT ÄITI

Lapsen kuolema on akuutti kriisi, joka uhkaa koko perheen tasapainoa. Perheeseen
saattaa muodostua eristäytymisen ilmapiiri. Perherakenne muuttuu: kuolleen lapsen tilalla on tyhjä aukko. Menetys voi palauttaa perheenjäsenten mieliin aiemmat
raskaat elämänkokemukset, sillä selvittämättä jääneet asiat ja käsittelemättömät
tunteet nousevat esiin.
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Jos perheessä on muita lapsia, suhde heihin voi vaikeutua. Vanhempi saattaa pelätä menettävänsä muutkin lapsensa, ja tämä voi aiheuttaa ylisuojelua. Rakkauden
osoittaminen muille lapsille
saattaa lisääntyä. Suhde muihin lapsiin on ehkä jo muuttuLapsen kuolema on
nut, jos kuollut lapsi on ollut
akuutti kriisi, joka
pitkäaikaissairas. Vanhempi
kokee usein syyllisyyttä siitä,
uhkaa koko perheen
ettei jaksa kiinnostua elävien
tasapainoa.
lastensa asioista surutaakan
alla. Vanhemmasta tuntuu
ehkä siltä, että edes elävät
lapset eivät tuo lohtua päiviin, vaikka heistä huolehtiminen antaa yhden syyn jatkaa
elämää. Ehkä surun keskellä ei ole voimavaroja huolehtia lapsista, mikä voi johtaa
laiminlyönteihin. Näihin tilanteisiin on syytä pyytää ulkopuolista apua.

”

Lapsen kuolema vaikuttaa aina parisuhteeseen riippumatta perhemuodosta. Puolisoa
voidaan suojella kätkemällä tunteita ja jättämällä asioita sanomatta. Läheistä ihmistä helposti syytellään lapsen kuolemasta. Biologinen vanhempi ei ehkä ole asunut lapsen kanssa samassa kodissa eikä elämänkumppani välttämättä ole kuolleen
lapsen biologinen vanhempi. Kuitenkin lapsen kuolema vaikuttaa kaikkien läheisten
elämään. Aiemmat parisuhteen kriisit saattavat nousta esiin. Puolisoilla voi olla erilainen tarve läheisyyteen
lapsen kuoleman jälkeen, eivätkä tarpeet ehkä kohtaa.

”

Puolisoiden suru on
yksilöllistä ja erillistä,
vaikka molemmat
surevat samaa lasta.

Lapsen menetys voi myös
lähentää
vanhempia.
Puolisot jakavat saman surun siitä, että ovat vanhempina menettäneet juuri tämän lapsen. Puolisoiden
suru on yksilöllistä ja erillistä, vaikka molemmat surevat samaa lasta. Surun ilmaisemisessa on usein eroja vanhempien välillä, mutta suremistapa ei ole suoraviivaisesti
sukupuolesta riippuvainen. Surun erilaisuus ja eritahtisuus voi aiheuttaa ristiriitoja ja
väärinymmärrystä. Parhaimmillaan puolisot tukevat toisiaan vuoron perään toisen
ollessa vaikeammassa ja toisen helpommassa tilanteessa. Avoin keskustelu auttaa
vanhempia ymmärtämään toistensa ajatuksia ja tunteita. Surun erilaisuus ei ole haitallista, kun parisuhteessa kyetään kunnioittamaan puolison erilaista tapaa surra.
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SISARUKSEN SURU
Lapsen kuolema koskettaa koko perhettä ja vaikuttaa kaikenikäisiin sisaruksiin yksilöllisesti. Kukin sisarus käsittelee tapahtunutta erilaisin tavoin eri kehitysvaiheidensa
aikana. Vaikka sanotaan, että ensimmäinen vuosi on surevalle kaikkein vaikein, vielä vuosienkin jälkeen myös sisaruksesta voi tuntua pahalta. Suruun
voi sisältyä vihaa, pelkoa, katkeHänen surunsa
ruutta, syyllisyyttä ja ikävää. Nämä
saattaa jäädä
tunteet ovat normaaleja. Sisarus
voi ajatella, että hänen ajatuksensa
vanhempien
tai tekonsa aiheuttivat kuoleman
surun varjoon.
tai että hänen olisi pitänyt pystyä
estämään kuolema.

”

Sisaruksella on oikeus suruun
Sisarus saattaa kokea, ettei hänen surulleen ole oikeutusta vanhempien surun
rinnalla. Hänen surunsa saattaa jäädä vanhempien surun varjoon. Lähipiiri saattaa kysyä sisarukselta, miten hänen vanhempansa voivat, mutta eivät ymmärrä
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kysyä hänen vointiaan. Hän saattaa verrata omaa suruaan vanhempien suruun:
”Vanhemmat ovat menettäneet lapsen, minä vain sisaruksen. Ei minulla ole oikeutta
surra”. Sisaruksen suru on kuitenkin aivan yhtä totta ja oikeutettua kuin vanhempienkin suru. Monesti sisaruksen suru nousee pintaan vasta hieman myöhemmin,
kun hän antaa itselleen luvan surra.
Kaikenikäisille sisaruksille on tyypillistä suojella vanhempiaan omalta surultaan. Pieni
lapsi yrittää olla reipas eikä puhu kuolleesta sisaruksesta, ettei aiheuttaisi mielipahaa vanhemmilleen. Hän saattaa kokea syyllisyyttä siitä, että saa vanhemman itkemään puhuessaan sisaruksestaan. Samoin nuori vakuuttelee kaiken olevan hyvin,
vaikka kokeekin tunteita, joita ei ole ehkä koskaan aiemmin joutunut käsittelemään.
Nuori aikuinen kantaa huolta muiden selviämisestä ja ottaa vastuun käytännön
asioiden hoitamisesta eikä halua kuormittaa vanhempiaan omalla pahalla olollaan.

(HAUHIO, PAAKKALA, SADINMÄKI: SURU)

{

{

”Minulla on nämä kaksi kuvaa päässäni, sinä nauramassa ja sinä arkussa,
enkä pysty yhdistämään pisteitä niiden välillä. En ymmärrä mitä on tapahtunut, että ollaan tultu naurusta arkkuun. En näe sitä. En näe. Näen vain,
että sinä et ole enää täällä, sinä et ole tässä, tuossa, missään, sinä et ole
tuossa hartiattomana ja pienenä. Minä olen, ja minusta on puolet poissa.”

Surun voi myös kätkeä naurun ja hymyn taakse. Voi näyttää siltä, että sisarus voi
hyvin, vaikka todellisuus olisi aivan toinen. Naurun taakse voi peittyä pahaa oloa,
jota sisarus ei osaa pukea sanoiksi. On tärkeää, että aikuiset huomioivat sisarusten
surun, ja kysyvät heidän vointiaan vielä pitkänkin ajan kuluttua.
Surusta puhuminen ei aina ole helppoa. Ehkä tunneasioista ei ole aiemminkaan puhuttu perheessä, ja kriisin keskellä toimintatavan muuttaminen on vaikeaa. Voi olla,
että shokkivaiheessa on helpompi puhua, mutta myöhemmin ei. Kaikki perheessä
surevat ja ikävöivät, joten
sisaruksen voi olla helpompi puhua sellaisen henkilön
On tärkeää, että
kanssa, jota kuolema ei ole
koskettanut samalla tavalaikuiset huomioivat
la. Suru voi joko yhdistää tai
sisarusten surun, ja
erottaa perheenjäseniä, aikysyvät heidän voinnakin hetkellisesti.

”

tiaan vielä pitkänkin

Aikuinen voi auttaa kuolleen
ajan kuluttua.
lapsen sisarusta tunteiden
tunnistamisessa, ilmaisemisessa ja käsittelyssä. Pienikin
lapsi voi käsitellä menetystä ja tunteitaan esimerkiksi piirtämisen ja tarinoiden avulla,
vaikka aiheesta puhuminen ei vielä onnistuisikaan. Sisaruksella tulee olla lupa surra
ja näyttää tunteensa, eikä hänen pitäisi jäädä yksin vaikeiden tunteiden kanssa.
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MIN: SISARUKSEN MENETTÄNEIDEN TARINOITA)

Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen tukea surussaan

{

{

”Olen monta kertaa ollut lähellä luovuttamista, mutta aina löytänyt kuitenkin
toivon elää. Olen alkanut ajatella, että olen siskolleni velkaa tämän elämän.
Siskoni elämä jäi lyhyeksi, joten minun täytyy näyttää hänelle tätä elämää
niin paljon kuin mahdollista. Hän ei ehtinyt juurikaan matkustella, ei opiskella
eikä käydä töissä. En tee täällä asioita vain itseäni varten, vaan myös siskolleni, joka seuraa minua pilvien päältä.” (JENNA MIETTINEN, IKÄVISTÄ POHJATTO-

Jo pienet vauvat kokevat surun aistimalla vanhempiensa tunnereaktioita. Vauva tai
pieni lapsi saattaa osoittaa surua ja ikävää muuttuneella käytöksellään – itkemällä enemmän kuin yleensä, muuttumalla apaattiseksi tai kieltäytymällä syömästä.
Turvallisuuden tunteen vahvistaminen, läheisyys ja sylissä pitäminen on tärkeää.
Kuolemankäsityksen kehittyminen on hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttaa lapsen aiemmat elämänkokemukset sekä ajattelun kehittyminen. Pieni lapsi ei vielä ymmärrä
kuoleman lopullisuutta, vaan odottaa kuolleen vielä palaavan takaisin. Hän saattaa
etsiä kuollutta sisarustaan. Kuolema ja suru näkyvät lapsen leikeissä ja piirustuksissa. Kuolema aiheuttaa hämmentäviä tunteita ja kysymyksiä lapselle, ja hän tarvitsee
niiden käsittelemiseen aikuisen tukea. Koska lapsen ajattelu on konkreettista, kuolemaa ei tulisi kuvata lapselle unena tai viimeisenä matkana. Tavallisesti kymmenenteen ikävuoteen mennessä lapsi on saavuttanut kypsän ymmärryksen kuolemasta.
Tällöin lapsi ymmärtää, että
kuolema koskee kaikkea
elävää, kuolleen kaikki elinLapsi kannattaa ottoiminnot ovat pysähtyneet,
kuolemaan on jokin syy eikä
taa mukaan erilaisiin
sitä voi peruuttaa.
sururituaaleihin.
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”

Lapsi kannattaa ottaa mukaan erilaisiin sururituaaleihin, kuten hyvästelemiseen, hautajaisiin ja muistotilaisuuteen. Kuolleen näkeminen
auttaa lasta ymmärtämään paremmin kuoleman lopullisuuden ja voi estää erilaisten
kuvitelmien ja pelkojen syntymisen.
Rituaalien merkityksestä ja kulusta on tärkeä kertoa etukäteen. Lapselle kerrotaan,
mitä tilanteessa tapahtuu, miltä kuollut näyttää, millaisessa paikassa hän on ja miten hänet voi hyvästellä. Lapsi voi halutessaan laittaa sisaruksen arkkuun jäähyväiskirjeen, piirustuksen tai muistoesineen. Hautajaisissa lasta voi hoitaa perheen
ulkopuolinen tuttu aikuinen. Näin vanhemmat voivat keskittyä hautajaisiin.
Sisaruksen kuoleman jälkeen syntyneet lapset eivät ole tunteneet kuollutta siskoa
tai veljeä. Heillä ei ole ollut henkilökohtaista suhdetta häneen, joten he eivät sure

tätä samalla tavalla kuin vanhempansa. Tätä muistuttava tilanne voi olla silloin, kun
perhe kokee kohtukuoleman eikä lapsi ole tiennyt odottaa sisarusta tai ei ole nähnyt
tätä. Tästä huolimatta lapsen kanssa on hyvä puhua sisaruksen kuolemasta. Hän
vaistoaa perheenjäsentensä surun ja käsittelee sitä omalla tavallaan.
Myöhemmin syntyneellä sisaruksella voi olla myös omanlaisia pohdintoja esimerkiksi siitä, ovatko vanhemmat hankkineet hänet vain kuolleen sisaruksen ”korvikkeeksi”.
Hän voi myös tuntea itsensä ulkopuoliseksi ja kokea vihaa ja surua siitä, että ei ole
kohdannut sisarustaan, jonka muut perheenjäsenet tunsivat.
Vasta lähempänä nuoruusvuosia lapsi ymmärtää itsekin kuolevansa. Tämä saattaa
pelottaa häntä, ja hän alkaa pohtia kaiken tarkoitusta ja elämän rajallisuutta. Hän
voi ihmetellä tunnetilojaan, jotka vaihtelevat laidasta laitaan lyhyen ajan sisällä. hän
saattaa kokea aikuistuvansa nopeasti, ja kokee että ikätoverit ovat yhtäkkiä lapsellisia eivätkä ymmärrä elämän tosiasioita ja sitä mikä elämässä on oikeasti tärkeää.
Nuorella on surun lisäksi koettavanaan kehitysvaiheiden mukainen kasvu siihen liittyvine haasteineen. Kehitystä ei voi pysäyttää surun ajaksi. On hyvä miettiä yhdessä nuoren kanssa, miten tunteita voi käsitellä ja purkaa.

{

{

”Olin silloin 13-vuotias, kun minua kolme vuotta nuorempi siskoni kuoli. Yläaste oli juuri alkanut, se oli iso muutos elämässä. Elämän piti olla
murrosikäisen elämää uusine asioine, kavereineen, harrastuksineen ja
läksyineen. Yhtäkkiä minut revittiin irti kaikesta tuosta. Tunsin päätyväni valovuosien päähän kavereistani. Olin niin yksin. Minun elämääni oli tullut kuolema. Matematiikka, ruotsi ja englanti olivat vaihtuneet
kuoleman oppitunteihin. Kuoleman antamat läksyt kirjoitin kyynelillä...”
(JENNA MIETTINEN, IKÄVISTÄ POHJATTOMIN: SISARUKSEN MENETTÄNEIDEN
TARINOITA)

Sisaruksen kuolema muuttaa nuoren aikuisen elämän

Sisaruksen kuolema muuttaa nuoren aikuisen koko loppuelämän. Vanhempien ollessa shokissa aikuinen lapsi ottaa usein vahvan roolin. Hän ehkä hoitaa käytännön
asioita, ottaa vastuun hautajaisjärjestelyistä ja kantaa huolta muista perheenjäsenistä. Hän saattaa vakuutella muille, että kaikki on hyvin. Samaan aikaan hän voi
sisällään tuntea suurta tuskaa, mutta ei halua huolestuttaa vanhempiaan enempää,
joten peittää siksi surunsa.
Aikuinen sisarus menettää usein läheisimmän ja pitkäaikaisimman ihmissuhteen.
Sisaruksen kanssa oli tarkoitus jakaa suuri osa elämästä. Jollekin kuollut sisarus oli
paras ystävä, jonka kanssa oli jaettu elämän ilot ja surut lapsuudesta saakka. Surua
ei lievitä se, että perheessä on muitakin lapsia. Kukaan ei voi korvata kuollutta siskoa tai veljeä. Surun lisäksi sisarus saattaa kokea vihaa, joka voi purkautua läheisiä
kohtaan. Kaipaus ja ikävä ovat suunnattomia, ja kokemus ahdistaa.
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Sisarus saattaa jäädä surunsa kanssa yksin, ja elämän valtaa pelko muiden ihmisten menettämisestä. Sisarus ei ehkä halua kiintyä kehenkään tai aloittaa uusia ihmissuhteita, sillä hän ajattelee menettävänsä myös heidät. Riidat ja muut normaaliin lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluvat kokemukset saattavat vaivata mieltä: Miksi
haastoin riitaa? Miksi ajattelin hänestä pahasti? Kunpa
olisin viettänyt enemmän aiSurevan ympärillä
kaa hänen kanssaan.

”

muut näyttävät jat-

Sisarus saattaa kokea, että
kavan elämäänsä,
ystävät eivät ymmärrä, sillä
vaikka oma elämä
he eivät ole kokeneet samaa.
Hän saattaa kokea yksinäipysähtyy.
syyttä, vaikka hänen ympärillään olisi ystäviä ja läheisiä.
Hän voi tuntea joutuneensa
riuhtaistuksi valovuosien päähän ystävistään. Surevan ympärillä muut näyttävät
jatkavan elämäänsä, vaikka oma elämä pysähtyy. Kaikki ystävyyssuhteet eivät ehkä
kestä kriisin tuomia haasteita.
Elämänkatsomus ja arvot muuttuvat sisaruksen kuoleman myötä eikä mikään ole
enää itsestään selvää. Kokemus saattaa vahvistaa ja auttaa sisarusta käsittelemään elämän tuomia haasteita tulevaisuudessa. Suhteet läheisiin ehkä syventyvät, arvostus elämää ja ihmissuhteita kohtaan lisääntyy. Elämästä halutaan ottaa
kaikki mahdollinen irti. Yhteisistä muistoista tulee usein mittaamattoman arvokkaita.
Läheisten on hyvä muistaa, että aikuisenkaan sisaruksen suru ei milloinkaan katoa
kokonaan. Ajan myötä se vain muuttaa muotoaan.

Sisarukset voivat kaivata perheen ulkopuolista tukea
Lapsen kuoleman kokeneet vanhemmat ovat usein äärirajoillaan. Voimia ei ehkä
tunnu riittävän kuin kuolleen lapsen suremiseen. Vanhempi saa näyttää ja jakaa surunsa sisarusten kanssa. Lapsi ottaa aikuisilta mallia omaan käyttäytymiseensä.
Lapsen kuoleman
Elossa olevat lapset voivat tuoda vanhemmalle uskoa tulevaikokeneet vanhemsuuteen. Toisaalta heihin voi
mat ovat usein
kohdistua vanhempien itsenäärirajoillaan.
säkin säikähtämää vihaa: miksi
te olette elossa? Tällöin on hyvä
muistaa, että sisaruksen kumppaniksi sopii hyvin myös joku muu aikuinen, jonka kanssa voi sekä pohtia suruasioita
että lähteä pitämään hauskaa.

”
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Sisarus tarvitsee lähelleen luotettavia aikuisia ja ystäviä, jotka uskaltavat ottaa rajutkin tunteet ja ajatukset vastaan. Aina tuen vastaanottaminen ei ole helppoa, ja
lähipiirin on hyvä huomioida, että tuen tarve ja halu ottaa tukea vastaan voivat ajan
myötä muuttua. Vaikka sisarus torjuisi tuen tarjoajan vahvastikin, se ei tarkoita, ettei hän olisi tuen tarpeessa. Joskus sisaruksen on helpompi keskustella perheen ulkopuolisen henkilön kanssa.
Tukea voi kysyä sisaruksen
iän mukaan esimerkiksi neuvolasta, kouluterveydenhuolTuen tarve ja halu
losta,
opiskelijaterveydenottaa tukea vastaan
huollosta tai työterveyden
voivat ajan myötä
kautta.

”

muuttua.

Kaikenikäisille
sisaruksille
muiden saman kokeneiden
kohtaaminen on tärkeä ja
helpottava tuki. Sisarukset kaipaavat kokemuksen jakamista muiden kanssa, jotka
ymmärtävät miltä tuntuu menettää sisko tai veli. Omassa kaveripiirissä ei välttämättä ole toista, jolle olisi käynyt samalla tavalla. Sisaruksesta voi tuntua siltä, että
kukaan ei ymmärrä, mitä menetys tarkoittaa. Tapaamiset kohtalotovereiden kanssa
voivat lievittää lapsen erilaisuuden tunnetta. Keskustelut vertaisten kanssa vaikkapa
internetin keskustelupalstoilla voivat tuoda suurta helpotusta elämään.
Haudalla käyminen, valokuvien katseleminen ja muu muisteleminen voivat olla koko
perheelle tärkeitä yhteisiä hetkiä ja keinoja käsitellä surua. Joskus sisarus ei halua
käydä hautausmaalla. Tällöin kannattaa yrittää selvittää, mistä tämä johtuu. Joskus
syynä voi olla pelko, jota sisarus ei ole osannut pukea sanoiksi. Voi olla, että tietyssä
ikävaiheessa lapsi kokee hautausmaalla käymisen tylsäksi tavaksi, ja haluaisi muistella sisarusta muulla tavalla. Nuori tai nuori aikuinen haluaa ehkä käydä hautausmaalla mieluiten yksin. Jokainen perhe muodostaa omat tapansa muistella, eikä ole
olemassa yhtä oikeaa tapaa toimia.

{

{
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”Ilman ystäviäni en ehkä olisi tässä. Minulla on vuosien aikana ollut muutamia sellaisia ystäviä, joille olen yhä uudestaan ja uudestaan puhunut ja
kirjoittanut tapahtuneesta, kyyneliä säästämättä. Myös terapiassa olen läpikäynyt asiaa useaan otteeseen, aina on löytynyt jotain uutta puhuttavaa…
Olen äärettömän kiitollinen kaikista kohtaamisista vuosien varrella, niistä
pienistäkin. Välillä muutamasta sanastakin ja halauksesta on saanut lohtua ja voimaa jaksaa eteenpäin.” (JENNA MIETTINEN, IKÄVISTÄ POHJATTOMIN:
SISARUKSEN MENETTÄNEIDEN TARINOITA)

ISOVANHEMMAN SURU
Isovanhemman suru on monikerroksista
Lapsenlapsen kuolema on isovanhemmalle suuri tragedia. Se aiheuttaa voimakkaita
tunteita ja järkyttää elämänhallinnan tunnetta. Yleensä ajatellaan, että iäkkäämmät kuolevat ensin. Lapsenlapsen kuollessa järjestys ei menekään odotetulla tavalla. Isovanhemman on usein vaikea uskoa, että lapsenlapsi kuoli ennen häntä. Hän
saattaa kokea syyllisyyttä elämästään ja toivoa, että olisi kuollut ennen lapsenlasta
tai hänen puolestaan. Oman kuoleman lähestyminen saattaa mietityttää aiempaa
enemmän.
Isovanhemman suru on monikerroksinen. Siihen liittyy suru lapsenlapsen kuolemasta sekä menetyksestä, jonka oma lapsi ja muut lapsenlapset joutuvat kokemaan.
Isovanhempi odotti saavansa seurata lapsenlapsensa elämää, kunnes itse kuolee.
Ajatus menetetystä yhteisestä ajasta ja menetetystä ilosta lapsenlapsen kanssa tuntuu pahalta. Isovanhempi
saattaa surra omaa rajallisuuttaan,
menetetAiemmat menetyksen
tyä mahdollisuutta kokea
omaa jatkuvuutta tässä
ja surun kokemukset
maailmassa.

”

voivat vaikuttaa siihen,
miten isovanhempi
reagoi lapsenlapsen
kuolemaan.

Aiemmat menetyksen ja
surun kokemukset sekä
elämän aikana koetut
muut haasteet voivat vaikuttaa siihen, miten isovanhempi reagoi lapsenlapsen kuolemaan. Ehkä hän tietää aiemman elämänkokemuksensa perusteella,
miten hän reagoi ja mikä saattaa auttaa itseä ja surevia vanhempia. hän luottaa
kenties siihen, että pahinkin tuska hellittää. Toisaalta muistutus aiemmista menetyksistä voi tuntua raskaalta taakalta, kun vanhat haavat aukeavat uudelleen. On
tärkeää, että isovanhemmalla on joku, jonka kanssa hän voi jakaa ajatuksiaan sekä
vanhoihin menetyksiin että lapsenlapsen kuolemaan liittyen.

Perheen tukena oman surun keskellä
Isovanhempi saattaa lykätä omaa suruaan ja tuskaansa tuonnemmaksi ollakseen
tukena lapsensa perheelle. hänen ei ole ehkä helppo näyttää omia tunteitaan, sillä
hän ei halua tuottaa lisää surua perheelle. Hän voi kokea, ettei hänen tunteilleen ole
tilaa ja paikkaa. Toisaalta hänen saattaa olla vaikea kohdata oman lapsensa suru ja
tuska, ja hän saattaa välttää sen vuoksi vierailua perheessä.
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Isovanhempi saattaa epäillä, onko hänellä oikeutta suruun. Näin voi käydä esimerkiksi, jos lähipiirissä tehdään vertailua isovanhemman ja vanhempien surun välillä. Mikäli perheessä ei tunnusteta ja hyväksytä isovanhemman surua, hänen on
vaikea surra muuten kuin itsekseen. Lähipiiri on luonnollisesti
huolissaan surevien vanhempien
Toisten tukena
voinnista, mutta usein unohtaa
kysyä, miten isovanhempi voi.
oleminen ja itsesIsovanhempi taistelee omien tartään huolehtimipeidensa ja kuolleen lapsen vannen eivät sulje
hempien sekä sisarusten tarpeiden välimaastossa.
toisiaan pois.

”

Vaikka surevan perheen tukeminen on monille isovanhemmille
tärkein asia, on hyvä muistaa, että toisten tukena oleminen ja itsestään huolehtiminen eivät sulje toisiaan pois. Antamalla tilaa omille tunteilleen isovanhempi pystyy
paremmin tukemaan myös muita.

{

{

”Minä surin kuollutta lapsenlastani ja tyttäreni hätää ja surua. Tunsin itseni voimattomaksi: en voinut ottaa tyttäreni hätää ja surua pois. Olin varma, että tulen hulluksi. Itkin, kaipasin, valvoin... Olin vihainen ja raivoissani
elämälle. Elämän räsymattoon tuli synkkääkin synkempi raita ja sydämeen
reikä, eivät ne koskaan häivy pois. Onneksi meidän suvussa ja ystäväpiirissä ei ole vaiettu, on itketty ja puhuttu yhdessä, autettu toinen toisiamme miten milloinkin. Sydämessäni asuu pieni poika. Se rakkaus on suuri.”
– LAPSENLAPSENSA MENETTÄNYT ISOÄITI

Monenlaiset tunteet ja reaktiot
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Isovanhemmankin suruun liittyvät tuntemukset ja reaktiot ovat yksilöllisiä.
Lapsenlapsen kuolema on shokki, joka luonnollisena ensireaktiona aiheuttaa tapahtuneen kieltämisen ja epäuskon tunteen. Voimakkaat tunteet saattavat tuntua hetkittäin ylitsepääsemättömiltä. Isovanhempi saattaa kyseenalaistaa lapsenlapsensa
kuoleman jälkeen koko siihenastisen maailmankatsomuksensa. Hän voi kokea vihaa
ja katkeruutta Jumalaa, terveydenhuoltohenkilöstöä tai läheisiään kohtaan.
Syyllisyys nousee kysymyksistä: Teinkö kaikkeni? Vietinkö riittävästi aikaa lapsenlapseni kanssa? Olisinko voinut estää kuoleman? Olisinko voinut tehdä jotain toisin
ennen kuolemaa? Oliko kuolema rangaistus Jumalalta? Mieltä saattaa vaivata suuri tarve saada kuolemalle selitys ja syy. Epätoivo ja ahdistus voivat vallata mielen.
Isovanhempi saattaa kokea avuttomuutta ja syyllisyyttä, kun ei voi ottaa muiden
surua pois, vaikka haluaisi.

Unettomuus, väsymys, hermostuneisuus ja levottomuus ovat fyysisiä oireita, jotka
luonnollisesti vaikuttavat jaksamiseen. Pelko omasta tai muiden kuolemasta saattaa
vaivata mieltä ja ilmetä uniongelmina. Joskus saattaa käydä niin, että isovanhempi
ei uskalla kiintyä muihin lapsenlapsiinsa menetyksen vuoksi, koska pelkää menettävänsä heidätkin. Pelko saattaa liittyä myös omaan kykyyn olla surevan perheen
tukena: Mitä jos sanon tai teen jotain väärin? Muuttuuko suhteemme huonommaksi?

Yhteinen suru voi mutkistaa perhesuhteita
Perheen aikaisempi historia sekä ihmissuhteisiin ja rooleihin liittyvät seikat vaikuttavat perheen toimintaan kriisin keskellä. Miten avoimesti perheessä on aiemmin puhuttu tunteista ja ajatuksista? Miten läheisiä perheen ihmissuhteet ovat? Millaisia
rooleja eri perheenjäsenillä on suhteessa toisiinsa? Onko perhe aiemmin kokenut
menetyksiä ja kriisejä? Miten perhe on toiminut aiemmissa kriiseissä? Millaisia voimavaroja perheellä on? Lapsenlapsen kuoleman aiheuttama suru ja stressitilanne
saattaa muuttaa perheenjäsenten suhteita. Jotkut vanhemmat ja isovanhemmat kokevat, että lapsen kuolema on lähentänyt heitä ja perhesuhteista on tullut entistä
vahvemmat ja tärkeämmät kuin aiemmin.
On tavallista, että kriisin aikana syntyy myös väärinkäsityksiä ja ristiriitoja.
Keskustelua isovanhemman ja vanhempien välillä saattaa herättää muun muassa
se, miten ja kuka lapsen kuolemasta kertoo muille läheisille ja tuttaville, milloin lapsen
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haudalla käydään, kuka päättää miten häntä muistetaan juhlapyhinä, tai minne hänestä otettuja valokuvia laitetaan esille. Isovanhempi ehkä pohtii, voiko kuolleen lapsen tavaroita jakaa elossa oleville lapsenlapsille tai voiko elossa olevien lastenlasten
kanssa puhua kuolleesta lapsenlapsesta. Vanhempien ja sisarusten toiveita on hyvä
kunnioittaa ja heiltä voi kysyä avoimesti, miten he haluavat muiden toimivan.
Surun keskellä kaikki ovat haavoittuvia. Hyvää tarkoittavat sanat ja teot voivat siksi loukata tahtomatta. Isovanhempi haluaisi tehdä parhaansa, jotta sureva perhe
saisi voimia suuren surunsa keskellä.
Vanhemmat saattavat kuitenkin kaivata aikaa ja omaa tilaa surussaan,
Surun keskellä
ja myös isovanhemman surun näkeminen saattaa tuntua heistä siinä
kaikki ovat
tilanteessa liian raskaalta. Toisaalta
haavoittuvia.
välimatkan pitäminen saattaa johtua siitä, että vanhemmat haluavat
suojella isovanhempaa liialta surulta
ja kuormitukselta. Isovanhempi voi kokea itsensä torjutuksi, vaikka vanhemmilla ei
ole tarkoitus loukata.

”

Voi myös tulla tilanteita, jolloin isovanhempi ei jostain syystä kykene olemaan tukena, vaikka hänen tukeaan kaivattaisiinkin. Hän saattaa olla iäkäs. Ehkä hän itse
tarvitsee enemmän tukea kuin voi sitä sillä hetkellä antaa. Perhe saattaa kokea tämän kuormittavana. Isovanhempi ei välttämättä tiedä, kuinka ja koska vanhempien
kanssa voi kommunikoida ja miten hän voisi tukea perhettä. Isovanhemman on hyvä
kysyä vanhemmilta ja sisaruksilta avoimesti, millaista tukea he toivovat.
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Konkreettisen avun tarjoaminen perheelle saattaa olla isovanhemmalle tärkeä keino
käsitellä omaa surua. Apua voi tarjota lastenhoitoon, ruoanlaittoon, kaupassa käymiseen ja muihin arkipäivän askareisiin, jotka saattavat tuntua surevista vanhemmista ylivoimaisilta. Tuen tarve ja halu ottaa tukea vastaan muuttuvat ajan myötä,
joten sama kysymys kannattaa esittää myöhemminkin. Suru tekee haavoittuvaksi
eikä sen keskellä aina jaksa ottaa tukea vastaan. On kuitenkin tärkeää, että sureva
perhe tietää, että mahdollisuus saada tukea ja apua on lähellä.

Suru tulee osaksi elämää
Avoimuus isovanhemman ja surevien vanhempien välillä on tärkeää, sillä eri sukupolvien suhtautuminen kuolemaan sekä suremisen ja tunteiden ilmaisun tavat saattavat
olla erilaiset. Ennen ajateltiin yleisesti, että menetys tulee unohtaa mahdollisimman
pian. Kuollutta ei muisteltu avoimesti, koska ajateltiin, että se vain vaikeuttaa selviytymistä. Ajateltiin, että surevan tuli katkaista suhde menetettyyn perheenjäseneen.
Nykyisen surukäsityksen mukaan menetyksestä tulee osa elämää, ja hyvästely,

muistelu ja muistojen jakaminen muiden kanssa kuuluvat asiaan. Kuollutta lasta
ei tarvitse eikä tule unohtaa, vaan hänen muistonsa elää muistoissa ja sydämissä. Myös pienten lasten mukaan ottaminen perheenjäsenen hyvästelyyn ja perheen
yhteiseen muisteluun on muuttunut vuosikymmenten aikana. Avoin keskustelu perheenjäsenten kesken auttaa ymmärtämään erilaisia tapoja surra, vaikka
aina avoimuus ei ole helppoa.

”

Kuollutta lasta
ei tarvitse eikä
tule unohtaa.

Isovanhemmat haluavat usein osallistua lapsenlapsen hautajaisjärjestelyihin ja olla vanhempien tukena
niissä. Lapsenlapsen muisteleminen
ja haudalla käyminen on osa surun
käsittelyä. Kuolleen lapsen muistaminen merkkipäivinä on monille tärkeä selviytymistä edistävä asia. Joillekin isovanhemmille uskonasioista ja hengellisyydestä tulee
keskeinen osa selviytymistä, toisaalta he saattavat kokea myös uskonasioiden ja uskomuselämän horjumista. Surun purkaminen konkreettisen tekemisen kautta, kuten
kirjoittamalla päiväkirjaa tai maalaamalla, saattaa helpottaa ahdistusta.
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{

{

”Kun kysyn itseltäni, miten suru on muuttanut minua, voin sanoa, että on helpompi luopua asioista, jotka ennen tuntuivat niin tärkeiltä. Olen saanut kokea elämän moninaisuuden. Ilo ja suru, voitot ja tappiot kuuluvat väistämättä
ihmisten elämään. Tärkeintä ei ole elämän täydellisyys vaan sopeutuminen
epätäydellisyyteen katkeroitumatta. Suru ei ole vain tunne, se on elämän
merkitysten etsimistä.” – LAPSENLAPSENSA MENETTÄNYT ISOISÄ

Kokemuksen jakaminen muiden kanssa on tärkeää
Isovanhemmalla on usein suuri tarve puhua lapsenlapsen kuolemasta, omista tunteistaan ja muistoistaan. Läheisten, ammattilaisten ja vertaisten tuki on tärkeää.
Isovanhempien keskinäinen suhde saattaa olla koetuksella eritahtisen surun ja erilaisten suremisen tapojen vuoksi. Toisaalta yhteinen kokemus voi myös lähentää.
Monet isovanhemmat kokevat tärkeimmäksi tueksi oman puolisonsa ja kuolleen
lapsen vanhemmat. On tärkeää, että toiveista ja ajatuksista puhutaan avoimesti,
ja annetaan jokaisen surulle tilaa
ja aikaa. On muistettava, että jokainen ilmaisee surua omalla taJokainen ilmaisee
vallaan, eikä kenenkään tapa ole
ainoa oikea.
surua omalla

”

tavallaan eikä
kenenkään tapa
ole ainoa oikea.

Parhaimmillaan lapsen kuoleman
kokenut perhe saa tukea ja kokee isovanhemmilta saadun tuen
myönteisenä. Lapsensa menettänyt perhe ja isovanhempi voivat
toistensa avulla päästä vaikeimman yli, ja huomata, että kokemus lapsen kuolemasta on lähentänyt heitä. Ehkä
asioista ja tunteista uskalletaan nyt puhua avoimemmin kuin ennen.
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Isovanhemman suhde ystäviin saattaa muuttua surun myötä. Toisista ystävistä tulee entistä läheisempiä, toiset etääntyvät. Monesti ystävien ja harrastusten pariin
palaaminen tuo helpotusta ja auttaa jaksamaan. Toisaalta isovanhempi saattaa kokea yksinäisyyttä ja vetäytyä ihmissuhteista. hän saattaa kokea kateutta muita isovanhempia ja heidän lapsenlapsiaan kohtaan. Hänestä saattaa tuntua, että kukaan
ei voi ymmärtää miltä hänestä tuntuu.
Työhön palaaminen ja tunteiden osoittaminen työpaikalla voi olla vaikeaa, mikä saattaa lisätä hänen kokemaansa ahdistusta. Tarvittaessa ammattilainen voi auttaa
isovanhempaa oman surunsa käsittelyssä. Ammattiapua voi saada muun muassa
terveyskeskuspsykologeilta, kriisikeskuksista, kirkon työntekijöiltä ja erilaisilta yksityisiltä terapeuteilta. Avun piiriin ohjaaminen voi tapahtua esimerkiksi terveysasemalta tai työterveyshuollosta.

Monet isovanhemmat kokevat vertaisten tapaamisen hyvin tärkeäksi tukimuodoksi
itselleen. Ajatusten jakaminen vertaisten kanssa myös internetin keskustelupalstoilla on yhä yleisempää. Vertaisten kanssa isovanhempi voi jakaa tunteitaan ja ajatuksiaan toisten lapsenlapsen menettäneiden kanssa, eikä hänen tarvitse miettiä, onko
hänellä oikeus suruun.

{

{

VERTAISTUKI

“Muistan, kuinka jännitin ensimmäistä kokoontumista niin paljon, että oksensin parkkipaikalle ja halusin vain lähteä kotiin. Keitä muita siellä olisi? Mitä jos
alan itkeä? Joudunko puhumaan heille? Kysymykset vain vilisivät mielessäni.
Mutta minut ottikin vastaan kaksi ihanaa ihmistä, ja seuraavien tuntien aikana, pelkojeni sijaan, tunsinkin valtavaa lohtua, ymmärrystä, toivoa ja rohkaisua.” – LAPSENSA MENETTÄNYT ISÄ

Vertaistukea on monenlaista

Ammattiavun lisäksi vertaistuki edesauttaa tutkitusti lapsensa kuoleman kokeneiden hyvinvointia ja auttaa heidän selviytymistään lapsen kuoleman jälkeen. Monet
vanhemmat saavat tukea henkilökohtaiselta vertaistukihenkilöltä. He kohtaavat
muita saman kokeneita myös vertaistukiryhmissä ja internetin keskusteluryhmissä.
Aluksi lapsensa kuoleman kokenut saattaa toivoa kuulevansa mahdollisimman lähellä omaa kokemustaan olevia kertomuksia. Myöhemmin kenties riittää, että saa
kohdata lapsen kuoleman
kokeneita, eikä kokemuksen
luonteella ole enää niin paljon
merkitystä.
Vertaisten kanssa

”

voi jakaa tunteitaan,
saada lohdutusta
sekä voimaa ja toivoa tulevaisuuteen.

Internetin
keskustelupalstat ovat monille lapsen kuoleman kokeneille vanhemmille,
isovanhemmille
ja
sisaruksille tärkeä tukimuoto. Keskustelupalstoille osallistumalla voidaan antaa ja
saada tukea riippumatta maantieteellisistä etäisyyksistä ja vuorokaudenajoista.
Keskustelupalstoilla voi kertoa aroistakin aiheista anonyymisti. Monia keskustelupalstoille osallistuvia vanhempia lohduttaa lämmin vastaanotto, jonka he saavat
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keskustelupalstan muilta osallistujilta, sekä mahdollisuus jakaa oma tarinansa muiden lapsen kuoleman kokeneiden kanssa etäisyyksistä riippumatta.
Vertaisten kanssa voi jakaa tunteitaan, saada lohdutusta sekä saada muilta saman kokeneilta voimaa ja toivoa tulevaisuuteen. Vanhemmat voivat jakaa muille
kokemuksiaan selviytymiskeinoistaan surun kohtaamiseen ja muihin tunteisiin liittyen. Vertaisten kesken jaetaan myös tietoa. Tietoa voi saada vertaistuesta, tukimateriaalista, ammattiavusta sekä läheisten antamaan tukeen liittyvistä seikoista.
Vanhemmat voivat jakaa myös käytännön neuvoja ja ohjeita lapsen kuoleman jälkeisten käytännön asioiden hoitamiseen.

Saman kokenut ymmärtää ainutlaatuisella tavalla
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Vertaisten kanssa voi puhua avoimesti sellaisistakin tunteista ja asioista, joita ei
muille voi tai halua kertoa. Kohtaamiset auttavat tunnistamaan, ymmärtämään ja
ilmaisemaan suruun liittyviä tuntemuksia sekä jakamaan niitä muiden saman kokeneiden kanssa. Samankaltaisista tunteista kuuleminen ja vahvistus niiden normaaliudesta helpottavat lapsen kuoleman käsittelyä. Vanhemmat ovat kokeneet lohduttavana, että saman kokeneelle saattaa puhua lapsen kuolemasta ja surusta kerta
toisensa jälkeen.
Vertaistukiryhmiin osallistuminen vähentää vanhempien yksinäisyyden tunnetta ja
mahdollistaa heille ajan ja paikan käsitellä sekä ilmaista suruaan. Osallistuminen
voi lisätä avointa keskustelua perheenjäsenten kesken ja se voi auttaa myös parisuhteen ongelmissa. Lapsen kuolemasta ja siihen liittyvistä asioista uskalletaan
puhua myös kotona luonnollisemmin, kun kokemuksia on päässyt jakamaan. Monet

vanhemmat kokevat tärkeäksi, että saavat tavata ihmisiä, jotka näyttävät esimerkillään elämän jatkuvan ja jotka ovat oppineet elämään lapsen kuoleman kanssa.
Vertaistukija luo uskoa tulevaisuuteen ja selviytymiseen.
Parhaimmillaan vertaistukeen osallistuvat saavuttavat yhteenkuuluvuuden tunteen ja löytävät yhteisen kielen muiden lapsen kuoleman
kokeneiden kanssa. Vertaistuki voi
mahdollistaa uusien ystävyyssuhteiden syntymisen. Jotkut vanhemmista löytävät muiden tukemisesta uuden tarkoituksen elämälleen lapsen
kuoleman jälkeen.

”

Osallistuminen
voi auttaa myös
parisuhteen
ongelmissa.

Vertaistuki ei sovi kaikille
Vaikka monet perheet kokevat vertaistuen olevan tukimuoto, jota ilman he eivät olisi
selvinneet pahimman yli, on kokemus tästäkin hyvin yksilöllistä. Joku voi kokea, ettei
ryhmämuotoinen tuki ole hänelle sopiva tukimuoto, tai että vertaistukihenkilön kanssa eivät kemiat kohdanneet. Joku ei kaipaa vertaistukea alkuunkaan – hänelle riittää
ehkä läheisiltä ja omalta perheeltä saatu tuki. On tärkeää kuunnella itseään, ja miettiä mikä tukimuoto on itselle sopiva juuri tässä hetkessä.
Tutkimuksen mukaan tukisuhteen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa vertaistukijan voimavarat, kokemusten samankaltaisuus, sama sukupuoli sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Monet vanhemmista, jotka eivät itse koe tarvitsevansa vertaistukea, pitävät tietoa tuen saatavilla olemisesta tärkeänä.
Lisätietoa KÄPY ry:n järjestämästä tuesta on yhdistyksen kotisivuilla www.kapy.fi.
Sivuilla on linkkejä keskustelupalstoille sekä tahoihin, joista perheet voivat saada tukea ja tietoa läheisen kuolemaan liittyen. KÄPY ry:n lisäksi kriisikeskukset, seurakunnat ja joillakin paikkakunnilla eri järjestöt organisoivat lapsensa kuoleman kokeneiden vertaistukiryhmiä sekä sururyhmiä.

{

{

”Parhaita asioita, mitä vertaistuesta olen konkreettisesti saanut, ovat
ymmärryksen lisäksi toivo ja rohkaisu toteuttaa itseä ja omaa surua.
Ensimmäisen vertaistukiryhmäni jälkeen olin valtavan helpottunut siitä, että
olin tavannut lapsensa menettäneitä, joilla surun tietä oli takana jo useampia vuosia. Nuo ihmiset ovat edelleen hengissä, vaikuttavat olevan jopa ihan
järjissään ja toisaalta kantavat surua ja lastaan mukanaan kukin tavallaan.”
– LAPSENSA MENETTÄNYT ÄITI
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AMMATTILAISTEN APU
Voimakkaat ja ahdistavatkin fyysiset ja psyykkiset tuntemukset ovat normaaleja
lapsen kuoleman jälkeen. Sureva tarvitsee kriisiapua sekä pitkäkestoista sosiaalista
tukea, mutta ei läheskään aina lääketieteellistä hoitoa. Toisaalta rankka menetyskokemus voi altistaa niin fyysisille kuin psyykkisillekin sairauksille, kuten masennukselle
tai traumaperäiselle stressihäiriölle, joihin tarvitaan psykologin, psykoterapeutin ja
lääkärin apua.
Lääketieteellisen avun lisäksi sureva voi tarvita taloudellista tukea tai käytännön
apua arjessa selviytymiseen. Sosiaalitoimiston kautta surevalle voidaan tehdä maksuton palvelutarpeen arviointi. Sosiaalitoimistosta ohjataan tarvittaessa eteenpäin
muihin palveluihin.

Mistä tietää, tarvitseeko ammattilaisen apua?
Tärkeintä on surevan oma kokemus: jokaisen, joka kokee tarvitsevansa apua, tulisi
sitä saada. Hakeudu ammattiavun piiriin esimerkiksi terveyskeskuksen, työterveyden tai neuvolan kautta ainakin, jos huomaat itsessäsi seuraavia merkkejä:
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•

Olo tuntuu jatkuvasti sietämättömältä

•

Kuolemaan liittyvät tuskalliset muistikuvat pyörivät mielessä,
eikä tilaa muille ajatuksille ole

•

Voimakkaat pelot uusista katastrofeista vaivaavat jatkuvasti

•

Jatkuvat ja tuskalliset itsesyytökset tai arvottomuuden tunne

•

Voimakkaat ja jatkuvat vihan ja koston ajatukset

•

Pitkään jatkuva toimintakyvyn puute, joka haittaa elämää tai
estää tuen saamisen muilta

•

Kykenemättömyys huomioida perheen lasten tarpeita

•

Keskustelu kuolleesta ja tapahtuneesta on täysin estynyttä perheessä
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