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Abstract
The death of one’s own child is among the heaviest and most difficult events a person can have to
face. Losing a child can be considered an extreme existential event, a limit situation, defined by
Karl Jaspers. A limit situation refers to an existential crisis triggered by a traumatic experience.
This interdisciplinary doctoral thesis examines representations of grief related to the loss of a
child in Finnish autobiographical literature. Nineteen works published from 1996 to 2019 have
been selected as research material.
The subject of this research is the phenomenology of grief and its manifestations in the research
data. The analysis is built on Lauri Rauhala’s theory of the three basic forms of human existence:
corporeality, consciousness and situationality. Grieving manifests itself at all these levels: as
affects set at the interface of body and mind, as verbalized thoughts and emotions, and in
relationships with the surrounding reality.
The theoretical frame of reference for this research consists of trauma theory, psychoanalytic
affect theory, theory linked to literary therapy, and philosophy that considers existential issues.
As the research material shows, the traumatic experience takes shape along with the
psychological processing from a non-verbal core experience into words and stories, narratives of
grief. The narratives are interpretations of the pure raw experience, which in itself is difficult to
describe in words. With words the authors aim to approach an originally non-linguistic experience
with the goal of creating a verbal interpretation of it. The research data consist of such linguistic
descriptions of the experience of grief. The process of producing written material can be
considered as therapeutic writing, and the final product of that process, literature about grief, as
therapeutic literary material providing the opportunity of peer support and growth in
understanding to the reader as well.
The therapeutic writing process in the research material displays itself as a self-constructive
and evolutionary process that guides the integration of experience into one’s life story: from a nonverbal bodily and affective experience towards emotions and the conceptual dimension of
consciousness.

Keywords: affects, autobiographies, crisis, death of a child, emotions, grief, literary
studies, poetry therapy, therapeutic writing, trauma, trauma literature, trauma narrative
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1

Johdanto
Kuolema on suuri mysteeri edelleen. On syntymä ja kuolema ja siinä välissä
rakkaus. Nämä kolme asiaa elämässä säätelevät sitä, mitä me teemme.
(Saattohoitolääkäri Juha Hänninen.)1

Syntymä ja kuolema ovat perin jokapäiväisiä ilmiöitä kaikkien elävien olentojen
tuntemassa maailmassa. Joka ikinen päivä, tunti, minuutti ja sekunti maailmassa
syntyy ja kuolee lukematon määrä ihmisiä ja muita elollisia. Pelkän ajatuksen
tasolla syntymä ja kuolema ovat universumin päättymätöntä sykähtelyä, joka ei
meitä arkielämässämme välttämättä suurestikaan liikuta. Saatamme ajatella, että
syntymä on iloinen asia, kuolema sen sijaan ikävä välttämättömyys; joka
tapauksessa ne ovat yleistettynä arkipäiväisiä tapahtumia. Syntymä ja kuolema
koskettavat meitä henkilökohtaisesti, kun ne tulevat tarpeeksi lähelle. Ne
koskettavat meitä silloin, kun meillä on jonkinlainen emotionaalinen suhde
syntyvään tai kuolevaan olentoon. Omasta syntymästämme meillä ei ole
muistikuvia, joten siitä emme varsinaisesti osaa tuntea suurtakaan iloa. Saatamme
kyllä iloita itse elämästä, mutta oma syntymämme ei ole koskettanut meitä, paitsi
ehkä jo unohtuneen järkytyksen muodossa. Tiedämme vain, että olemme olleet
olemassa niin pitkään kuin itse muistamme. Olemattomuutta ennen syntymää
meidän on vaikea käsittää, sitä samaa olemattomuutta, mikä vallitsee myös
kuoleman jälkeen. Omaa kuolemaamme sen sijaan useimmiten pelkäämme, joko
tiedostamattomasti tai tietoisesti, ainakin jossain vaiheessa elämäämme. Meillä ei
ole kokemusta kuolleena olemisesta, emmekä voi saada siitä tietoja. Kuoleman
kokemusasiantuntijoita ei ole. Tuntematon pelottaa ja luopumisen pakko tuottaa
kärsimystä ja surua. Ihminen ei välttämättä useinkaan aktiivisesti ajattele kuolemaa,
ennen kuin se muistuttaa itsestään jollakin konkreettisella tavalla, esimerkiksi
sairauden tai onnettomuuden muodossa.
Lapsen syntymä on vanhemmille yleensä onnellinen tapahtuma. Oman lapsen
kuolemaa pelkäämme luultavasti vielä enemmän kuin omaamme, sillä pidämme
luonnollisena sitä, että vanhemmat kuolevat ennen lapsiaan. Useimman
vanhemman pahin painajainen olisi joutua hautaamaan oma lapsensa. Lapsen
kuolema tuntuu järjettömältä ja epäloogiselta. Mitä järkeä on siinä, että joku syntyy,
elää hetken ja kuolee pois? Luonnon logiikka on suurten linjojen logiikkaa, jossa
yksilöllä ei ole kovinkaan suurta merkitystä. Luonto ei piittaa yksilön tunteista, se
1

Peltokangas, Leena 2018. Flinkkilä & Tastula: Saattajana kuoleman porteilla. Julkaistu 11.09.2018.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/11/flinkkila-tastula-saattajana-kuoleman-porteilla.
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ei tunne myötätuntoa eikä sillä ole ihmisen moraalia tai oikeustajua. Luonnon tilalle
saattaisi asettaa myös sanan Jumala, johon Carl Jung teoksessaan Job saa
vastauksen (1974) viittaa luonnehdinnallaan amoraalinen.
Vaikka syntymä ja kuolema ovat äärimmäisen arkipäiväisiä tapahtumia, silloin
kun ne eivät kosketa meitä henkilökohtaisesti, niihin liittyy silti ihmisen silmissä
mystiikkaa. Emme tiedä, miksi olemme olemassa tai miksi ylipäänsä on olemassa
yhtään mitään. Miksi elolliset olennot syntyvät ja kuolevat? ”Kuolema on
mysteeri”, toteaa Terho-kodin saattohoitolääkäri Juha Hänninen alussa
esittämässäni lainauksessa. Elämä ja kuolema, kaiken alku ja loppu pysyvät meiltä
salattuina.
Samassa edellä mainitsemassani lainauksessa Hänninen toteaa, että syntymän
ja kuoleman lisäksi elämää säätelee rakkaus. Syntymän ja kuoleman välissä
rakkaus on se yhdysside, joka juurruttaa meidät maailmaan ja sitoo meidät toinen
toisiimme. Syntymä, kuolema ja rakkaus ovat, pohjimmiltaan, merkittävimpiä
asioita elämässämme. Niiden ympärille rakentuu kaikki muu.
Rakkauden kääntöpuoli on suru, sillä tiedämme lopulta menettävämme kaiken,
mitä rakastamme ja mihin olemme kiintyneet. Menettäminen on osa ihmisen
elämää alusta alkaen, sillä mikään ei säily ennallaan, vaan ajan virta on
päättymätöntä muutosta. Suru on tapamme käsitellä pienempiä ja suurempia
menetyksiä, joita kohtaamme päivittäin. Myös menettämisen pelko aiheuttaa surua.
Pelkäämme menettävämme meille tärkeitä ja rakkaita asioita ja ihmisiä, tiedämme
menettävämme ne joskus, mutta toivomme, ettei se tapahtuisi vielä, pitkään aikaan.
Tämä tulevien menetysten pelko on Elisabeth Kübler-Rossin (2006, 17) mukaan
niin sanottua ennakoivaa surua. Yritämme työntää ajatukset menettämisestä pois
mielestämme, mutta suru kytee ihmisessä aina, sillä se liittyy olennaisesti ihmisen
maailmassa olemiseen, kuten Jaatinen (Äläkä sure Sakari, 67) toteaa:
Kaikessa elämässä pinnan alla, sub limen, on suru. Suru on kaikkein
olennaisin ja luonnollisin asia täällä.
Jaatinen toteaa poikansa itsemurhaa käsittelevässä kirjassaan Äläkä sure Sakari
(2009) yllä olevan lainauksen mukaan, että kaikessa elämässä pinnan alla on suru.
Suru olisi kuvauksen mukaan jotakin ihmisen elämässä aina läsnä olevaa ja
pysyvää, joko passiivisessa tai aktiivisessa tilassa olevaa kokemisen muotoa. Se
liittyy sekä menneisiin, nykyisiin että tuleviin, toteutuviin tai mahdollisesti
toteutuviin menetyksiin. Kuten Huttunen toteaa teoksessaan Surun istukka (2019,
10): ”Vain menetys on ikuista.”
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Suru voi olla tietoisuuden pintakerroksen alla olevaa affektiivista alavirettä,
joka mieluiten haluttaisiin pitää aisoissa ja piilossa, poissa häiritsemästä arkielämää.
Se voidaan hyvästä syystä vapauttaa tietyissä tilanteissa, kuten lähiomaisen
kuollessa. Silloin puhutaan usein, ehkä toisinaan väärinymmärretylläkin termillä,
surutyöstä. Suru yritetään toisinaan saada hallittavaksi kuvittelemalla se
prosessiksi, joka voidaan systemaattisesti hoitaa pois alta, tiettyä prosessikaaviota
noudattaen. Näin voi ehkä kuvitella se, joka ei vielä ole sitä koko maailman
pirstaleiksi lyövää surua kokenut.
Juice Leskisen sanoittamassa kappaleessa ”Syksyn sävel” (1975)
lauletaan: ”elämä on kuolemista.” Jokainen eletty hetki vie meidät lähemmäs omaa
kuolemaamme, sillä elämän lopullinen päämäärä on kuolema. Joka päivä
kokemamme pienemmät menetykset ovat pieniä kuolemia, ja joka päivä jotakin
meihin itseemme liittyvää kuolee. Suuriin ja pieniin kuolemiin liittyy suurta tai
pientä surua. Pieneen suruun olemme usein turtuneita: haluamme unohtaa sen ja
torjuttu suru saattaa kääntyä mustaksi huumoriksi tai sarkasmiksi, taikka
takertumiseksi mihin tahansa konkreettiseen tai abstraktiin ilmiöön, joka luo
illuusiota turvasta.
Tietyissä elämäntilanteissa suru ottaa valtaansa ihmisen kokonaan, niin ettei
muille tunteille tai ajatuksille jää tilaa, kuten 3-vuotiaan poikansa menettänyt
Johanna Ervast toteaa kirjassaan Jäähyväisten jälkeen - Kertomus elämästä lapsen
kuoleman jälkeen (2009, 8): ”Suru on vain neljä kirjainta, mutta se täyttää
kokonaan niiden elämän, joita se tarpeeksi satuttaa.” Läheisen ihmisen kuolema,
tai oma kuolema, on suurin suru. Se on lopullinen ja peruuttamaton menetys, jonka
kanssa on elettävä.
Suru on tuskallinen ja epämiellyttävä tunne, emmekä yleisesti ottaen halua
kokea epämiellyttäviä tuntoja ja tunteita, olivat ne sitten fyysisiä tai psyykkisiä. Se
on inhimillistä; jokainen elävä olento pyrkii luonnostaan mahdollisuuksiensa
mukaan välttämään kipua ja kärsimystä. Suru kuitenkin kuuluu eräänlaisena
pysyvänä elementtinä ihmisen elämään, ja kaikesta vastustuksesta huolimatta siltä
ei loppujen lopuksi välty kukaan. Torjuttunakin se saattaa ilmaista itseään
epämääräisenä ahdistuksena ja masennuksena tai kehon oireiluna. Vuosien saatossa
kasaantuneen kivun, ahdistuksen ja pahoinvoinnin alkulähteenä saattaa olla valtava
määrä kehoa ja mieltä jäytävää tunnistamatonta surua, emotionaalista ylikuormaa.
Oman lapsen kuolema on uskoakseni useimmille vanhemmille kaikkein
kauhein kuviteltavissa oleva elämäntapahtuma, jota ei juurikaan uskaltaisi tai
haluaisi edes ajatella. Lapsia kuolee tämän päivän Suomessa yhä vähemmän, mutta
joidenkin kohdalle tuo suuri suru kuitenkin osuu. Lapsen kuolema on vanhemmille,
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isovanhemmille, sisaruksille ja muille läheisille musertava kokemus, mutta aihe
koskettaa monin tavoin koko yhteisöä ja yhteiskuntaa. Lapsen kuolema tuntuu
käsittämättömältä vääryydeltä. Aiheesta puhuminenkin tuntuu vaikealta, sillä
kuolema yleensäkin on synkkä aihe. Lapsen kuolema sen sijaan on teemana täysin
masentava. Lapsen kuolemaa ei pidetä normaalina, eikä siitä siksi mielellään
puhutakaan. Sitä ei ikään kuin vain tapahdu. Paitsi joskus, jossain, jollekin, silloin
kun jokin menee pieleen, lääketiede pettää, tapahtuu se, mitä ei kaiken järjen
mukaan pitäisi tapahtua.
Suru kulkee ihmisen rinnalla elämän alusta loppuun, se on ihmiselämän
pohjavire. Suru affektina ja tunteena on myös luovuuden lähde. Sanoittaessaan
sanattomaksi kuvaamaansa surua, ihminen toimii luovasti. Uskoisin että suuri
määrä tiedettä ja taidetta on syntynyt surun kokemuksesta. Kuten Jaatinen toteaa,
kaiken elämän pinnan alla on suru; luopumisen ja elämän päättymisen aiheuttama
suru pakottaa luomaan uutta, sellaista, jonka kautta elämä jatkuu.
Koska olemme voimattomia elämän ja kuoleman edessä, koetamme ymmärtää
näitä suuria peruskysymyksiä, ja hieman muitakin, kuvaamalla maailmaa, joko
tieteen tai taiteen keinoin. Sanaton muuttuu näin kieleksi, kuviksi ja symboleiksi.
Koko tässä tutkimuksessa käyttämäni aineisto on syntynyt suuresta surusta ja
monille sureville kirjoittaminen on ollut tärkeä terapeuttinen ilmaisun muoto.
Kirjoittaminen merkitsee siirtymistä ”mykistä oireista puhuttelevaan ilmaisuun ja
koskettaviin tarinoihin”, Juhani Ihanusta (2002, 13) mukaillen. Moni lapsensa
menettänyt on kirjoittanut, jotta kuollutta ei unohdettaisi: jotta kirjoittaja itse ei
unohtaisi, eivätkä jälkipolvet unohtaisi. Kuten Marjaana Talonen kuvaa kirjassaan
Enkeliveli (1996, 7) kirjoittamisprosessinsa ja kirjansa merkitystä: ”Kuitenkin tämä
kirja syntyi ennen kaikkea kunnioituksesta lasta kohtaan: lyhyelläkin elämällä on
oma arvonsa ja merkityksensä.”
1.1

Tutkimuskysymykset

Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten tuskalliseen elämäntilanteeseen liittyvää
surua kuvataan aineistossa emotionaalisena, kehollisena, kielellisenä,
eksistentiaalisena ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Suru muovautuu
kielellistymisprosessin myötä alkukantaisesta kokonaisvaltaisesta kivusta
tietoisiksi emootioiksi: somaattisesta symbolisaatioon ja narratiiveihin, kehon ja
kielellistämisen kautta tarinoiksi. Analysoin aineistoa kirjallisuusterapiasta
vaikutteita saaneen teorian valossa: nähdäkseni aineistooni sisältyvät tekstit ja
niiden taustalla olevat kirjoittamisprosessit ovat eräänlainen taitekohta, jossa kipu
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on murtautunut kielen piiriin. Näkemykseni mukaan tämän kaltaisella
kielellistämisellä voi olla terapeuttinen merkitys suruprosessissa.
Hahmottelen surevaa ihmistä Lauri Rauhalan (2005, 32) esittämän ihmisen
kolmen olemistavan, tai olemistavan jäsentyneisyyden mukaisesti, eli
tajunnallisuuden (psyykkis-henkinen olemassaolo), kehollisuuden (olemassaolo
orgaanisena tapahtumana) ja situationaalisuuden (olemassaolo suhteina
todellisuuteen) kautta. Tutkimuskysymyksiäni ovat: millä tavoilla kuolemansurua
kuvataan ja minkälaisissa erilaisissa muodoissa suru näyttäytyy lapsensa
menettäneiden vanhempien kirjoittamissa omaelämäkerrallisissa teoksissa; miten
koettua surua on tutkimassani aineistossa sanoitettu? Kuvaan siis aineistossani
esiintyviä kokemuksia surusta siten kuin nämä kokemukset on kerrottu kielellisesti
sekä sitä, millä tavoilla suru kirjoittajien kuvaamilla tavoilla ilmenee ei-sanallisilla
tasoilla, esimerkiksi ruumiillisesti ja toiminnallisesti – miten surun kokemus
kytkeytyy kehoon ja toimintaan. Nämä kysymykset sijoittuvat tajunnallisuuden ja
kehollisuuden piiriin. Situationaalisuuden näkökulmasta tarkastelen, kuinka sureva
on vuorovaikutuksessa perheenjäsentensä ja ympäröivän maailman kanssa. Tähän
sisältyy myös kuolevan lapsen ja tämän sisarusten näkökulmien käsittely.
Työni on monitieteinen ja se toteutuu yhteistyössä pääaineeni kirjallisuuden
sekä kasvatustieteiden ja lastenpsykiatrian kanssa.
1.2

Teoriat ja menetelmät

Lähestyn tutkimuskohdettani aineistoon kuuluvien kertomusten välityksellä ja
tarkastelen sitä, kuinka suru näissä kertomuksissa ilmenee kunkin kirjoittajan
subjektiivisena kokemuksena. Aineistossa on havaittavissa tietynlaisia
yhteneväisyyksiä surun kokemiseen liittyen. Näistä pidän esimerkiksi
huomionarvoisena sitä, miten suru ainakin aluksi on voimakkaasti ruumiillinen
kokemus. Aineistossa näyttäytyy samankaltaisia surun ulottuvuuksia myös
tunnetasolla. Näitä ovat esimerkiksi syyllisyyden tunne, pelko ja ahdistus, loppuun
saakka kantava toivo sekä uskontoon ja uskoon liittyvät kysymykset.
Suru, kuten muutkin voimakkaat emootiot, koetaan ensin kehon tasolla
erilaisina fyysisinä tuntemuksina ja oireina. Suruprosessin aikana koettu menetys
tulee tietoisen mielen piiriin ja se voidaan kielellistää. Affektit, jotka ovat kehon ja
mielen rajapinnalla olevia esitietoisia mielialoja edesauttavat ruumiillisten
kokemusten tajunnallistamista. Reinilän (2009, 202, viittaus Arthur Janoviin 1994)
mukaan tunteminen on tuskan vastakohta: mitä enemmän ihminen tuntee tuskaa,
sitä vähemmän hän kärsii tuskasta. Tunteminen tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan
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mukaan aistimista tai kokemista tunto-, haju- tai makuaistin välityksellä sekä
elämyksellistä kokemista, toisin sanoen erilaisten tunteiden tuntemista.
Tunteminen merkitsee samaan aikaan myös tietämistä; sitä, että on tietoinen,
selvillä, perillä jostakin, jonkun laadusta tai ominaisuuksista.
Käytän pääosin teemoittelua, eli etsin aineistosta toistuvia aiheita, joita
ryhmittelen, jonka jälkeen tarkastelen niitä yksityiskohtaisemmin. Toisaalta tutkin
kertomuksia myös henkilökohtaisina surun kuvauksina ja nostan esille
huomionarvoisina pitämiäni yksittäisiä aiheita. Aineistoni analyysista voi jossain
määrin tehdä yleistyksiä itse tutkittavasta ilmiöstä, lapsen kuolemaan liittyvän
surun fenomenologiasta, mutta osittain kyse on myös tapaustutkimuksesta
aineiston ollessa edellä mainitusta näkökulmasta katsottuna suhteellisen pieni.
Toisaalta, koska työ kuuluu kirjallisuudentutkimuksen piiriin, aineistoa voidaan
siitä aspektista pitää hyvinkin laajana. Tarkastelen siis yksilöiden kerrottuja
kokemuksia, joiden arvoa itsessään pidän kiistattomana, mutta pyrin löytämään
niistä myös toistuvia teemoja ja samankaltaisuuksia. Analyysitapana käytän
fenomenologis-hermeneuttista aineiston kuvailua ja tulkintaa.
Hahmottelen työssä, minkälaisia surun ilmenemismuotoja aineistosta nousee
esiin ja haluan kunnioittaa teosten tekijöiden ilmaisemaa surua nimenomaan
henkilökohtaisena kokemuksena. Käytän jossain määrin itseäni, eli omia
kokemuksiani sekä omaa ymmärrystäni välineenä aineiston lukemisessa,
kuvaamisessa ja tulkitsemisessa ja siksi asemoin myös itseäni suhteessa
tutkittavaan aiheeseen omien havaintojeni, kokemusteni ja ymmärrykseni kautta.
Tavoitteeni on ymmärtää ja tulkita muiden ihmisten surua, ja näin ollen joudun
etsimään surulle kaikupohjaa myös itsestäni, vaikka omaa henkilökohtaista
kokemusta itse lapsen kuolemaan liittyvästä suruprosessista ei ole.
Analyysitapa on kuvaileva ja keskittyy kuvaamaan ja tulkitsemaan vapaasti
niitä aineistossa esiintyviä inhimillisiä kokemuksia, jotka näyttäytyvät
huomionarvoisina. Näin ollen tutkimus on laadultaan fenomenologishermeneuttinen; aineiston kuvailevaa ja tulkitsevaa ymmärtämistä (katso esim.
Perttula & Latomaa 2006, 106, 110.)
Koska suru on kokonaisvaltainen tila, johon nähdäkseni usein sisältyy lukuisia
masennukselle
tyypillisiä
oireita,
hyödynnän
aineiston
analyysissa
psykoanalyyttista teoriaa. Monesti suru ja masennus nähdään jollain tavalla
erillisinä oireina esimerkiksi siten, että surua pidetään luonnollisena, elämään
kuuluvana menetykseen tai muuhun sellaiseen liittyvänä tunnetilana, kun taas
masennus nähdään sairautena tai mielenterveydellisenä häiriönä. Huttunen (2009)
toteaa artikkelissaan ”Suru ja masennus” muun muassa, että suru on luonnollinen
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reaktio läheisen kuolemaan ja että depressio psykoanalyyttisen teorian mukaan
liittyisi surutyön epäonnistumiseen. Huttusen mukaan läheisen kuoleman
laukaisema suru täyttää pitkittyessään usein vakavan masennustilan kriteerit:
tällaisessa surussa haittaavat oireet ja mielikuvat jatkuvat kuukausia tai vuosia
läheisen kuoleman jälkeen. Masennusta ja surua saattaa toisinaan olla vaikea
erottaa toisistaan, sillä suruun kuuluu runsaasti masennusoireita ja masennukseen
sisältyy surua. Masennus voi olla syvää, sanoin kuvaamatonta surua, jota mieli ei
enää kykene hahmottamaan suruksi. Lisäksi voisi olettaa, että läheisen, etenkin
oman lapsen kuolema väistämättä aiheuttaa pitkittyneen, jopa vuosia kestävän
surureaktion, jossa esiintyy runsaasti masennuksen- ja traumaperäisen
stressihäiriön oireita.
Lapsen kuolema on vanhemmille merkittävä menetys ja tarkastelen
tutkimuksessani tuon menetyksen suhdetta ja yhteyksiä traumaan. Teoksessa Death
and trauma. The Traumatology of Grieving todetaan, että traumaan liittyy aina
menetys ja että suurimpaan osaan menetyksistä liittyy merkittävä trauma (Figley
ym. 1997, xv). Trauma voidaan määritellä ahdistavaksi kokemukseksi, vakavaksi
uhaksi, joka kohdistuu yksilön elämään tai fyysiseen koskemattomuuteen tai
vakavaksi uhaksi tai vahingoittumiseksi, joka kohdistuu yksilön lapsiin, puolisoon
tai muihin lähisukulaisiin. Trauma voi liittyä myös yksilön kodin tai yhteisön
äkilliseksi tuhoutumiseen tai fyysisen väkivallan tai onnettomuuden seurauksena
vakavasti loukkaantuneen tai kuolleen ihmisen näkemiseen. (Levine 2019 [1997],
34.)
Lapsen tai ylipäänsä läheisen ihmisen kuolema, oli se sitten äkillinen tai
etukäteen tiedossa oleva tapahtuma, voi olla traumaattinen kokemus, joka aiheuttaa
monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita pitkään tapahtuman jälkeen. Käyttämäni
tutkimusaineisto, joka kuvaa ja sanoittaa lapsen menetystä ja tuohon menetykseen
liittyvää surua monenlaisine ulottuvuuksineen, voidaan näin ollen nähdä
eräänlaisena
traumakirjallisuutena.
Traumakirjallisuudella
tarkoitetaan
kertomuksia, joissa ylivoimainen katastrofin kokemus on saatettu kielelliseen
muotoon, sanoiksi ja tarinoiksi. Jytilä (2020, 93) viittaa traumakerrontaan, jonka
tunnusmerkkeinä on yleisesti pidetty fragmentaarisuutta. Fragmentaarisen
kerronnan on nähty kuvastavan traumatisoituneen ihmisen kokemusmaailmaa.
Oma tutkimusaineistoni ei pääsääntöisesti edusta tällaista kerrontatapaa.
Käsittelemäni teokset kuvaavatkin traumaattisia kokemuksia, eivät itse
traumatisoitumista, joka on eri asia. Traumaattinen kokemus ei välttämättä johda
traumatisoitumiseen, mikä tarkoittaa persoonallisuuden jakautumista (Leikola
2014, 48). Aineiston perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä kirjoittajien
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mahdollisesta traumatisoitumisesta eikä se missään mielessä ole tutkimuksen
tavoite.
Aineistoni on traumaattisten kokemusten sanoittamista ja jakamista, ja siinä
ominaisuudessa se on merkityksellistä myös kirjallisuusterapeuttisesta
näkökulmasta katsoen. Aineistoa voidaankin täsmällisemmin tarkastella
omaelämäkerrallisena traumakerrontana. Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen
tavoin traumakerronta kattaa laajan kirjon erilaisia traumaattisten kokemusten
käsittelemisen muotoja, jotka vaihtelevat fiktiivisestä ei-fiktiiviseen
kirjoittamiseen. Traumakerronnassa voidaan kuitenkin hyödyntää erilaisia
kirjallisia keinoja ja kerrontastrategioita. (Meretoja 2020, 26.)
Tarkastelen kuolemansurua tapahtumana ja kokemuksena, joka sijoittuu
jatkumolle ruumis- mieli ja siten analysoin aineistoani niin ikään affektiteorian
valossa. Menetyksen ja kuolemansurun kokemuksen lähtökohta on järkyttävä
tapahtuma, joka usein ilmenee sekä psykologisena kipuna että ruumiillisina oireina.
Kehonoireet ovat puhuvan ruumiin kieltä, surun psykosomatiikkaa. Affektit (katso
luku 3.1 ja 3.4) ovat kehon ja mielen rajapinnalla olevia esitietoisia mielialoja,
erilaisia virittyneisyyden tiloja. Affektien kautta sanattomat- ja keholliset
kokemukset on mahdollista saattaa käsitteelliseen tietoisuuteen, sanoitetuiksi
emootioiksi tai tunteiksi. Kokemus myös liikkuu keho – mieli-akselilla siten, että
osa sanattomasta kehokokemuksesta siirtyy jatkuvasti kohti käsitteellistä
tietoisuutta ja toisaalta emotionaalinen ylikuorma palautetaan kehoon,
tiedostamattomaksi tai affektiiviseksi esitietoiseksi ainekseksi. Affektit luovat
jatkuvaa kokemuksellisen aineksen liikettä kehon ja mielen välillä.
Tutkimuksessani hyödynnän myös eksistentialistista filosofiaa 2 , jonka
lähtökohtana on oleminen ja ontologia, olemassaolon luonne. 3 Erityisen
relevantteja aineistoni analyysin kannalta ovat Martin Heideggerin ajatukset
ahdistuksesta, kärsimyksestä, pelosta, huolesta, syyllisyydestä ja kuolemasta.
Myös Karl Jaspersin (1883–1969), jota pidetään merkittävänä saksalaisen
eksistentiaalifilosofian edustajana (Lehtinen 2013, 121), näkemykset eksistenssin
rajatilanteista, rajatilannesituaatioista, avaavat näkymiä tutkimusaineistooni ja sen
tulkintaan. Eksistenssin rajatilanteet liittyvät suurten elämänmuutosten tai
ristiriitojen hetkiin, kuoleman läheisyyteen sekä raskaaseen kärsimykseen ja

2

Eksistentialismi on filosofian suuntaus, joka korostaa inhimillisen olemassaolon erikoislaatua sekä
yksilön olemassaolon filosofista perustaa (Saarinen & Eerolainen 1994, 251).
3
Ontologia tarkoittaa oppia olevasta tai olemassaolosta. Se on filosofian osa-alue, joka tutkii olemisen
käsitettä. (Saarinen & Eerolainen 1994, 275.)
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syyllisyydentuntoon (Lehtinen 2013, 134). Palaan yllä viittaamiini käsitteisiin
tarkemmin analyysiosiossa.
Tutkielmani on ihmisten kerrottujen kokemusten tutkimusta, jolloin
tutkimusmenetelmä perustuu fenomenologiseen tutkimusstrategiaan. Käytän
analyysin teoreettisena kehyksenä Lauri Rauhalan esitystä ihmisen olemassaolon
kolmesta muodosta (katso luku 1.1). Sijoitan tarkastelemani teemat näihin kolmeen
muotoon. Teoreettisena kirjallisuutena ja analyysin tukena hyödynnän
psykoanalyyttista teoriaa, psykoanalyysiin pohjautuvaa affektiteoriaa ja
traumateoriaa, tunteita tarkastelevaa filosofiaa sekä kirjallisuusterapiaan
perustuvaa teoriaa.
Tarkastelen lapsen surua situationaalisuuden näkökulmasta, koska käyttämäni
aineisto on vanhempien tuottamaa ja näin ollen lapsen kokemusmaailman
havainnoiminen tapahtuu vanhempien kertomusten välityksellä. Kun vanhemmat
kuvailevat kuolevan lapsen tai tämän sisarusten tunteita ja reaktioita, kertomuksiin
sisältyy myös tulkintaa. Lapsen kokemuksen tarkastelu onkin tässä
tapauksessa moninkertaista tulkintaa: vanhemmat ovat tulkinneet lastaan ja
tutkimuksessani tulkitsen vanhempien tulkintoja. Lapset harvemmin pääsevät itse
kertomaan kokemuksistaan ja tunteistaan jo pelkästään siitä syystä, että heidän
kielellinen kompetenssinsa ei välttämättä kertomiseen riitä eivätkä he myöskään
kykene erittelemään ja analysoimaan tunteitaan samalla tavalla kuin aikuinen
parhaassa tapauksessa osaa. Soveltuvin tapa lapsen kokemuksen tutkimiseen olisi
nähdäkseni esimerkiksi symboli- ja metaforatyöskentely, käytännössä erilaiset
leikki- ja taideterapeuttiset menetelmät, kuten kirjallisuusterapia.
Haluan joka tapauksessa nostaa lapsen kokemuksen esille työssäni, mutta
tarkastelen sitä pääsääntöisesti perheen sisäisen vuorovaikutuksen valossa. Sen
lisäksi hahmottelen lapsen kokemusta kuolemaan liittyen sen välityksellä, mitä
vanhemmat kertovat lastensa sanoneen ja tehneen jossakin tietyssä tilanteessa.
Vaikka aineistoni kuvaa lapsen menetykseen liittyvää vanhemman surua, on näiden
tarinoiden keskiössä kuitenkin kuoleva lapsi, joka ei voi olla olematta
täysivaltaisesti osallinen omassa kuolemassaan. Jokainen teos kertoo kuolevasta tai
menetetystä lapsesta. Kun vanhempi kuvailee sairaan lapsen sanoja ja tekoja,
kuvauksiin liittyy myös syvä ahdistus, sillä lapsi ei ole pelkästään kuvattava objekti
vaan kärsivä subjekti. Lapsen ilmaisema kärsimys lisää vanhemman kokemaa
psykologista kipua.
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1.3

Tutkimusaineisto

Tutkimukseni aineisto koostuu kotimaisista omaelämäkerrallisista teoksista, joissa
vanhemmat kuvaavat oman lapsensa menettämistä. Aineistoksi on valikoitunut
omaelämäkerrallista proosaa, johon sisältyy terapeuttinen ulottuvuus. Aineiston
terapeuttisuus kytkeytyy esimerkiksi sen tunnustuksellisiin piirteisiin.
Tunnustuksellisuus liittyy aineistossani traumaattisten henkilökohtaisten
kokemusten
julkiseen
ja
avoimeen
tarkasteluun
ja
reflektioon.
Tunnustuksellisuuden parantava ja eheyttävä voima voidaan nähdä siinä, että
sisäisesti koettu tuskallinen aines sanallistetaan joko puhumalla tai kirjoittamalla,
jolloin siihen saadaan etäisyyttä (Breuer 2019, 522). Aineistoni terapeuttisuus
liittyy myös sen minäkerronnallisiin näkökulmiin, jossa kirjoittajat pohtivat omaa
minuuttaan suhteessa tapahtumiin. Traumaattinen kokemus tai syvä kriisi pakottaa
ihmisen tarkastelemaan omaa itseään ja identiteettiään, joka ravisuttaneen
tapahtuman myötä on rakennettava uudestaan. Minäkerronta (self-narration) on
omaelämäkerrallisen kirjoittamisen muoto, jossa keskitytään omaan itseen, oman
identiteetin rakentumiseen ja sen hahmottamiseen, kuinka syvästi muistot ovat
kietoutuneet minuuden kokemukseen. Minäkerronta kuvaa minää jatkuvana
prosessina valikoitujen muistojen valossa. (Schmitt 2019, 658.)
Teokset olen löytänyt pääosin Käpy ry:n (Käpy – Lapsikuolemaperheet ry)
internetsivujen kautta, ja kirjastojen tietokannoista etsimällä. Haku on suoritettu
pääosin vuoden 2018 loppupuolella, mutta sen jälkeen ilmestynyttäkin aineistoa on
otettu mukaan, mikäli se on soveltunut valittujen aiheiden osalta analyysin
kohteeksi. Työn alkuvaiheessa teoksia oli kolmisenkymmentä, mutta
analysoitavien teemojen täsmentyessä osa niistä jäi pois. Tavoitteena ei ole tehdä
kattavaa tutkimusta lapsen kuolemaan liittyvästä kotimaisesta surukirjallisuudesta
kokonaisuudessaan eikä kvantitatiivista tutkimusta surusta ilmiönä vaan tarkastella
surun kokemuksen kielellisiä kuvauksia, surun fenomenologiaa, valitun aineiston
pohjalta.
Mukana on sekä isien että äitien kirjoittamia kirjoja; suurempi osa aineistosta
on äitien kirjoittamaa. Menetetyt lapset ovat tähän mennessä lukemassani
aineistossa olleet kuollessaan 0–40-vuotiaita. Aineistoon sisältyy myös kohtu- ja
kätkytkuolematapauksia, joten ikähaarukka on suuri. Vanhemmalle lapsi on lapsi
iästä riippumatta, ja tutkimuksessa käytänkin sanaa ”lapsi” kuvaamaan henkilön
suhdetta johonkuhun toiseen: toisin sanoen, joku on saattanut menettää 40vuotiaan ”lapsensa” ja kirjoittaa suruprosessistaan kirjan.
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Käyttämäni aineiston kirjoittajat ovat menettäneet lapsensa joko tämän ollessa
sikiövaiheessa tai vastasyntynyt, esimerkiksi kätkytkuoleman aiheuttamana.
Hieman vanhemmat lapset, kuten leikki-ikäiset, ovat kuolleet äkilliseen tai
pitkäaikaiseen vakavaan sairauteen taikka onnettomuuteen. Sitä vanhemmat ja
aikuiset lapset sen sijaan ovat menehtyneet joko sairauden, onnettomuuden tai
itsemurhan seurauksena. Olen lukenut kaikki löytämäni teokset, poiminut niistä
toistuvat teemat ja sen jälkeen rajannut käsittelemäni tematiikan relevantteihin
kokonaisuuksiin. Sen jälkeen olen supistanut käyttämääni aineistoa sen mukaan,
mikä tarkastelemieni aiheiden kannalta on oleellista. Aineisto on kuitenkin tietyssä
mielessä suppea, joten sen pohjalta ei voi tehdä laajoja yleistyksiä surun
kokemisesta: kyseessä ei ole kvantitatiivinen tutkimus, kuten edellä todettiin.
Tutkimuksen tavoite on sen sijaan tarkastella kirjoittajien henkilökohtaisia
surukokemuksia ja toisaalta myös pohtia näihin kokemuksiin liittyviä yhdistäviä
tekijöitä aineistoksi valikoituneiden teosten valossa. Kirjallisuustieteellisen
tutkimuksen näkökulmasta aineisto onkin huomattavan laaja.
Tutkimassani kirjallisuudessa kuvataan monenlaisia kuolemantapauksia;
kätkytkuolemaa, onnettomuudesta tai sairaudesta seurannutta kuolemaa tai
itsemurhaa. Suru on kaikissa tapauksissa suuri, mutta tunteet painottuvat hiukan eri
tavalla riippuen kuolintavasta. Esimerkiksi äkillisessä ja odottamattomassa
onnettomuudessa suru sijoittuu luonnollisesti kuoleman jälkeiseen aikaan.
Itsemurhaan liittyvissä kuolemissa taas on voitu tuntea surua jo vuosia etukäteen,
koska itsemurhan taustalla on voinut olla esimerkiksi vaikeaa masennusta tai
yksinäisyyttä, josta omaiset ovat kantaneet syvää huolta. Itsemurhaan liittyy myös
vanhempien kokemaa erityisen voimakasta syyllisyydentunnetta, vielä
korostetummin silloin, kun kyseessä on ns. laajennettu itsemurha, kuten teoksessa
Petrin matka Myyrmanniin (2004). Lapsen kuollessa vaikeaan sairauteen itse
sairauden kulku aiheuttaa voimakasta ahdistusta vanhemmissa, sisaruksissa ja
kuolevassa lapsessa. Saattohoitajana toimiminen omalle lapselle on hyvin raskas
tehtävä.
Osa aineistosta on kirjoitettu päiväkirjamaisesti esimerkiksi lapsen sairauden
aikana, toinen osa taas muistelmina lapsen kuoleman jälkeen. Jotkut näistä
muistelmista on kirjoitettu pian kuoleman jälkeen, toiset vasta useiden vuosien
kuluttua. Osa kirjoista on kirjoitettu tavoitteena julkaiseminen, osa on päätetty
julkaista myöhemmin esimerkiksi ulkopuolisten esittämien toiveiden vuoksi.
Suurin osa kirjoittajista on julkaissut teoksensa siitä syystä, että heidän oma
tarinansa voisi siten olla avuksi jollekulle muulle saman kokeneelle, ja moni kertoo
itse saaneensa apua toisten kirjoittajien surukuvauksista. Suurin osa kirjoittajista
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ilmaisee kirjoittamisprosessin olleen hyödyllinen myös heidän oman surunsa
käsittelemisen kannalta. Tämän kaltaista kotimaista omaelämäkerrallista aineistoa,
surukirjallisuutta, ei Suomessa ole aikaisemmin tutkittu.
Vaikka käytetty tutkimusaineisto on julkaistua kirjallisuutta, johon kuka
tahansa voi tutustua vapaasti, olen harkinnan perusteella päätynyt siihen ratkaisuun,
että en tutkimusaineiston kuvailussa varsinaisesti esittele kirjoittajien traagisia
kokemuksia ja kertomuksia sen enempää kuin mitä tutkimuksen kohteeksi
valikoituneiden teemojen käsittely edellyttää. Ratkaisu perustuu eettiseen
pohdintaan sekä siihen, että aineisto on hyvin arkaluontoista.
Käytän analyysin pohjana seuraavia teoksia (suluissa nimi, jota jatkossa käytän
viitteissä):
1.

Aalto, Katariina 2014. Äidin 365 toivon päivää. Tuusula: Reuna. (Äidin 365
toivon päivää).
2. Ervast, Johanna 2008. Jäähyväiset Einolle. Helsinki: Tammi. (Jäähyväiset
Einolle).
3. Ervast, Johanna 2009. Jäähyväisten jälkeen: kertomus elämästä lapsen
kuoleman jälkeen. Kirkkonummi: Paasilinna. (Jäähyväisten jälkeen).
4. Gerdt, Armas 2004. Petrin matka Myyrmanniin. Helsinki: Gummerus. (Petrin
matka Myyrmanniin).
5. Halme, Liisa 2003. Kun Sampo on poissa. Helsinki. (Kun Sampo on poissa).
6. Heino, Tarja 1999. Pieni enkeli. Kuvaus kätkytkuolemasta. Helsinki:
Kustannusosakeyhtiö Otava. (Pieni enkeli).
7. Huovinen, Veikko 2007. Pojan kuolema. Helsinki: WSOY. (Pojan kuolema).
8. Huttunen, Katriina 2019. Surun istukka. Helsinki: Kustantamo S&S. (Surun
istukka).
9. Jaatinen, Eila 2009. Äläkä sure Sakari. Helsinki: Katharos. (Äläkä sure Sakari).
10. Juntunen, Tuomas 2016. Tuntematon lapsi: romaani raskaudesta. Helsinki:
WSOY. (Tuntematon lapsi).
11. Karf, Gösta 2005. En junisöndag kvart över tolv. Suomennos: Kun elämä
pysähtyi. Lapseni on poissa. Suomentaja: Anita Salmi. Helsinki: Kirjapaja Oy.
(Kun elämä pysähtyi).4
12. Laine-Puhakainen, Teresa 2007. Liian lyhyt elämä. Kirja surusta ja
hiljaisuudesta. Jyväskylä: Atena. (Liian lyhyt elämä).
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Käytän tässä tapauksessa suomennosta, jotta aineisto olisi kielellisesti harmoninen.
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13. Laine-Puhakainen, Teresa 2015. Akselin ja Elinan suruvalssi. Hyvinkää:
Biofilos. (Akselin ja Elinan suruvalssi)
14. Luoma, Jorma 2014. Viimeinen hyppy. Turenki: Kanttarelli Publishing.
(Viimeinen hyppy).
15. Närhi, Tanja 2018. Priskillan tähden. Matkapäiväkirja kuolemanlaakson läpi.
Helsinki: Aikamedia. (Priskillan tähden).
16. Sihvola, Arja 2015. Jälkeen Kasperin. Helsinki: Basam Books Oy. (Jälkeen
Kasperin)5.
17. Talonen, Marjaana 1996. Enkeliveli. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus. (Enkeliveli).
18. Vilkka Leena 2007. Viimeinen vuosi. Hyvinkää: Biofilos. (Viimeinen vuosi).
19. Vilppola, Helmi 1998. Perhosen lento. Suomussalmi: Myllylahti. (Perhosen
lento).
1.4

Aikaisempi tutkimus

Kuten edellisessä luvussa todettiin, kuolema on ihmisen elämässä useimmiten
kaikkein suurin menetys ja lapsen kuolema onkin tästä syystä erityisen raskas
kohdata. Usein lapsen kuolemaa käsitellään vanhempien tai lasta hoitavien
henkilöiden näkökulmasta: tarkastellaan esimerkiksi vanhempien, äidin tai isän,
kokemaa surua lapsen kuolemaan liittyen. Suomessa on tehty viisi väitöskirjaa,
joissa tarkastellaan lapsen kuolemaan liittyvää vanhempien kokemaa surua: Juha
Itkosen (2018) Kun vauvaonni vaihtuu kuoleman suruun: narratiivinen tutkimus
kohtukuolemasta, lapsen kuoleman aiheuttamasta surusta ja selviytymisprosessista
sekä kirkon tuesta; Harri Koskelan (2011) Lapseni elää aina sydämessäni: lapsen
menetyksen merkitys vanhemman spiritualiteetin muotoutumisessa; Anna Liisa
Ahon (2010) Isän suru lapsen kuoleman jälkeen: tuki-interventio ja sen arviointi;
Hilkka Laakson (2000) Äidin suru alle seitsenvuotiaan lapsen kuoleman jälkeen ja
Leena Väisäsen (1996) Family grief and recovery process when a baby dies: a
qualitative study of family grief and healing processes after fetal or baby loss.
Lapsen surua kertovan fiktion valossa tarkastelee Mirja Kokon väitöskirja
(2012) Sureva mieli sanoin ja kuvin: läheisensä menettäneen lapsen kokemus Riitta
Jalosen ja Kristiina Louhen kuvakirjoissa. Lapsen surua käsittelevää muuta
kirjallisuutta löytyy jonkin verran. Tor-Björn Hägglund käsittelee lapsen
5
Teos on autofiktiivinen, eli se pohjautuu kirjoittajan omiin kokemuksiin, mutta on joiltain osin
fiktiivinen (esim. teoksen henkilöhahmojen osalta).

23

kokemusta jo aikaisemmin mainitsemassani teoksessa Tuonelan eteisessä (1991).
Lisäksi kotimaisessa teoksessa Lapsen psykosomatiikka (1984) on Riitta Morenin
artikkeli kuolevasta lapsesta, jossa tarkastellaan muun muassa kuolevan lapsen
tunteita. Lapsen kokemaa surua omaan kuolemaansa liittyen on tutkittu suhteellisen
paljon ulkomaisissa julkaisuissa (esim. Cohen ym. 2016; Dyregrov & Dyregrov
2013; Melhem ym. 2011; Dyregrov 2008; Worden 1996; Norris-Shortle ym. 1993;
Pynoos 1992; Segal 1984).
Itkonen (2020, 9–23) kartoittaa artikkelissaan ”Surua on tutkittu jo
vuosisatojen ajan” kattavasti aikaisempaa surututkimusta. Varhaisimpiin aihetta
käsitteleviin, modernin tutkimuksen tapaisiin julkaisuihin kuuluu esimerkiksi
Robert Burtonin teos The Anatomy of Melancholy vuodelta 1621. Teoksessa surua
tarkastellaan yhtenä melankolian eli masennuksen muotona (Itkonen 2020, 11).
Vuonna 1812 Benjamin Rush julkaisi teoksensa The Diseases of the Mind, jossa
käsiteltiin esimerkiksi surua ja sen oireita (Itkonen 2020, 11).
Psykologisen surututkimuksen voidaan katsoa alkaneen 1900-taitteessa,
jolloin ensimmäisiä alan tutkijoita olivat Alexander Faulkner Sand (1914
ilmestynyt teos The Foundations of Character) ja Sigmund Freud (The Mourning
and Melancholia 1917). Käsite surutyö (Die Trauerarbeit) on peräisin Freudilta.
Helen Deutsch oli ensimmäinen, joka puhui surutyön loppuun saattamisesta
teoksessaan The Absense of Grief (1937). Melanie Klein esitti teoksessaan
Mourning and its relation to Manic-depressive States (1940), että ihmisen varhaiset
vuodet vaikuttavat merkittävästi siihen, miten hän suree aikuisena. (Itkonen 2020,
11–13.)
Surun vaihemalleja kehitettiin 1900-luvun puolivälistä alkaen. Erich
Lindemann tarkasteli tutkimuksessaan ”Symptomatology and Management of
Acute Grief” (1944) aineistoa, jonka hän keräsi hoitaessaan potilaita, joiden
läheiset olivat kuolleet traumaattisissa olosuhteissa Coconot Grove -nimisen
yökerhon palossa. Lindemann korosti niin ikään surutyön suorittamisen merkitystä
ja listasi erilaisia surun normaaleja ja epänormaaleja oireita. Tunnetuimpia surun
vaiheteorioita on Elisabeth Kübler-Rossin (On Death and Dying 1969) malli, jonka
hän kehitti haastattelemalla noin kahta sataa kuolemansairasta potilasta. (Itkonen
2020, 15.)
Nykyisten käsitysten mukaan suru nähdään lähinnä jatkuvina tunnesiteinä eikä
surun tehtävänä enää pidetä kiintymys- ja tunnesiteiden katkaisemisena. Dennis
Klassin ym. (1996) teos Continuing Bonds kritisoi aikaisempaa mallia, joka
vaikutti korostavan sitä, että terveen surun päämäärä on kiintymyssuhteen ja
tunnesiteiden katkaiseminen. Uuden ymmärryksen mukaan kiintymyssuhde ei
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katkea, vaan muuttuu ihmisen joutuessa eroon kiintymyksensä kohteesta. (Itkonen
2020, 19.)
Uusien näkemysten mukaan surua ei kuvata janamaisesti etenevänä prosessina,
vaan heilahteluna menetys- ja toipumisorientaatioiden välillä. Margaret Stroebe ja
Hans Schut (1999) esittelivät tämän kaksoisprosessimallin teoksessaan The Dual
Process Model of Coping with Bereavement. 2000-luvulla surututkimukseen on
kytkeytynyt myös termi resilienssi eli psyykkinen palautumiskyky.
Surututkimuksen osalta resilienssiä on kehitellyt erityisesti George Bonanno (2009)
teoksessaan The Other Side of Sadness: What the New Science of Bereavement Tells
Us About Life After Loss. (Itkonen 2020, 21.)
2000-luvun trendejä surututkimuksessa on ollut myös merkityksen etsinnän
prosessi, jota on vienyt eteenpäin erityisesti Robert A. Neymeyer (2000)
teoksessaan Meaning Reconstruction & the Experience of Loss (Itkonen 2020, 21).
Merkityksen uudelleen rakentamisen prosessissa on kyse surevan elämäntarinan
uudelleen rakentamisesta menetyksen jälkeen (Itkonen 2020, 23).
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2

Filosofinen ja historiallinen perspektiivi
suruun ja kuolemaan

2.1

Kuolema

Kuolema viittaa biologisessa merkityksessä elintoimintojen täydelliseen ja
korjaantumattomaan lakkaamiseen. Metaforisesti käytettynä sana kuolema voi
tarkoittaa myös häviämistä, häipymistä, sammumista, tukahtumista, lakkaamista,
loppumista tai päättymistä. (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/kuolla.)
Kuolema voidaan yksinkertaisimmillaan ymmärtää fyysisenä tapahtumana:
ruumiillisen olemassaolon lakkaamisena. Kuolema on kuitenkin huomattavasti
laajempi ilmiö, jota voi kokonaisuudessaan olla vaikea hahmottaa, etenkin
tapauksissa, joissa tarkastellaan sitä, mitä kuolema merkitsee. Mitä kaikkea kuolee,
kun ihminen kuolee? Kuolema on jo biologisenakin tapahtumana monimuotoinen,
mutta sen lisäksi sillä on myös psykologinen ja kulttuurinen ulottuvuutensa, toteaa
Hänninen (2010, 283). Hakolan ym. (2014, 9) mukaan kuolema on niin fyysinen,
kulttuurinen, sosiaalinen, uskonnollinen kuin filosofinenkin ilmiö.
Olemassaolo merkitsee paljon muutakin kuin fyysistä olemassaoloa. Yksilöä
voidaan tarkastella esimerkiksi fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja
kulttuurisena olentona. Yksilön kuolema on siten hyvin moniulotteinen tapahtuma.
Ihminen toimii elämässään muun muassa erilaissa rooleissa ja tehtävissä, kuten
äitinä tai isänä, lapsena, lapsenlapsena, sisaruksena, ystävänä, sukulaisena,
ammatin harjoittajana, työtoverina jne. ja on erilaisten rooliensa kautta monin
tavoin sidoksissa yhteisöönsä. Kuoleman myötä nämä kaikki sidokset tavallaan
katkeavat, tai kuten aiemmin todettiin – muuttavat luonnettaan – ja yhteisöstä
pysyvästi poistuneen uniikisti muotoutunut paikka jää tyhjäksi.
Fyysinen kuolema on käytännössä samanlainen kaikilla ihmisillä:
elintoiminnot kuten hengitys, verenkierto, aivotoiminta ja sydämen toiminta
lakkaavat. Toisaalta kuolema on monessa mielessä myös yksilöllinen tapahtuma:
kuoleman lähestyminen on sekä fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen että
hengellinen/eksistentiaalinen prosessi. 6 Kuoleminen ja kuolemiseen liittyvät
fyysiset ja psyykkiset prosessit koetaan yksilöllisesti.
Kuolema on tapahtumasarja, kuten Heidegger (2005, 291) toteaa: elämä on
olemista kohti kuolemaa. Vasta kuolema tekee elämästä kokonaisuuden, joka
toteutuessaan ei enää ole ihmisen itsensä koettavissa. Ihmisen itsensä kokema
6

https://www.laakariliitto.fi/laakarin-etiikka/elaman-loppu/lahella-kuolemaa/.
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olemassaolo on aina vaillinainen, keskeneräinen. Tietyssä mielessä syntymä ja
kuolema ovat henkilökohtaisesti läsnä elämämme alusta alkaen, sillä esimerkiksi
biologisessa mielessä solukkoamme kuolee jatkuvasti ja sen tilalle syntyy uutta.
Kuten Katajavuori (2018, 5) toteaa: ”Kun synnyin, olin jo aloittanut kuolemisen.
[…] nähdessäni ensimmäistä kertaa päivänvalon olin hyvän matkaa lähempänä
loppua.”
Elämä toteutuu syntymän ja kuoleman välisissä jännitteissä ja niiden
vuorovaikutuksessa. Psykologisesta näkökulmasta katsottuna kaikki elämässämme
kokemamme menetykset ennakoivat suurinta menetystä, kuolemaa. Ensimmäinen
menetys on elämämme alkamisen hetki, jossa joudumme luopumaan lempeästä
olemattomuudestamme kulkeaksemme kohti uudenlaista olemattomuutta, joka
elämisen myötä muuttuu luonteeltaan tuntemattomaksi ja pelottavaksi. Kuolema
uhkaa henkeämme heti, kun ensimmäinen elämänkipinä on meissä syttynyt.
Kuolema alkaakin syntymässä, toteaa Hänninen (2010, 283), ja Heideggerin (2005,
301 viittaus Berntiin & Burdachiin 1917) mukaan ”niin pian kuin ihminen alkaa
elämään, on hän heti riittävän vanha kuolemaan.”
Kuoleminen on tietyssä mielessä elämän mittainen prosessi. Kun ihminen
lähestyy kuolemaansa, puhutaan kuolevasta ihmisestä. Sana kuoleva viittaa siihen,
että
lähiaikoina
tapahtuva
kuolema
aktualisoituu.
Kuolevainen
(https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/kuolevainen)
sen
sijaan
viittaa
olentoon, ”jonka on kerran kuoltava.” Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös,
joka tehdään, kun arvioidaan potilaan kuolevan lähipäivinä tai viikkoina (Korhonen
& Poukka 2013, 440). Saattohoito merkitsee nimensä mukaan kuolevan saattamista
elämän loppuvaiheessa. Saattohoito tarkoittaa käytännössä kuolevan potilaan
loppuvaiheen henkisesti tukevaa ja oireita lievittävää hoitoa eli terminaalihoitoa
(https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/saattohoito).
Kuolema voidaan nähdä yksittäisenä tapahtumana mutta myös kokoelmana
erilaisia vaiheita, joita ovat esimerkiksi kuoleman prosessi, kuoleman hetki ja
kuolleena oleminen (Hakola ym. 2014, 10). Hakolan ym. (2014, 9) mukaan
kuoleman ajoittaminen johonkin tiettyyn aikaan tai tapahtumaan voi olla
ongelmallista, sillä nykyään esimerkiksi hengityksen lakkaaminen ja sydämen
pysähtyminen eivät vielä merkitse kuolemaa. Molempia toimintoja voidaan näet
ylläpitää keinotekoisesti. Myös aivotoiminnan loppuessa ihmistä voidaan pitää
keinotekoisesti elossa hengityskoneen avulla. Lopullinen fysikaalinen kuolema
tietenkin joka tapauksessa toteutuu tällaisissakin tapauksissa siinä vaiheessa, kun
keinotekoinen elintoimintojen ylläpitäminen lopetetaan.
28

Suomen laissa kuolema määritellään nykyään tilanteeksi, jossa aivojen
toiminta on pysyvästi lakannut. Kyseisessä tilanteessa sydän voi edelleen sykkiä
tai olla pysähtynyt. Tällainen kuoleman määritelmä mahdollistaa elinten siirrot,
sillä suuri osa elimistä on käyttökelpoisia ainoastaan silloin, kun ne saadaan talteen
sydämen vielä sykkiessä. Aivokuoleman jälkeen elintoimintojen ylläpitäminen
keinotekoisesti onnistuu vain muutaman päivän ajan, jonka jälkeen myös muu
elimistö kuolee. (Vala 2014, 30.)
Kuolemaa voidaan siis tiettyyn rajaan saakka lykätä. Lääketieteen tavoite
onkin useimmiten kuoleman lykkääminen. Mikäli hoito lopetetaan, tapahtuu se
siinä ajatuksessa, että kuoleman annetaan tulla. Joissain tapauksissa kuolemaa
voidaan myös jouduttaa. Tähän perustuu esimerkiksi eutanasia, joka tarkoittaa
toivottomasti sairaan potilaan kuoleman jouduttamista esimerkiksi lääkeaineilla (ns.
aktiivinen eutanasia) tai joistakin hoitotoimista luopumista (ns. passiivinen
eutanasia) (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/eutanasia).
Kuoleman lähestyessä jokainen eletty hetki saattaa tuntua arvokkaalta, niin
kuolevasta itsestään kuin omaisistakin. Sen vuoksi olemme mahdollisuuksien
mukaan valmiita pitkittämään enemmän tai vähemmän epämiellyttävää kuoleman
prosessia, mikä on hinta siitä, että itse kuoleman hetki siirtyy hiukan tuonnemmaksi.
Toisaalta kuoleman prosessi voi toisinaan olla niin vaikea, että kuoleman toivotaan
tulevan nopeammin, koska se on ainoa jäljellä oleva keino vapautua kärsimyksestä.
2.2

Kuolemisen filosofiaa ja historiaa
Kuka meistä voi sanoa ymmärtävänsä, mitä kuolema on (Viimeinen vuosi, 61)?

Kuoleman filosofia on osa tanatologiaa eli kuolemantutkimusta. Tanatologian
piirissä tutkitaan kuolemaan, kuolemiseen, suruun ja menettämiseen liittyviä
teemoja (Chapple ym. 2017, 118). Usein kuoleman filosofiassa ollaan
kiinnostuneita kuolemasta tilana, ei niinkään kuolemisen prosessista tai
kuolinhetkestä. Kuolemaa koskevat filosofiset kysymykset ovat peräisin antiikin
ajalta, jolloin siitä keskustelivat Epikuros (341–270 eaa) ja Lucretius (99–55 eaa).
Epikurolaisten mukaan kuolema ei ole paha asia eikä kuolemasta pidä olla
murheissaan. Kun olemme olemassa, emme ole kuolleita, ja kun olemme kuolleita,
emme ole olemassa emmekä siis koe kuolemaa. (Rantanen & Räikkä 13.10.2011.)
Aiheesta on keskusteltu aina, mutta uusimmassa filosofiassa sitä ovat
näkyvimmin käsitelleet mannermaisen filosofian piirissä Heidegger (1889–1976)
ja eksistentialistiset filosofit, joiden mukaan kuolema antaa elämälle merkityksen.
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Heideggeriä kritisoi suuntauksen sisällä Levinas (1906–1995), jonka mukaan
Heideggerin näkemys kuoleman sankarillisesta, vapaasti valitusta kohtaamisesta
on väärä. Levinaksen mukaan kyse on omasta hallinnasta luopumisesta ja oman
voimattomuutensa hyväksymisestä. Analyyttisessä filosofiassa aihetta ovat
käsitelleet esimerkiksi Nagel ja Williams. 1990–2010-luvulla on ilmestynyt paljon
aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. (Tieteen termipankki: kuoleman filosofia,
tanatologia.)
Monet kuoleman filosofiaan liittyvät kysymykset ovat yhteisiä muiden
filosofian osa-alueiden kanssa, kuten uskonnonfilosofian, bioetiikan ja lääketieteen
etiikan kanssa. Kuolemaa koskevia filosofiset kysymykset voivat liittyä
esimerkiksi kuoleman olemukseen, kuolemanpelkoon, ikuiseen elämään,
kuolemanrangaistukseen, aborttiin, itsemurhaan ja eutanasiaan. (Tieteen
termipankki: kuoleman filosofia, tanatologia.)
”Kuolemalla on historiansa, kuten kaikella inhimillisellä toiminnalla ja
kokemuksella”, toteavat Pajari ym. (2019, 6). Kuolemisen historia ulottuu lähes
yhtä pitkälle kuin elämisen historia, eli noin neljä miljardia vuotta ajassa taaksepäin:
lähes yhtä pitkälle siksi, että jonkin on täytynyt ensin tulla elolliseksi ennen kuin
se on voinut kuolla. Toisaalta eloton on ollut olemassa (tai olematta) ennen elollista,
joten olemattomuus on eräänlainen perustila, josta elollinen oleva on syntynyt.
Olemattomuus ennen syntymää ei kuitenkaan merkitse samaa kuin kuolema, koska
vain elävä olento voi kuolla. Se että ihminen on jo ”kokenut” olemattomuuden
ennen syntymää, ei lohduta kuolevaista, koska, kuten Nagel (1970, 74) toteaa,
kuoleman ”pahuus” ei niinkään liity itse kuolleena olemisen tilaan, vaan siihen, että
ihminen kuollessaan menettää elämänsä. Elämä totuttaa meidät asioihin, jotka
kuolema meiltä riistää (Nagel 1970, 80). Sellaista sen sijaan ei voi menettää, mitä
ei ole koskaan ollutkaan, joten syntymättömyyden tilaan ei liity tätä
kyseistä ”pahuuden” aspektia. Kuolema aiheuttaa kärsimystä ainoastaan silloin,
kun ihminen elää, koska kun olemme kuolleet, emme tiedä eläneemme tai
olevamme kuolleita, saati sitten menettäneemme mitään. Voisikin todeta, että ainoa
todella toimiva lääke kuolemanpelkoon on kuolema itse.
Kuolema on jokaisen elävän olennon elämän päätepiste. Kuolema on jokaiselle
yksilölle myös ainutkertainen tapahtuma, sillä koemme sen elämämme aikana vain
yhden kerran. Sanotaan: Yhtenä päivänä meidän täytyy kuolla, mutta kaikkina
muina päivinä saamme elää.
Kuoleman pitkän historian, sen jokapäiväisyyden nojalla, voisimmekin pitää
sitä äärimmäisen arkipäiväisenä tapahtumana. Kuten leukemiaa sairastava ja
sittemmin siihen menehtynyt mies toteaa viimeisessä haastattelussaan: ”Loppujen
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lopuksi kuolema on aika arkinen asia.” Hänen mukaansa kuolemasta tulisi puhua
sen oikealla nimellä eikä kiertoilmaisuilla, sillä sanan tietoinen välttäminen tekee
kuolemasta sitä itseään isomman. (Mäkelin 2018, 18.)
Kun katsomme asiaa laajasta perspektiivistä, kuolema voikin näyttäytyä varsin
banaalina tapahtumana. Esimerkiksi Suomessa kuoli 53 949 henkilöä vuonna 2019
(Tilastokeskus7). Tämä tarkoittaa karkeasti laskettuna noin 148 henkilöä päivässä.
Tilastot kertovat sen, millainen kuolleisuuden kokonaismäärä on, mutta ne eivät
sen sijaan ilmaise yksilön kokemusta. Kuolema tuleekin nähdä ainutkertaisena,
samalla tavalla kuin jokaisen elävän olennon elämäkin. Ihminen haluaa kuitenkin
suojata itseään kuoleman emotionaaliselta koskettavuudelta muuttamalla sen
yksilöllisestä yleiseksi. Heideggerin (2005, 309–310) mukaan ”kuolema”
kohdataan tällöin tunnettuna maailmansisäisesti olemassa olevana tapahtumana,
jollaisena se pysyy huomaamattomissa: ”kuoleminen typistetään tapahtumaksi,
joka kylläkin koskee täälläoloa, mutta ei kuulu kenellekään erityisesti”.
Mikäli tarkastelemme asiaa yksilön näkökulmasta, kuolema tapahtumana on
kaikkea muuta kuin arkipäiväinen. Kuolema todellakin on iso asia yksilön kannalta.
Syntymä ja kuolema muodostavat elämälle kehyksen, joka määrittää sen kaiken
sisällön; ne ovat elämän reunaehtoja. Kuolemme yksilöinä vain kerran ja oma
kuolemamme merkitsee suurinta menetystä elämässämme. Menetämme
ainutkertaisen elämämme ja kaikki siihen kuuluvat asiat kokonaisuudessaan:
Heideggerin (2005, 293) sanoin kuolema on maailmasta luopumista ja
olemassaolon menettämistä. Kuolema on siis käytännössä henkilökohtaisen
maailman loppu. Myös läheisen ihmisen kuolema on laaja menetys, joka voidaan
toisinaan kokea vielä tuskallisempana kuin oma kuolevaisuus, etenkin kun
kyseessä on oma lapsi. Läheisen menetykseen tiivistyy yhteinen historia, nykyhetki
ja tulevaisuus. Läheisen kuoleman myötä kaikki muut (nykyhetki, tulevaisuus)
paitsi muistoihin (yhteinen historia) perustuvat sidokset menetettyyn katkeavat.
Palaan vielä edelliseen kappaleeseen, jossa totesin, että kuolemassa
menetämme kaikki elämäämme sisältyneet asiat. Sana ”kaikki” ei kuitenkaan kerro
menetyksestä juuri mitään: ”kaikki” viittaa kokonaisuuteen, kuten tilasto, joka
kertoo, että niin ja niin monta ihmistä on kuollut vuodessa x. Menettää kaikki on
fraasi, joka yleistää ja samalla riisuu menetyksestä siihen liittyvät emotionaaliset
kytkökset, samaan tapaan kuin toteamus siitä, että kuolema on arkinen asia.
Kuolemaa ja menettämistä voidaan näin yrittää tarkastella rationaalisesti, välttäen
niihin nivoutuvia raskaita tunteita. Kun ryhdymme tarkastelemaan ”kaiken”
7
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menettämistä kuolemassa tarkemmin, huomaamme että siihen sisältyy lukematon
määrä osamenetyksiä. Kaikki ei merkitse mitään, mutta kun ryhdymme
yksilöimään osamenetyksiä, huomaamme, kuinka laaja menetys kuolema itse
asiassa on.
Kuolemaan johtavaa amyotrofista lateraaliskleroosia sairastava Anne Bert
(2019 [2017], 75) hahmottaa menetystään vuodenaikojen kierron valossa
seuraavasti:
Minä en enää näe uutta kevättä, luonnon heräämistä uuteen eloon, kukkien
nuppuja ja pieniä vaaleanvihreitä lehtiä, jotka puhkeavat mahlan noustessa
puihin.
En astele enää paljain jaloin kasteisella nurmella, en ihaile auringon
kajastusta taivaanrannassa, en valkenevia aamuja enkä hämärtyviä iltoja. En
kukkivia omenapuita, en suloisesti tuoksuvia syreenejä, kurjenmiekkoja ja
pioneja.
En koe enää tukahduttavaa kuumuutta enkä mehiläisen surinaa. Enkä
aamuyöhön jatkuvia puutarhaillallisia.
En näe enää loppusyksyä, pientä Lormontin maantietä, jonka ylle kaartuvat
kullanruskeina hehkuvat puunlatvat sulostuttivat matkaani, kun pyöräilin sitä
pitkin.
En kahlaa enää kreppipaperin lailla kahisevan, puutarhan punaiseksi
värjänneen lehtipeitteen läpi.
En haaveile enää rakkaan naapurini tattikorista. En haukkaa enää mehukasta
päärynää enkä purskuta enää suussani mandariinin kirpeää mehua.
Meillä jokaisella oma suhtautumistapamme kuolemaan, sillä kuolema koskettaa
meitä jokaista henkilökohtaisesti, ennemmin tai myöhemmin. Suomalaisessa
yhteiskunnassa elävä moderni ihminen ei juurikaan joudu kohtaamaan kuolemaa,
ainakaan ennen vanhuutta, sillä lapsikuolleisuus on matala, monet sairaudet
pystytään parantamaan tai niiden kanssa voi hoidon ansiosta elää hyvinkin pitkään.
Kehittyneissä maissa meidän ei tarvitse jokapäiväisessä elämässämme juurikaan
kohdata sairautta, jota ei voida hoitaa, kärsimystä, jota ei voida lievittää tai siinä
mielessä turhia kuolemia, että ne olisivat hoitotoimenpitein helposti ehkäistävissä,
tai ainakin siirrettävissä tuonnemmaksi. Nähdäkseni tämä on ihmisen
näkökulmasta katsottuna yksinomaan positiivinen asia, jonka soisi ulottuvan
kaikkialle maailmaan.
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Robert Woods (2006, 11) toteaa Philippe Arièsiin8 viitaten, että kuolemasta on
modernissa yhteiskunnassa tullut tabu, joka kielletään, ja että suru on piilotettava,
sillä sana kuolema on kadonnut kielestämme. Woodsin mukaan kuolema ei tosin
esimerkiksi keskiajalla ollut sen merkittävämpi keskustelunaihe kuin nykyäänkään,
mutta tuolloin vaikeneminen ei kuitenkaan johtunut siitä, että kuolema olisi ollut
tabu; sitä vastoin kuolema oli niin arkipäiväinen asia, että siitä maksanut vaivaa
puhua. Tämä lienee ainakin osittain oletus tai tulkinta, sillä emme voi päästä käsiksi
keskiaikaisen ihmisen autenttiseen kokemusmaailmaan. Itse asiassa kuolema on
siinä mielessä tänä päivänä huomattavasti tavanomaisempi tapahtuma kuin
aiemmin historiassa jo syystä, että ihmisiä kuolee nykyään määrällisesti paljon
enemmän kuin vaikkapa keskiajalla, jolloin väestömäärä oli nykyistä
huomattavasti pienempi.
Kuolema ei välttämättä ole tänä päivänä tabu sen enempää kuin ennenkään,
mutta koska emme jokapäiväisessä arjessamme siihen juurikaan törmää, ei aiheesta
myöskään sen kummemmin keskustella, ennen kuin asia tulee ajankohtaiseksi, jos
silloinkaan. Ihminen yleensä pelkää kuolemaa, ei mielellään halua puhua siitä eikä
voidessaan fyysisesti ja psyykkisesti hyvin itse asiassa sitä juurikaan edes ajattele.
Todennäköisesti myös keskiaikainen ihminen on pelännyt kuolemaa
kirjaimellisesti ”kuin ruttoa”. Kuoleman pelko on lajin säilymisen edellytys.
Salmelan (2014, 47) mukaan ihmisen haluttomuus ajatella omaa
kuolevaisuuttaan kumpuaa evoluutiosta; se on biologiaan liittyvä ominaisuutemme.
Näkemykseni mukaan on vain hyvä asia, että emme arkielämässämme joudu
kohtaamaan sellaisia “luonnonmukaisia” kuolemanprosesseja, joita ihmiset
aikaisemmin historiassa eivät ole voineet välttää. Uskoisin että kuoleman prosessi,
johon ei lääketieteellisesti puututa, on vain harvoin miellyttävä ja kaunis. Usein se
voi olla suorastaan kammottava. Kuolema on väkivaltainen prosessi, millä
tarkoitan sitä, että kuolema on seurausta joko elimistön äärimmäisestä
rappeutumisesta tai sen vakavasta vaurioitumisesta. Kianto (1910, 200–201)
kuvaakin naturalistisella tavalla aivotuberkuloosia sairastavan pienen poikansa
kehossa ennen kuolemaa tapahtuvia muutoksia ja tämän kokemia kipuja, joiden
lievitykseksi on määrätty kylmiä kylpyjä ja ”apteekkimyrkkyjä”, mitä ne sitten
lienevätkin olleet hieman yli sata vuotta sitten; tuskinpa kovinkaan tehokkaita.
Kuolemasta ehkä toisaalta pitäisi puhua enemmän, koska se väistämättä
aiheuttaa useimmille ihmisille ainakin jonkinlaista pelkoa ja ahdistusta, viimeistään
silloin kun se muuttuu ajankohtaiseksi omassa elämässä. Ehkä ajatuksessa siitä,
8
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että kuolema olisi nykyihmiselle jonkinlainen tabu, on sittenkin perää, sillä
esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa kuolemasta puhumista saatetaan pitää
mauttomana ja omituisena. Monet pitävät myös hyvin sopimattomana sitä, että
lapsille tai lasten kuullen puhutaan kuolemasta.
Haverinen ja Pajari (2019, 493) toteavat, että varsinaista ”kuoleman
kieltämisen” kultakautta olivat Suomessa 1960- ja 1970-luvut. 1990-luvun
puolivälistä alkaen tapa kohdata kuolemaa ja surua on muuttunut. Etenkin internet
on antanut mahdollisuuden käsitellä kokemuksia laajempien yhteisöiden parissa ja
saada vertaistukea, mikä on muuttanut ja palauttanut aiempien vuosikymmenten
(oletettuja?) [kirjoittajan huomio]) yhteisöllisyyden kokemuksia. (Haverinen &
Pajari 2019, 493.)
Viittasin edellisessä kappaleessa ihmisen luontaiseen haluttomuuteen ajatella
kuolemaansa. Salmela (2014, 47) toteaakin, että tämä on yksi syy sille, että
kuolevien emotionaalinen kohtaaminen on vaikeaa. Hännisen (2010, 286) mukaan
kuolemasta puhuminen kuolevan kanssa on vaikeaa nimenomaan ei-kuolevalle:
Keskustelutilanne kuolevan kanssa on vaikea, koska sen merkitys kuolevalle on
erilainen kuin ei-kuolevalle. Yhteistä voi olla jäähyväisten jättö. Kuolevalle
puhuminen omasta lähestyvästä kuolemasta on helpottavaa jakamista. Eikuolevalle puhe voi olla pelottavaa ja ahdistavaa.
Saako esimerkiksi kuoleva ihminen puhua lähestyvästä kuolemastaan riittävästi,
vai ahdistaako aihe ympärillä olevia ihmisiä siinä määrin, että keskustelua
vältellään? Keskitytäänkö kuolevien hoidossa kehon hoitamiseen siten, että
emotionaaliset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet jäävät liian vähälle huomiolle?
Käsitelläänkö kuoleman pelkoa ja kuolemaan liittyvää eksistentiaalista ahdistusta
riittävästi? Puhutaanko kuolevan lapsen ja tämän mahdollisten sisarusten kanssa
riittävästi kuolemisesta ja kuolemasta, vai onko esimerkiksi vanhempien suru niin
suurta, etteivät he kykene sellaiseen keskusteluun? Halutaanko herkästi olettaa,
ettei lapsi ymmärrä kuolemaa, sure tai pelkää, mikäli hän ei sitä oma-aloitteisesti
ilmaise? Aikuiselle voi olla lohdullista ajatella, ettei pieni lapsi kärsi eikä ymmärrä.
Kuoleman historiassa on tapahtunut monenlaisia kulttuuriin liittyviä
muutoksia. Salmela (2014, 47–48) toteaa esimerkiksi sen, että länsimaissa on viime
vuosisadan puolivälistä alkaen voimistunut kehitys, jossa tietoisuus kuolemasta on
häivytetty siirtämällä kuolevat pois näkyvistä erilaisiin laitoksiin. Trendi ei
välttämättä ainoastaan liity kuoleman tietoiseen piilottamiseen, vaan myös
yhteiskunnan kehittyneeseen työnjakoon, eli erikoistumiseen. Yhä useammalla
alalla on omat erikoisosaajansa ja asiantuntijansa. Tänä päivänä länsimaisissa
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yhteiskunnissa yleensä synnytään sairaaloissa, sen vuoksi että synnytyksiin liittyvä
lääketieteellinen osaaminen on keskittynyt niihin. Myös kuolemaan liittyviin
ilmiöihin tarvitaan pitkälle kehittynyttä lääketieteellistä teknologiaa ja monialaista
erityisosaamista, kuten sairauksien ja vammojen hoitoa, kivunlievitystä,
psykologista tukea, sielunhoitoa, hautaukseen liittyvää osaamista jne. Saattohoitoa
voidaan järjestää potilaan halutessa myös kotiin, mutta koska kuolevat useimmiten
ovat vanhuuden ja sairauksien myötä olleet heikentyneen toimintakykynsä vuoksi
laitoshoidossa jo ennen varsinaista saattohoitoa, tapahtuu itse kuoleminenkin
luonnollisesti muualla kuin kotona, käytännössä sairaalassa tai vastaavassa.
Vuosina 2002 ja 2012 ikääntyneiden yleisin kuolinpaikka lähes kaikissa Suomen
kunnissa onkin ollut terveyskeskussairaala (Forma ym. 2018, 2089).
Ennen siis ”synnyttiin saunassa” ja mahdollisesti samassa yhteydessä,
komplikaatioiden ilmetessä, myös kuoltiin siellä. Nykyajan sairaalasynnyttäjällä ja
vastasyntyneellä on yleensä käytettävissään kaikki mahdollinen osaaminen ja
teknologia, joka mahdollistaa turvallisen synnytyksen ja syntymän. Ennen kuoltiin
idyllisesti (ja toisinaan kituen) perhepiirissä ”pirtin nurkkaan”, koska hoitokeinoja
tai ylipäänsä edes sairaaloita ei ollut. Tämän päivän kuolevalla potilaalla on
huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada helpotusta kuoleman prosessiin
palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittymisen myötä. Kehittyneessä
hyvinvointiyhteiskunnassa meillä on varaa keskustella hyvästä kuolemasta,
hyvästä saattohoidosta, riittävästä kivun hoidosta, eutanasiasta jne. Näistä asioista
tuleekin keskustella, sillä ihmisen kuolema ei millään muotoa ole vähempiarvoinen
tapahtuma kuin hänen syntymänsä ja elämänsä.
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2.3

Suremisen historiaa
Jos muinoin lapsen tulo, ”maahanlasku”, liittyi hänen elinkelpoisuutensa
ankaraan, ajoittain julmaan koetteluun, jossa hän suurella todennäköisyydellä
sai lähteä takaisin, niin nykyisyys on päinvastoin paneutunut
saapumisolosuhteiden valvomiseen, ympäröimiseen huolenpidolla, jatkuvasti
modernisoituviin koulutus- ja kasvatusmuotoihin. (Demitshev 1999, 42.)

Yllä oleva lainaus kuvastaa sitä, kuinka lapsen syntymään, elämään ja kuolemaan
liittyvät olosuhteet ovat ajassa muuttuneet, inhimillisestä näkökulmasta katsottuna
ilmeisen myönteiseen suuntaan. Tämän päivän Suomessa oletusarvo lapsen
syntyessä on se, että hänellä on edessään suhteellisen pitkä elämä. Ihmisten
elinajanodote onkin esimerkiksi Suomessa ollut jatkuvasti kasvusuunnassa ja
lapsikuolleisuus on vastaavasti pienentynyt. Vuonna 1971 vastasyntyneen
elinajanodote oli 70,08 vuotta, kun se vuonna 2018 oli 81,61, eli runsaat kymmenen
vuotta korkeampi. Vuonna 1910 Suomessa kuoli 10 943 imeväiskäistä (0-vuotiasta)
lasta. Vuonna 1940 vastaava luku oli 5817. Vuonna 1970 kuolleita oli 854, vuonna
2000 213 ja vuonna 2020 83. (Tilastokeskus9.) Imeväiskuolleisuus on Suomessa
ollut maailman pienimpiä 1980-luvulta alkaen ja suotuisa kehitys on edelleen
jatkunut. Lasten pieni kuolleisuus perustuu muun muassa suhteellisen korkeaan
elintasoomme,
toimivaan
sairaanhoitojärjestelmään,
äitien
korkeaan
koulutustasoon, sosioekonomisesti suhteellisen tasa-arvoiseen yhteiskuntaan sekä
koko maan kattavaan äitiys- ja lastenneuvoloiden verkostoon. (Kallunki ym. 2004;
120 (17):2100–7.)
Myös surulla on oma historiansa, joka itse asiassa näyttäytyy hyvinkin
monisyisenä ja hankalasti hahmotettavana. Hypoteesini on, että koska suru kuuluu
perustunteisiin, se on historiassa ilmennyt suunnilleen saman kaltaisena ja
samanlaisissa tilanteissa aikakaudesta ja kulttuurista riippumatta. Perustunteisiin
on perinteisesti laskettu kuuluviksi ainakin pelko, aggressio, suru ja ilo, jotka on
löydetty kaikilta tutkituilta nisäkkäiltä ja linnuilta. Nykytiedon valossa
perustunteita katsotaan olevan useampiakin. (Telkänranta 2016, 61.) Pelon,
aggression, surun ja ilon lisäksi perustunteisiin luetaan myös inho ja hämmästys
(Nummenmaa 2016, 726).
Suremiseen liittyy nähtävästi monenlaisia aikaan, kulttuuriin, luokkaan,
sukupuoleen, yksilön persoonallisuuteen yms. nivoutuvaa tekijää, jotka vaikuttavat
siihen, miten surua ilmaistaan. Stroeben ja Schutin (2009, 8) mukaan, esimerkiksi,
9
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muissa kuin länsimaisissa kulttuureissa surua ilmaistaan joidenkin tutkimusten
mukaan useammin somaattisin oirein. Stroebe & Schut (2009, 8) mainitsevat myös
esimerkiksi Navajo-intiaanit, joiden parissa hyväksytty suruaika on neljä päivää,
jonka jälkeen kuolleesta ei enää saa puhua eikä surua saa ilmaista. Yleinen käsitys
(esim. Ariés 1974, 90) on se, että suremisesta on länsimaissa noin 1900-luvun
puolivälin jälkeen tullut jossain määrin häpeällinen asia, joka on piilotettava. Tämä
käsitys liitetään osaltaan siihen tosiasiaan, että kuoleminen on siirtynyt kodin
piiristä laitoksiin (esim. Ariés 1974, 87; Salmela 2014, 47). Ariésin (1974, 90)
mukaan surun julkinen ilmaiseminen (Euroopassa) muuttui 1900-luvulla lähinnä
osoitukseksi mielen epävakaudesta ja huonotapaisuudesta
Robert Woods (2006) tarkastelee teoksessaan Children Remembered:
Responses to Untimely Death in the Past lapsen kuolemaan liittyvää surua
historiallisessa kontekstissa ja esittää muun muassa seuraavan kaltaisia kysymyksiä:
Miten entisaikojen vanhemmat reagoivat lastensa kuolemaan? Oliko vanhempien
ja lasten välinen kiintymys ennen samanlaista kuin sen sanotaan olevan nykyään?
Vaikuttiko ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen se, että lasten elossa
selviytymisen mahdollisuudet olivat huomattavasti heikommat kuin nykyään?
Miten ja millä intensiteetillä kuolleita lapsia surtiin? (Woods 2006, 1.)
Ariésin hypoteesin mukaan eurooppalaiset vanhemmat suhtautuivat aina 1600luvulle asti pienten lastensa kohtaloon tunteettomasti ja välinpitämättömästi.
Suuren lapsikuolleisuuden vuoksi varhaisen menetyksen riski oli suuri, eikä pieniin
lapsiin sen vuoksi kiinnytty. (Woods 2006, 10.) 1500-luvulla ylempien luokkien
lasten ja vanhempien väliset suhteet näyttäytyvät (”välinpitämättömyysteorian”
mukaisesti) etäisinä. 1500- ja 1600 luvuilta tai 1700-luvun alulta ei ole näyttöä
esimerkiksi siitä, että vanhemmat olisivat osallistuneet hyvin pienten lastensa
hautajaisiin. Toisaalta erilaisen kuvan vanhempien ilmaisemasta surusta lapsen
kuolemaan liittyen antaa Aldrin (2015) artikkelissaan, joka käsittelee vanhempien
surun ilmauksia ja uskontoon nivoutuvia selviytymiskeinoja ruotsalaisten
keskiaikaisten ihmekertomusten valossa. Näissä kertomuksissa menehtyneen
lapsen vanhempien tunnereaktiot näyttäytyvät hyvinkin voimakkaina.
Romantiikan aikakaudella 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa lapsen kuoleman
aiheuttama suru sai etenkin keski- ja ylemmän keskiluokan vanhemmissa
intensiivisen ilmiasun. Tähän viittaavaa dokumentaatiota on saatavilla, koska
esimerkiksi monet naiset olivat tuolloin jo luku- ja kirjoitustaitoisia ja ilmaisivat
tunteitaan erilaisin kirjallisin menetelmin. (Woods 2006, 15 viittaus Stoneen 1977.)
Woods (2006, 3) viittaa myös Plumbiin (1975), jonka mukaan 1740-luulta alkaen
englantilaisessa keskiluokan ja ylempien luokkien piirissä alettiin suhtautua lapsiin
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aikaisempaa lempeämmin ja sensitiivisemmin. Tämä liittyi myös laajempaan
asenteiden muutokseen esimerkiksi luontoa ja muita alisteisessa asemassa olevia
ryhmiä (kuten naisia, orjia ja eläimiä) kohtaan. (Woods 2006, 3 viittaus Plumbiin
1975.)
On hyvin vaikea tehdä vakuuttavia päätelmiä siitä, mitä ihmiset eri historian
aikakausina ovat tunteneet ja mitä eivät, vaikkakin erilaisia tulkintoja voidaan
tehdä. Woods (2006, 1) viittaakin tässä yhteydessä psykologien käymään
keskusteluun siitä, perustuvatko tunteet biologiaan vai ovatko ne sosiaalisesti
konstruoituja. Jompaankumpaan näkemykseen perustuen historioitsijat ovat
luonnehtineet entisaikojen vanhempia joko välittäviksi tai välinpitämättömiksi.
Yhtäältä vanhemmat ovat luonnostaan, evoluutiostrategian mukaisesti kiintyneitä
lapsiinsa; toisaalta taas vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin vaikuttavat niin
ikään erilaiset vallitsevat sosiaaliset, poliittiset ja kulttuuriset olosuhteet. (Woods
2006, 1.)
Tunteiden ilmaiseminen on tietenkin myös kulttuurisidonnainen asia.
Esimerkiksi Suomessa tunteita on perinteisesti ilmaistu hillitysti, niin iloa kuin
suruakin. Tilanne on ilmeisesti muuttumassa etenkin 2000-luvulle tultaessa.
Nykyään esimerkiksi lähes kaikissa tv-ohjelmissa itketään kilpaa, milloin mistäkin
syystä, useimmiten todennäköisesti suhteellisen mitättömästä. Hillityn
liikuttumisen taitoa pidetään jopa suotavana, mutta toisaalta rajuja tunneilmaisuja
saatetaan karsastaa. Estottomasti nauravaa, itkevää tai raivoavaa ihmistä voidaan
pitää vähintään mielenterveytensä puolesta epäilyttävänä.
Toisinaan entisaikojen [suomalaista] käytäntöä, jossa kuoltiin kotona ja
säilytettiin ruumista kotipiirissä, saatetaan jossain määrin romantisoida. Toisinaan
ehkä oletetaan myös, että sureminen olisi ”ennen vanhaan” ollut yhteisöllisempää
kuin nykyään. Kuolemaan liittyvät rituaalit, surun julkinen osuus, voidaan
kuitenkin erottaa sen yksityisestä ulottuvuudesta. Voidaan puhua myös surun
yksilöllisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta (Itkonen 2020, 26). Englannin kielessä
kuolemansurun kokemiselle ja sen ilmaisemiselle onkin käytössä eri käsitteet: grief
viittaa rakkaan ihmisen kuoleman aiheuttamaan emotionaaliseen reaktioon,
mourning sen sijaan tarkoittaa tuon surun ilmaisumuotoja sosiaalisessa
kontekstissa. Viimeksi mainittu, johon kuuluu esimerkiksi sururituaalit, muotoutuu
omanlaisekseen eri yhteiskunnissa ja kulttuureissa. (Stroebe & Schut 2009, 7.)
Saattaa olla, että surun rituaalinen osuus on muuttunut aikaisempaa
yksityisemmäksi, mutta toisaalta syviä henkilökohtaisia tunteita on ehkä tänä
päivänä helpompi jakaa, muun muassa internetin välityksellä, kuten aiemmin
todettiin. Myös yksilöllisyyden korostuminen nyky-yhteiskunnassa antaa arvon
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yksilön kokemukselle ja sitä myötä mahdollisuuden henkilökohtaisten kokemusten
esille tuomiseen, kuten Saarikivi toteaa: ”Yhä useammalla on ääni, myös niillä,
jotka aiemmin eivät ole puhuneet” (https://yle.fi/uutiset/3-11158424). 1980-luvulta
alkaen onkin julkaistu enenevässä määrin yksityishenkilöiden tuottamaa
omaelämäkerrallista surukirjallisuutta (kuten oma aineistoni). Kertominen ei enää
ole vain harvojen ja valittujen etuoikeus. Mitä useampi kertoo itse kokemuksistaan,
sitä vähemmän muiden tarvitsee tehdä oletuksia siitä, mitä nämä ajattelevat ja
tuntevat. Ihminen, jolla on ääni, on yksilö omine ajatuksineen ja tunteineen. Ne,
joilta puuttuu ääni, keinot ja mahdollisuudet ilmaista itseään valta-asemassa olevan
kielellä, on helpompi nähdä osana vailla tietoisuutta olevaa massaa, kuten alla
olevassa lainauksessa, jossa Kianto (1910, 191–192) puhuu ”kansasta”
ja ”rahvaasta”, joka toisin kuin ”me sivistyneet”, kestävät lastensa kuolematkin
paremmin:
Majataloissa emännät ottivat osaa kohtaloomme: »on meiltäkin lapsia kuollut,
kuusin seitsemin…» Iloinen kyytimies kertoi »kuoli minultakin poikanen» […]
Onnellinen tosiaan oli kaikessa kurjuudessaan Suomen rahvas, joka uskoi
Jumalan vaativan itselleen surmanuhreja ja piti kuolemaa sallimuksen pyhänä
silloinkin kun se aiheutui kuolevan lähimmäisten typeryydestä ja
välinpitämättömyydestä. […] Mutta Suomen rahvaassa ilmeni epäilemättä
myös kohtalonsa alle taipuisa hengen nöyryys, joka kelpasi esimerkiksi meille
sivistyneille. Kuka kestäisikään elämän syvät leikkaukset, ellei olisi olemassa
kansaa, joka kaikki nurkumatta kantaa?
Surua käsittelevissä teksteissä korostetaan usein sitä, että suru ei ole sairaus. Ei se
nähdäkseni sitä ole, mutta voisi toisaalta hyvin ollakin. Sairautta on se, minkä
ihminen päättää diagnosoida sairaudeksi. Esimerkiksi 1980-luvulle asti
homoseksuaalisuus oli luokiteltu sairaudeksi. Oman näkemykseni mukaan
myöskään esimerkiksi lievä masennus ei ole sairaus, vaan luonnollinen reaktio
elämän toisinaan raadollisiin koettelemuksiin. Kuitenkin masennus on määritelty
sairaudeksi. Toisinaan voi olla vaikeaa perustella loogisesti sitä, mitä sairaus on ja
toisaalta sitä, mitä on terveys. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän
mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila.
Tätä määritelmää on arvosteltu voimakkaastikin siitä syystä, ettei tällaista tilaa
kenenkään ole mahdollista saavuttaa. (Huttunen, J. 2018.) Kyseisen määritelmän
mukaan olemme luultavasti kaikki sairaita, tavalla tai toisella. Toisaalta WHO:n
määritelmä viittaa ideaalin terveydentilaan, jota kohti pyritään siitä huolimatta,
ettei sitä välttämättä koskaan saavuteta.
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Salmela (2014, 47–48) toteaa, että tänä päivänä surevilta kielletään avoimen
suremisen oikeutus ja heidän surunsa yritetään tukahduttaa mielialalääkkeillä, kun
psykiatristen häiriöiden diagnostisten häiriöiden uusi versio DSM-5 on hyväksytty.
Sen myötä läheisen kuolemasta aiheutuva suru voidaan luokitella kliiniseksi
masennukseksi kaksi viikkoa kuoleman jälkeen. Näkemykseni mukaan tämä
uudistus on hyvä asia etenkin palkallisten sairauslomien myöntämisten kannalta.
Sairauslomaa myönnetään vain sairauden perusteella, ja koska suru ei kuulu
diagnostiikan piiriin, on esimerkiksi lapsensa menettänyt ja surussaan tilapäisesti
työkyvytön ihminen saattanut joutua palkattomalle, niin sanotulle ”omalle lomalle.”
Suru ja masennus ovat myös oirekuvaltaan hyvin saman kaltaisia, jolloin saattaa
olla vaikeaa määritellä ihmisen todellista tilaa. Molemmat tilat voivat joka
tapauksessa aiheuttaa tilapäisen työkyvyttömyyden: poikkeuksetta ne myös
aiheuttavat sekä psyykkistä että fyysistä kärsimystä.
Surua ja suremista koskeva tieto lisääntyy jatkuvasti, mikä parantaa
esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön osaamista ja mahdollisuuksia
kohdata surevia mielekkäällä tavalla. Surun hoitamisessa tarvitaan tiedon
lisääntymisen myötä erityisosaamista ja erikoistumista, sillä tietomäärän kasvaessa
kaikki eivät voi hallita kaikkea. Tiedon lisääntyminen on tärkeää myös yksilöiden
näkökulmasta, sillä tieto auttaa kielellistämään omiakin kokemuksia. Yhtäältä tieto
voi myös ikään kuin oikeuttaa yksilön tunteet ja vakuuttaa siitä, että tietynlaiset
tunteet ovat niin sanotusti normaaleja. Toisaalta riskinä on se, että ihminen alkaa
hahmottaa kokemuksiaan kaavamaisesti jonkin teorian mukaan (esim. ”surun
vaiheet”) ja kokee epäonnistuvansa ja olevansa epänormaali, mikäli omat emootiot
eivät taivukaan näiden kaavojen tarjoamiin puitteisiin.
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3

Teoria ja käsitteet

3.1

Mieliala, affekti, emootio

Teoksessa Psykiatria (2014, V Liiteosa, 31, 870) mieliala määritetään tunnetilaksi
tai pitkäjänteiseksi mielenliikutukseksi, jolla on vaikutus ihmisen toimintoihin ja
käyttäytymiseen. Mieliala voi olla esimerkiksi alakuloinen, masentunut,
ikävystynyt, ärtynyt, epävakaa, tasainen, kohonnut jne. Affekti määritellään
tunteenilmaukseksi, ohimeneväksi ja yleensä voimakkaaksi elämykseksi,
mielenliikutukseksi tai tunteenpurkaukseksi (Psykiatria 2014, V Liiteosa, 31, 866).
Kielitoimiston sanakirjan mukaan mieliala on ”tajuntaa hallitseva tunnetila,
mielentila; tunnelma” (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/mieliala). Tunne
kuvataan mielihyvän, mielipahan tai muun sellaisen tuntemuksen sävyttämäksi
tietoiseksi
elämykseksi,
tunnetilaksi
tai
emootioksi
(https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/tunne).
Termi
affekti
määritellään
sanakirjassa seuraavasti: ”voimakas tunne, (mielen-, tunne)kiihtymys”
(https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/affekti).
Mieliala on siis pidempikestoinen mielen ”yleistunnelma”, eräänlainen
virittyneisyyden tila. Psykiatriasta ei löydy määritelmiä termeille ”tunne”
tai ”emootio”. Sanaa ”affekti” käytetään tässä tapauksessa nähtävästi samassa
merkityksessä: se on ohimenevä tunnekokemus tai tunteenilmaus. Kielitoimiston
sanakirjan mukaan mieliala on ikään kuin mielen maisema, joka voi olla
tunnelmaltaan esimerkiksi synkkä tai valoisa, alakuloinen taikka hilpeä. Tunteella
ja affektilla on sanakirjassa hieman eri merkitys; tunne on tietoinen elämys taikka
tunnetila, affekti sen sijaan kuvataan mm. voimakkaaksi mielenkiihtymykseksi,
mikä viittaisi sekä siihen, että affekti olisi jollakin lailla tunnetta voimakkaampi ja
sävyltään ehkä enemmän tai useammin negatiivinen.
Taiteen ja kulttuurien tutkimuksessa affektit ovat tärkeäksi noussut näkökulma
ja käsitteellinen sekä teoreettinen ote, jonka kautta voidaan tutkia erilaisia
sosiaalisia ja kulttuurisia tilanteita sekä ihmisten kokemuksia ja toimintaa.
Affektiteorioiden valossa voidaan tarkastella esimerkiksi tunteiden ja emootioiden
tai ruumiillisten tuntemusten vaikutuksia erilaisissa tilanteissa. Kiinnostus
affekteihin onkin syntynyt tarpeesta ymmärtää ja huomioida sellaisia inhimillisen
kokemuksen alueita, joita ei ole helppoa kuvata erilaisten representaatioiden avulla.
(Rinne ym. 2020, 5–7.)
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Massumi (1995, 84–85) luonnehtii affektia voimakkuudeltaan ja kestoltaan
vaihtelevaksi vaikutelmaksi, intensiteetiksi. Affekti olisi näin ollen tietynlaista
virittyneisyyttä, emootion esiaste. Rinne ym. (2020, 9) viittaavat Deleuziin ja
Guattariin (1987 [1980]), joiden mukaan affekti ei ole henkilökohtainen emootio,
vaan affektiivisuus tarkoittaa ihmisten kykyä vaikuttua ja vaikuttaa. Emootio on
Deleuzin ja Guattarin mukaan tämän kokemuksen kognitiivinen representaatio:
toisin sanoen, emootio on refleksiivisen mielen tulkintaa ruumiillisesta
kokemuksesta. (Rinne ym. 2020, 9.) Näin ollen ei-kielellisen tunneperäisen
kokemuksen kielellinen tulkinta ei välttämättä koskaan vastaa täysin puhdasta
kokemusta, affektia, jota se pyrkii kuvaamaan.
Helle ja Hollsten (2016, 19) toteavat, että affektit ja emootiot, vaikkakin ne
usein erotetaan toisistaan, voidaan nähdä myös toisiaan täydentävinä. Affekti
voidaan ymmärtää erilaisten tunneilmiöiden yleistason nimitykseksi, jolloin affekti
olisi kattokäsite ja esimerkiksi emootio sen alakategoria (Helle & Hollsten 2016,
19 viittaus Altieriin 2002, 2–4). Affektin ja emootion välinen ero voidaan nähdä
myös jatkumona. Affekti olisi näin ollen tuntemus, joka voi jäädä kokijalleen
tiedostamattomaksi, vaikka se vaikuttaisikin tämän kokemukseen ja toimintaan.
Affekti voi kuitenkin tulla tietoiseksi emootioksi, kun kokija tulkitsee sen oman
kulttuurisen kehikkonsa läpi. (Helle & Hollsten 2016, 19 viittaus Thriftiin 2008,
221)
Siltala (2012, 169) toteaa, että ymmärryksemme ruumis–mieli-jatkumosta
palautuu Freudin ajatteluun: se on kulkua aistimuksellis-affektiivisesta perustasta
mieleen ja sen sisältämiin tunteisiin, mielikuviin ja symboleihin. Ajatuksena on,
että olemisemme perusta on aistimuksellinen ruumis ja esikielelliset affektiiviset
tilat, jotka kehityksen myötä saavat kielellisen muotonsa. Siltalan mukaan affektit
ovat ruumiin ja mielen rajamaastossa ja välittävät niiden vuorovaikutusta
molempiin suuntiin. Suotuisissa oloissa affektit kehittyvät edelleen tunteiksi,
mielikuviksi, ajatuksiksi, käsitteiksi ja abstraktioiksi. (Siltala 2012, 169.)
Affektit olisivat näin ollen jonkinlaisia siltoja tai tiedonvälittäjiä, joiden
tehtävänä olisi pitää yllä mielen ja kehon vuorovaikutuksellista kokonaisuutta.
Siltala (2012, 169) toteaakin, että affekteilla on keskeinen merkitys ihmisen
kokonaisuuta ylläpitävänä ja sen eri tasoja yhdistävänä linkkinä. Siltalan (2012,
169–170) mukaan esimerkiksi traumatisaation aiheuttama mielen pirstoutuminen
ja torjunta voivat kuitenkin aiheuttaa mielen ja ruumiin toisistaan erilleen
joutumisen, jolloin näiden välinen vuorovaikutus ei enää toimi. Tällaisissa
tapauksissa affektiiviset tilat voimistuvat ja siirtävät vaikeat kokemukset ruumiin
ilmaistaviksi. Tätä kuvaa psykiatrian termi psykosomatisaatio. Somatisaatio
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määritellään psyykkiseksi puolustuskeinoksi, jonka käyttö johtaa suhteettomiin
elimellisiin oireisiin siinä määrin, etteivät ne voi johtua yksinomaan elimellisestä
sairaudesta (Psykiatria 2014, V Liiteosa, 31, 873). Somatisaatio olisi tästä
näkökulmasta ajateltuna mielen aineksen siirtämistä kehoon, jossa se ilmenisi
erilaisina oireina.
Stein (1999, 5) viittaa Freudiin, joka oletti, että fyysisen jännitteen tai energian
ylittäessä tietyn kynnyksen, se muuttuisi ”psyykkiseksi affektiksi”. Mikäli
muuntautuminen epäonnistuisi, jännite muuttuisi ahdistukseksi, jota Freud vielä
tuolloin piti fyysisenä ilmiönä. Freudin mukaan edellä mainitun (muuntautuminen
fyysisestä psyykkiseksi) vastine on konversio, jossa psyykkinen aines muuntuu
somaattiseksi (katso yllä somatisaatio). Freudin mukaan konversio harvoin
toteutuu täydellisesti, jolloin osa tuosta aineksesta säilyy tietoisuudessa
eräänlaisena tunnetilan ja mielialan yhdistelmänä. Psykiatrian (2014, V Liiteosa,
31, 870) määritelmä konversiosta on ”Käännös, muutos, tiedostamattomasta
psyykkisestä ristiriidasta tai tarpeesta johtuva elimellisen toiminnon menetys tai
muutos, esimerkiksi halvaus, kouristus, muistinmenetys tai sokeutuminen; vrt.
dissosiaatio, hysteria”.
Tulkintani mukaan Freudin teoria tarkoittaisi sitä, että fysiologinen
affektiivinen jännite pyrkii kasvaessaan muuntautumaan tietoiseksi psyykkiseksi
tilaksi: se tavoittelee jäsentynyttä kielellistä muotoa paineen vähentämiseksi. Jos
tiedostuminen ja sanallistaminen epäonnistuvat, tuo energinen ylilatautunut jännite
muuttuu ahdistukseksi. Ahdistus on tässä tapauksessa sanattomaksi jäänyttä
affektiivista jännitettä. Jos affekti on painotukseltaan fysiologinen, se on ilmeisesti
saanut alkunsa sisäisestä ärsykkeestä, toisin sanoen jostakin ruumiin tilasta.
Ulkoapäin tuleva ärsyke herättää affektin havaitsemisen välittämänä; havainto
synnyttää ensin psykologisen reaktion, joka liiallisena pyrkii siirtämään osan
affektiivisesta ylikuormasta kehoon.
3.2

Suru ja masennus
Suruni on aina oleva kesken. Kuolemansuru on elämää, ja se on elettävä. Suru
kulkee rinnallani. Se on varjo joka ei väisty. Sen siimekseen jää kaikki mitä
teen ja olen. (Surun istukka, 168.)

Suru on yleensä negatiivisena ja tuskallisena koettu tunne, joka voi olla
emotionaalinen reaktio erilaisiin menetyksiin, epäonnistumisiin, täyttymättömiin
toiveisiin: ylipäänsä pienempiin ja suurempiin vastoinkäymisiin elämässä.
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Kielitoimiston sanakirjan (2018) määritelmän mukaan suru on ”jonkin menetyksen
tai muun ikävän tapahtuman tai jonkin epämieluisan olotilan aiheuttama voimakas
ja pitkäkestoinen mielipahan tunne, murhe”.
Psykiatrian luokituskäsikirjassa (ICD-10) ei ole lääketieteellistä diagnoosia
surulle, sillä suru nähdään luonnollisena ja normaalina reaktiona erilaisiin
menetyksiin; sitä ei pidetä sairautena. Surun ja masennuksen ero ei kuitenkaan aina
ole kovin selkeä, sillä niiden ilmenemismuoto on monelta osin samanlainen. Sekä
surun että masennuksen laukaiseva tekijä on jokin koettu menetys. Suru on Freudin
(2005 [1925], 129) mukaan useimmiten reaktiota rakastetun ihmisen tai hänen
sijaansa tulleen abstraktion menetykseen. Jotkut kokevat samassa tilanteessa
synkkämielisyyttä (masennusta), ja Freud (2005 [1925], 129) viittaakin tällaisissa
tapauksissa tietynlaiseen ”sairaalloiseen alttiuteen”. Surua sen sijaan ei pidetä
sairaalloisena tilana, vaikka se usein aiheuttaakin tuntuvia muutoksia
tavanomaisiin elämänasenteisiin. Surutyön häiritseminen voidaan nähdä
epätarkoituksenmukaisena tai jopa vaarallisena. (Freud 2005 [1925], 129.)
Syvään suruun kuuluu Freudin (2005 [1925], 130) mukaan tuskallinen mieliala,
kiinnostuksen menettäminen ulkomaailmaan sikäli, kun se ei muistuta vainajasta ja
kaiken sellaisen toiminnan torjuminen, jolla ei ole yhteyttä vainajan muistoon.
Freud puhuu surutyöstä, joka merkitsee sitä, että surevan on vedettävä libidonsa
pois kaikista yhteyksistään menetettyyn kohteeseen. Prosessi on hidas ja työläs,
sillä jokainen muisto ja odotus, joiden välityksellä libido on ollut kohteeseen
kiinnittynyt, otetaan yksitellen käsiteltäväksi, ylivarataan ja näin saatetaan libidon
irrottaminen loppuun10. (Freud 2005 [1925], 130.)
Menetetty kohde, johon surevalla on ollut emotionaalinen suhde, on
kietoutunut monin tavoin tämän elämään ja arkeen ja sureva joutuu menetyksen
jälkeen kohtaamaan jokaisen tilanteen ilman tuon kohteen läsnäoloa. Freud
puhuukin ”tuhatkertaisista sidoksista”, jotka ovat osaltaan vahvistaneet kohteen
merkitystä egolle (2005 [1925], 139).
Jokainen hetki ja tilanne, jonka merkittävä osa menetetty objekti on ollut,
korostaa tästä edespäin sen poissaoloa. Etukäteen on edes mahdoton
kokonaisuudessaan käsittää, mitä kaikkea on menettänyt, sillä menetetty objekti
kietoutuu niin monin tavoin koko elettyyn elämään, jossa se on ollut osallisena.
Voidaan puhua esimerkiksi kuolemansurun vuodenkierrosta, jossa sureva käy läpi
10
Poijula (2002, 32–33) toteaa, että Freud ei itse soveltanut tätä teoriaa läheisen ihmisen kuoleman
suruun. Tyttärensä kuoleman jälkeen Freud kirjoitti, että menetyksen jälkeen jäämme lohduttomiksi,
vaikka akuutti suremisen tilaa tyyntyy. Mikään ei korvaa menetettyä eikä tarvitsekaan korvata. Freudin
mukaan näin rakkaus ikuistuu, eikä meidän tarvitse luopua siitä.
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kokonaiseen vuoteen sisältyvät merkittävät tapahtumat ilman menettämäänsä
läheistä. Ensimmäisen suruvuoden aikana sureva vasta kartoittaa kokemansa
menetyksen laajuutta, kuten Karf (Kun elämä pysähtyi, 212) toteaa seuraavassa
lainauksessa: ”Ensimmäinen vuosi pitää sisällään vain surun laajuuden
havaitsemisen.” Menetyksen laajuuden kartoittaminen merkitsee sitä, että sureva
tulee tietoiseksi kaikesta siitä, minkä joutuu jatkossa elämään ja kokemaan ilman
pois mennyttä.
Suru on Matti O. Huttusen (2009;125(16):1769–70) mukaan luonnollinen
reaktio esimerkiksi läheisen kuolemaan ja suru on ihmisen kasvua tukeva prosessi
myös muiden elämän väistämättömien pettymysten yhteydessä. Psykoanalyyttisen
näkemyksen mukaan depressiossa sen sijaan on kyse menetyksiin liittyvän
surutyön epäonnistumisesta. Huttunen (2009;125(16):1769–70) toteaa, että
pitkittynyttä surua voidaan kuvata esimerkiksi suremattomaksi, komplisoituneeksi,
traumaattiseksi tai patologiseksi suruksi, jossa haittaavat oireet ja mielikuvat
jatkuvat kuukausia tai vuosia läheisen kuoleman jälkeen.
Huttusen (2009;125(16):1769–70) mukaan sekä suru että masennus voivat olla
hyvin eritasoisia. Psykiatrian luokituskäsikirjan (ICD-10) mukaan masennus
luokitellaan joko lieväksi, keskivaikeaksi tai vaikea-asteiseksi. Myös surun
intensiteetti ja oirekuva vaihtelevat esimerkiksi sen mukaan, millainen suhde
surevalla on ollut menetettyyn kohteeseen. Lapsen ja vanhemman välinen
tunneside on yleensä aivan erityisen voimakas ja näin ollen lapsen kuolemaan
liittyvä surukin on intensiteetiltään erityisen voimakasta.
Koskela (2011, 57) viittaa väitöskirjassaan Erjantiin, jonka mukaan surun
käsite ja sen määrittelyt ovat muuttuneet 2000-luvulle tultaessa. Aikaisemmin ne
pohjautuivat psykoanalyyttiseen teoriaan, jossa keskeisenä tekijänä olivat henkilön
oireet ja niiden luokittelu. Sittemmin siirryttiin surun vaiheiden ja ulkoisten
oireiden painottamisen sijaan surun dynamiikan ja surun yksilöllisen määrittämisen
suuntaan. Erjanti (1999) on hoitotieteen alan väitöskirjassaan esitellyt erilaisia
suruun liittyviä näkemyksiä, jotka Koskela kattavasti käy läpi. Surua voidaan
tarkastella hyvin monesta eri näkökulmasta, kuten psykoanalyyttisestä (Freud
1917), sosiologisesta (Elliot 1932) tai kognitiivispsykoanalyyttisestä näkökulmasta
(Parkes 1985) (2011, 56–57).
Filosofisesta perspektiivistä suru voidaan määritellä esimerkiksi Descartesin
mukaisesti lamaannukseksi, josta muodostuu epämukavuuden kokemus.
Epämukavuuden synnyttää sielussa paha tai puute, jonka aivojen vaikutelmat
esittävät sille kuuluvaksi (2015; 2005, 65). Suru on mielipahaa, ikävää, kaipausta,
pettymystä, epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, puutetta, reaktiota jonkin
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merkityksellisen objektin menetykseen. Spinozan (1999, 38) mukaan kipu, tuska
tai kärsimys, joiden piiriin myös suru ja melankolia kuuluvat, merkitsevät
siirtymistä kohti epätäydellisyyden tilaa. Kärsimyksen tunne itsessään on aktiivista,
se on kokemus siirtymisestä täydellisemmästä kohti epätäydellisyyttä. Tämä
siirtymä merkitsee voiman ja toimintakyvyn heikkenemistä. Kärsimystä
aiheuttavat tunteet toisin sanoen lamaannuttavat ja heikentävät yksilön elinvoimaa.
Surun tuottama kärsimyksen tunne johtuu näin ollen osittain elinvoiman
heikkenemisen kokemuksesta.
Masennuksen ominaisuuksia ovat Freudin (2005 [1925], 129–130) mukaan
syvän tuskallinen mieliala, ulkomaailman kiinnostavuuden katoaminen,
rakastamiskyvyn katoaminen, suorituskyvyn estyminen ja itsetunnon laskeminen,
joka ilmenee itsesyytöksinä. Freud (2005 [1925], 130) toteaa, että surun oirekuva
on muutoin samanlainen, mutta itsetunnon häiriö jää surevalta puuttumaan.
Psykiatrian luokituskäsikirjan mukaan masennustilan oireisiin kuuluvat
mielialan lasku, tarmon ja toimeliaisuuden puute, heikentynyt kyky nauttia asioista
ja tuntea niihin mielenkiintoa, uupumus, heikentynyt keskittymis- ja huomiokyky,
heikentynyt itsetunto ja itseluottamus, syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet,
synkät ja pessimistiset ajatukset tulevaisuuden suhteen, itsetuhoiset ajatukset,
unihäiriöt ja ruokahalun heikkeneminen.
Huttunen (2009;125(16):1769–70) kuvaa surun ja masennuksen olemuksellista
eroa seuraavasti: ”Suru on kykyä, depressio on lamaa.” Taustalla on ajatus siitä,
että suru voidaan nähdä aktiivisena, tietyssä mielessä myönteisenä,
(kasvu)prosessina, kun taas depressiossa tuo prosessi on estynyt. Toisaalta
masennuskin voi olla osa suremisprosessia. Lievempiin depressioihin voi sisältyä
luovaa ainesta, joka motivoi muutokseen ja kehittymiseen. Syvässä depressiossa
psyykkinen prosessi on pysähtynyt. Syvästi masentunut ei tunne tunteita, hänen
sisimmässään vallitsee tyhjyys, joka suuntautuu kohti kuolemaa. Hoidon tavoite on
saada masentunut takaisin kokemisen ja kielen piiriin, elämäntielle. Käsiteltävän
affektiivisen aineksen määrä voi olla liian suuri hahmotettavaksi ja käsiteltäväksi:
se on muuttunut jäsentymättömäksi, lamaannuttavaksi ja kokonaisvaltaiseksi
turraksi kivuksi. Kun depressiota lähdetään purkamaan, se kielellistetään pala
kerrallaan suruksi ja muiksi tunteiksi ja näin tiedostamaton kehollinen ja
esikielellinen affektiivinen kuorma kevenee. Prosessiin tulee liikettä ja se muuttuu
jähmettyneestä ja tukkeutuneesta pysähtyneisyydestä jälleen dynaamiseksi.
Sureminen, kuten muutkin tietoiset tunteet, edellyttävät jossain määrin
metakognitiivisia taitoja, mentalisaatiokykyä; sitä että ihminen kykenee
tarkastelemaan ja arvioimaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa.
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Erilaisten affektien saattaminen kielellis-tietoiseen muotoon voi olla haastavaa ja
moni saattaa tarvita siihen ulkopuolista apua.
Surutyö on prosessi, jossa kaikki ei ole, eikä välttämättä tarvitsekaan olla
käsitteellistä. Prosessi muokkaa ihmistä joka tapauksessa, vaikkei hän olisi aina
käsitetasolla tietoinen siitä, mitä hänen psyykessään milloinkin tapahtuu. Freud
(2017, 130) pohtiikin sitä, ”millaista työtä suru suorittaa” – surutyö on tästä
näkökulmasta katsottuna sisäinen prosessi, jota ei voi kiirehtiä tai ohittaa, sillä suru
tekee työtään surevassa ihmisessä. Toisaalta ihmisellä on suruprosessissa myös
aktiivinen roolinsa tunteiden tuntemisessa ja sanattomien kokemusten tietoiseksi
muuttamisessa, niiden sanoittamisessa tai kokemisessa muilla rakentavilla tavoilla.
Tutkimusaineistossani kirjoittaminen on ollut surun työstämisessä merkittävässä
asemassa.
3.3

Trauma ja kriisi

Termi trauma merkitsee lääketieteessä ulkoisen voiman aiheuttamaa kudosvauriota.
Psykologiassa traumalla viitataan voimakkaan elämyksen aiheuttamaan henkiseen
vammaan (Kielitoimiston sanakirja). Tieteen termipankin mukaan trauma on
fyysistä tai psyykkistä terveyttä haittaava vaurio; englanninkielisen määritelmän
mukaan tarkemmin: ”A physical wound or injury. In psychology, an emotionally
painful and harmful event”, toisin sanoen psykologisessa kontekstissa trauma on
jokin emotionaalisesti tuskallinen ja haitallinen tapahtuma.
Freud (1993, 84–85) nimeää traumaattisiksi sellaiset ulkoapäin tulevat
määrällisesti tai laadullisesti ylikuormittavat ärsykkeet, jotka murtautuvat
organismissa olevan ärsytystä vastaanottavan kuoren eli ärsykesuojan läpi.
Ärsykesuojalla hän viittaa eliössä olevaan psyykkiseen ”suojakilpeen”, joka
suodattaa ulkomaailmasta tulevia ärsykkeitä. Traumaattinen tapahtuma aiheuttaa
voimakkaan häiriön organismin energiataloudessa ja käynnistää puolustuskeinot.
Suurta ärsyketulvaa on vaikea käsitellä ja hallinnoida, mikä aiheuttaa erilaisia
epämiellyttäviä psyykkisiä ja fyysisiä oireita.
Schulmanin (2002, 162) mukaan traumakokemus käsitteenä viittaa kaikkiin
sellaisiin kokemuksiin, jotka ovat ylittäneet egon sietokyvyn siten, että sen kyky
ajatella ja muodostaa symboleja on murtunut. Schulman (2002, 162) toteaa, että
traumoiksi muodostuvat sellaiset affektitulvat, jotka lamaannuttavat ja pirstovat
psyyken tai saavat sen tiedostamattomasti turvautumaan dissosiaatio- tai
lohkomisdefensseihin. Traumakokemus merkitsee sitä, ettei subjekti ole sietänyt
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jotakin aistimustaan tai kokemustaan ja on menettänyt kykynsä ajatella ja käsittää
mitä koki (Schulman 2002, 167).
Leikola (2014, 47) viittaa sanan trauma etymologiseen merkitykseen vaurio tai
vamma ja toteaa että trauma tarkoittaa organismissa ilmenevää vauriota. Hän toteaa
samalla, että termiä tulisi kuitenkin käyttää tarkasti ja huolellisesti tietynlaisessa
merkityksessä. Leikolan mukaan traumatisoituminen liittyy vain sellaiseen
kokemukseen, josta seuraa tietynlainen psykopatologia. Ainoastaan tietynlaiset
kokemukset, jotka johtavat erityiseen psykobiologiseen vaurioon, ovat
traumatisoivia. Trauma syntyy Leikolan (2014, 49) mukaan silloin, kun kokemus
ylittää henkilön emotionaalisen murtumispisteen: traumatisoitumisessa on
kyseessä epäsuhta yksilön sen hetkisen integraatiokyvyn ja mahdollisten
haitallisten ympäristön vaikutusten välillä. Trauma on vaurio, joka vaikuttaa
oleellisesti organismin rakenteeseen ja toimintaan, toiminnantason laskuna, sekä
sen kykyyn olla suhteessa ympäristöönsä (Leikola 2014, 35).
Traumaperäinen stressihäiriö on Psykiatrisen luokituskäsikirjan (ICD-10 2012,
179–180) mukaan häiriö, joka ”kehittyy viivästyneenä tai pitkittyneenä vasteena
rasittavaan (lyhyt- tai pitkäkestoiseen), poikkeuksellisen uhkaavaan tai tuhoisaan
tapahtumaan tai tilanteeseen, joka todennäköisesti aiheuttaisi voimakasta
ahdistuneisuutta melkein kenessä tahansa”. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
ihmisen aiheuttamat tuhot tai luonnonkatastrofit, sotatilat, vakavat onnettomuudet,
väkivaltaisen kuoleman näkeminen tai kidutuksen, terrorismin, raiskauksen tai
muun rikoksen uhriksi joutuminen. Traumaperäinen stressihäiriö ilmenee traumaan
liittyvinä painajaisunina ja takautumina, tunteiden ja huomiokyvyn latistumisena,
mielenkiinnon menettämisenä, eristäytyneisyytenä, traumasta muistuttavien
tilanteiden ja toimintojen välttelemisenä, autonomisena ylivireytenä,
säpsähtämisreaktiona ja unihäiriöinä. Joissakin tapauksissa voi esiintyä myös
traumasta muistuttavissa tilanteissa äkillisiä pelkoja, paniikkioireita tai
aggressiivisuutta. Edellä mainittuihin oireisiin ja piirteisiin liittyy yleensä
ahdistusta ja masennusta eivätkä itsemurha-ajatuksetkaan ole harvinaisia.
(Psykiatrinen luokituskäsikirja (ICD-10.) Traumaattisten kokemusten tuloksena
voi ilmetä myös erilaisia dissosiatiivisia häiriöitä (Huttunen 30.11.2018).
Traumaperäiselle stressihäiriölle löytyy lääketieteellinen diagnoosikoodi,
toisin sanoen se luokitellaan sairaudeksi. Toisaalta traumaattiseen kokemukseen
liittyvä oireilu on aivan luonnollinen inhimillinen reaktio tapahtumaan, joka on
ollut psyykkisesti hyvin järkyttävä. O’Brien (1998, 36) toteaakin, että
traumaperäistä stressihäiriötä voidaan pitää normaalina reaktiona epänormaaliin
tilanteeseen. Toisaalta taas tietyt seikat edellyttävät sitä, että henkilölle on
48

myönnetty jokin tietty lääketieteellinen diagnoosi. Esimerkiksi Suomessa
palkallisen sairausloman edellytyksenä on, että henkilö todetaan ensin sairauden
takia työkyvyttömäksi. Nähdäkseni myös esimerkiksi masennus ja suru ovat
luonnollisia reaktioita tietynlaisiin elämäntapahtumiin, aivan kuten traumaperäinen
oireilukin. Ne voivat silti aiheuttaa yksilössä merkittävän toimintakyvyn
heikkenemisen. Masennus ja traumaperäinen stressihäiriö voidaan luokitella
sairauslomaan oikeuttaviksi sairauksiksi, surua sen sijaan ainakaan tällä hetkellä ei.
Akuutista- tai pitkittyneestä surusta kärsivä voi joka tapauksessa olla täysin
toimintakyvytön, siitä huolimatta, ettei häntä luokitella sairaaksi. Eli, se että
esimerkiksi tulipalo aiheuttaa uhrille vakavia palovammoja on normaali palon
seuraus, mutta palovammat poikkeavat silti fyysisen terveyden tilasta ja voivat
saada aikaan toimintakyvyttömyyden. Samalla tavalla läheisen kuolema aiheuttaa
surun, mikä sinänsä on normaali reaktio, mutta se poikkeaa tilana silti ”normaalista”
jolloin henkilön toimintakyky on heikentynyt.
Kriisi merkitsee kielitoimiston sanakirjan mukaan kärjistynyttä, vaarallista
tilannetta, käännettä (käännekohtaa) tai murrosta. Cullbergin (1991 [1975; 1980],
17) mukaan psyykkinen kriisitilanne tarkoittaa sellaista elämäntilannetta, jossa
ihmisen aikaisemmat kokemukset ja hänen oppimansa reaktiotavat eivät riitä
kyseessä olevan tilanteen ymmärtämiseen ja sen psyykkiseen hallitsemiseen.
Kyseessä voi Cullbergin (1991 [1975; 1980], 17) mukaan olla jokin normaaliin
elämään kuuluva tapahtuma, kuten lapsen synnyttäminen tai eläkkeelle jääminen,
joka joissakin tapauksissa muodostuu ylivoimaiseksi. Edellä mainitun kaltaisia
kriisejä voidaan hänen mukaansa sanoa kehityskriiseiksi tai elämänkriiseiksi.
Toisaalta kriisin aiheuttaja voi olla jokin äkillinen tai odottamaton tapahtuma, kuten
työttömyys tai lähiomaisen kuolema. Nämä selvien ulkoisten syiden laukaisemat
reaktiot ovat traumaattisia kriisejä. (Cullberg 1991 [1975; 1980], 17.)
3.4

Psykoanalyyttinen affektiteoria

Tässä luvussa hahmottelen affektiteoriaa psykoanalyysin näkökulmasta, mistä
syystä rajaan ulos muiden tieteenalojen affektiteoriat. Affekti viittaa tässä
ajatukseen siitä, että se on esitietoinen ja ei-kielellinen kokemus, toisin kuin
emootio, joka on tietoinen (ks. luku 3.1). Toisin sanoen, en tarkastele tässä
yhteydessä affektia emootion synonyyminä.
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Freudin käsityksiä affektista
Steinin (1999, 3) mukaan Freud mainitsee kirjoituksissaan termin affekti
ensimmäistä kertaa vuonna 1892. Freud viittasi teoretisoinnillaan tuolloin
affektiiviseen tilaan, jonkinlaiseen yleistyneeseen alavireisyyteen, johon liittyivät
synkät ja pessimistiset käsitykset omasta itsestä. Myöhemmin Freud näki affektit
psyykkisenä ja fyysisenä energiana: kehon- ja mielen tiloina, joita synnyttivät
erilaiset emotionaaliset kokemukset. Kokemusten voimakkuus osaltaan vaikutti
niiden aiheuttamien reaktioiden intensiteettiin. Musertava kokemus synnyttäisi
näin ollen sietämättömän tuskallisen affektin, jota ei voitaisi ratkaista ajatustyöllä.
Ainoa tapa käsitellä tuo tuskallinen affekti olisi tuhota, tai ainakin heikentää, sekä
muisto itse kokemuksesta että siihen liittyvästä affektista. Tällainen ratkaisumalli
kuuluu Freudin mukaan psykologisiin defensseihin. Freud tarkasteli teorioissaan
kokemuksen kahta ulottuvuutta: mielikuvaa ja affektia, jotka liikkuvat kehon ja
tietoisuuden välimaastossa. Tuon liikkeen Freud näki ikään kuin siedettävänä
ratkaisuna sietämättömän kokemuksen käsittelemiseksi. (Stein 1999, 4–6.)
Breuer ja Freud (1895) tarkastelevat teoksessaan Tutkielmia hysteriasta
affektia psyykkisenä traumana, jonka aiheuttaa jokin ulkoinen tapahtuma, joka
tekee henkilöstä toimintakyvyttömän (Stein 1999, 10). Affekti saattoi heidän
mukaansa esiintyä kolmessa muodossa: spontaanina reaktiona johonkin
tapahtumaan, muunnettuna reaktiona eli oireena, johon kätkeytyi muisto, tai
ulkoapäin tulevan ärsykkeen aiheuttamana tiedostamattoman emotionaalisen
jännitteen purkautumisena, joka saa aikaan joko spontaanin reaktion tai muunnetun
reaktion. (Stein 1999, 7.) Sekä Breuerin että Freudin mukaan tuoreiden kokemusten
lisäksi myös muistot aiheuttivat oireita, jotka kuitenkin hävisivät, kun muistot
kuvattiin yksityiskohtaisesti. (Stein 1999, 7.) Muistoon liittyvästä affektista Freud
(1950 [1895], 321–322]) totesi sen olevan jäännös tai jälki joko kivun tai
tyydytyksen kokemuksesta; se ei syntynyt ulkoisesta havainnosta vaan muiston
aktivoitumisesta, johon liittyi kehon tuntemuksia. Affekti olisi siten energian
lisääntymistä, joka voitaisiin kokea miellyttävänä tai epämiellyttävänä. Freudin
(1950 [1895], 322]) mukaan affekti oli jälki tuskallisesta kokemuksesta, toive sen
sijaan jälki tyydytyksen kokemuksesta. (Stein 1999, 12–13.)
1900-luvun alkupuolella Freud katsoi affektien olevan viettiperäisiä ilmiöitä
(Stein 1999, 19). Viettienergiat voivat muuntautua affekteiksi, erityisesti
ahdistukseksi (Stein 1999, 20, viittaus Freudiin). Artikkelissaan ”Vietit ja
viettikohtalot” (1915) Freud esitteli vietin käsitteensä. Vietit määrittävät hänen
mukaansa muun muassa käyttäytymisen, mielikuvien ja affektien laadun. (Stein
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1999, 20). Vietti-impulssit käyvät läpi kolme vaihetta: affekti joko säilytetään
sellaisenaan, tai se muunnetaan toisen tyyppiseksi affektiksi, pääsääntöisesti
ahdistukseksi. Kolmas affektin käsittelemisen tapa liittyy torjuntaan, toisin sanoen
affektin kehittyminen estetään tällaisessa tapauksessa kokonaan. Torjunta voi siten
estää vietin ilmenemisen affektina. (Stein 1999, 21.) Torjuntaprosessi ja erilaiset
transformaatiot johtavat näin siihen, että mieleen muodostuu tietoisia, esitietoisia
ja tiedostamattomia alueita. Affektit voivat siis jäädä myös tiedostamattomiksi,
toisin kuin tunteet, jotka Freudin mukaan ovat aina tietoisia. (Stein 1999, 20, 25.)
Myöhemmin Freud kehitti teoriaansa affektien suhteen siten, että hän jaotteli
havainnoimisen kahden tyyppiseksi: joko ulkoisiksi havaintoärsykkeiksi tai
sisäiseksi vaikutelmien ja tunteiden havainnoimiseksi. Vuonna 1920 Freud totesi,
että tietoisuus on vain yksi henkisten prosessien funktioista, ja sen tehtävänä on
muodostaa käsityksiä erilaisista ärsykkeistä, jotka tulevat joko ulkoisesta
maailmasta, tai mielihyvän tai mielipahan tunteista, jotka nousevat psyyken sisältä.
(Stein 1999, 25.)
Freudin affektikäsitykset liittyvät oleellisesti hänen teorioihinsa ahdistuksesta.
Hänen kirjoituksessaan ”Esto, oire ja ahdistus” ahdistus nähdään egon reaktiona
vaaraan tai mielipahaan: ahdistus olisi näin ollen havainnointiin liittyvä signaali,
joka varoittaa uhkasta. Ahdistus on tuntemus ilman psyykkistä sisältöä,
affektiivinen tila, johon liittyy epämukavuuden kokemus ja erilaiset fyysiset
aistimukset. Varhaisimpana ahdistuksen kokemuksena Freud mainitsee
syntymätapahtuman sekä vauvaikäisen havainnon äidin poissaolosta. Ahdistus on
siten reaktio kokemukseen rakastetun objektin menettämisestä. Ennen kuin
menetys voidaan tuntea ja käsittää, ahdistukseen liittyy kipua ja kaipausta. (Stein
1999, 28–30 viittaus Freudiin 1938.)
Melanie Klein: Positiot ahdistuksen ja kuolemanpelon kohtaamisessa
Melanie Kleinin näkemys kahden perusvietin konfliktista perustuu Freudin
viettiteoriaan. Kleinin mukaan tuo konflikti manifestoituu objektisuhteissa
rakkauden ja vihan tunteiden vuorovaikutuksessa. Elämään liittyy alusta alkaen
ambivalenssi, jännitteisyys elämän ja kuolemanvietin välillä. (Stein 1999, 80–81.)
Vastasyntynyt lapsi kokee Kleinin mukaan sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä
peräisin olevaa ahdistusta. Sisäisestä lähteestä kumpuava ahdistus vauvalla on
kuolemanvietin synnyttämää annihilaatioahdistusta, ulkoisesta lähteestä syntynyt
ahdistus liittyy syntymän kokemukseen. (Klein 1989, 198.)
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Vauvan ensimmäinen objektisuhde on suhde äitiin, ja tähän suhteeseen sisältyy
kiinteästi ravinnon saanti. Äitiin liittyvästä objektisuhteesta syntyvä primaarinen
ahdistus nivoutuu äidin mahdolliseen poissaoloon ja sen aiheuttamaan ravinnon
saannin estymiseen. Ruokkivaan äitiin, tai Kleinin mukaan ”rintaan”, kohdistuu
sekä libidinaalisia että destruktiivisia impulsseja: tyytyväisyyden kokemus liitetään
näin ollen hyvään, vaille jäämisen ahdistus sen sijaan pahaan. Ahdistuksen
alkulähteen voidaankin pohjimmiltaan nähdä kytkeytyvän kuolemanpelkoon: joko
egon- tai objektin menettämisen pelkoon. (Klein 1989, 199, 272, 275; Stein 1999,
88.)
Varhaiset ahdistuksen kokemukset pakottavat egon kehittämään erilaisia
defenssimekanismeja. Ensimmäisessä objektisuhteessa äiti lohkotaan tarpeet
tyydyttävään ”hyvään äitiin” ja turhautumista aiheuttavaan ”pahaan äitiin”. (Klein
1989, 293.) Tässä paranoidis-skitsoidisessa positiossa hyvän äidin poissaolo
koetaan pahan ja pelottavan äidin läsnäolona. Äidin menettäminen ensimmäisten
elinkuukausien aikana voi tuntua esimerkiksi äärimmäisen kovana kipuna vatsassa,
mutta itse menetystä ei voida palauttaa mieleen tai säilyttää muistissa. Kokemus,
jota ei voida ajatella, saattaa ilmetä fyysisenä kipuna. (Segal 2004, 41.)
Lohkominen tai kieltäminen kuuluvat Kleinin mukaan paranoidsskitsoidiseeen, tai regressiiviseen, tapaan käsitellä ahdistavia tuntemuksia ja
konflikteja. Kypsät tunteiden käsittelytavat sen sijaan sisältyvät depressiiviseen
positioon, jossa vainoavia ja epävakaita tunteita siedetään ja käsitellään suremalla
ja jossa ahdistavia tunteita tasapainotetaan positiivisten tunteiden avulla. Tunneelämään liittyy aina ambivalenssi eikä puhtaita tunteita ilman niiden vastakohtia
kleiniläisen teorian mukaan ole, ellei osaa tunteista ole lohkottu pois. (Stein 1999,
87–88, 90.)
Paranoidis-skitsoidinen- ja depressiivinen positio ovat näin ollen erilaisia
tapoja käsitellä ahdistusta. Kleinin ajatukset positioista eroavat Freudin
psykoseksuaalisesta kehitysteoriasta siten, että Kleinin mukaan positiot ovat
pysyviä. Paranoidis-skitsoidisten- ja depressiivisten mekanismien välillä on
jatkuvaa jännitettä, ja ihmiset liikkuvat aina positiosta toiseen ja takaisin.
Paranoidis-skitsoidiset, regressiiviset mekanismit ja fantasiat ovat käytettävissä
läpi elämän ja niihin turvaudutaan usein stressitilanteissa. (Segal 2004, 33.)
Esimerkkinä tällaisesta stressitilanteesta Klein käyttää perhettä, jossa kohdataan
suru ja kuolema. Tällöin tunteiden käsittelyssä voidaan ottaa käyttöön erilaisia
lohkomismekanismeja. Ihmisiä ja asioita saatetaan normaalista poikkeavalla
tavalla unohtaa, ja hyökkäyksen kohteeksi joutumisen sekä uhatuksi tulemisen
tunteet voivat vaihdella euforian ja epärealististen toiveiden välillä. Kun kriisi on
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ohi, osa näistä regressiivisistä mekanismeista poistuu käytöstä ja perhe joutuu
kohtamaan tunteet, kuten surun, joita ei voitu kokea tilanteen ollessa akuutti. (Segal
2004, 36.)
Wilfred Bion: Emotionaalisten kokemusten prosessointi
Wilfred Bionin mukaan ajattelu perustuu tunteiden prosessointiin. Tämä totuutta
tavoitteleva prosessi lisää onnistuessaan itsetuntemusta ja vastuunottoa omista
tunteista. Mikäli prosessi estyy, raakadatan muuntuminen mielen ja ajattelun
ainekseksi ei toteudu. Tällöin henkilö voi kokea sisäisen maailmansa outona ja
vieraana, koska hän ei hallitse sitä. Raakadata sellaisenaan on käyttökelvotonta
mielen koettavaksi. (Stein 1999, 95.)
Bion kutsuu beta-elementeiksi sellaisia tapahtumia, joita ei voida ajatella tai
käsitellä mielen tasolla. Ne ovat niin sanottua raakadataa. Beta-elementit voivat
olla erilaisia merkitystä vailla olevia vaistomaisia vaikutelmia tai nimettömiä
aistimuksia, jotka aiheuttavat turhautumista. Ne saattavat olla luonteeltaan
ahdistavia tai alakuloisia, mutta ne ovat hajanaisia. Beta-elementit ovat
käsittelemätöntä dataa, asioita itsessään “an sich” eikä niitä voida ajatella tai
verbalisoida. Jos ne ovat ahdistavia, ne tuntuvat taakalta, josta mielihyväperiaatteen
mukaisesti halutaan päästä eroon. (Symington & Symington 1996, 62–66.)
Ajattelulle välttämättömiä psyykkisiä perusyksikköjä ovat Bionin mukaan
emotionaalisista raakakokemuksista transformoidut ainekset, eli alfa-elementit.
Alfa-elementit ovat sellaisten psyykkisten toimintojen tuotteita, jotka toimivat
katalysaattoreina muuttaessaan raakainformaatiota tietoisuuden ja ajattelun
perusainekseksi. Raakadatan muuntaminen alfa-elementeiksi tapahtuu alfafunktion avulla. Alfa-funktio on Bionin mukaan mentaalinen prosessi, joka
muistuttaa unityötä. (Stein 1999, 95–96.) Se muokkaa sekä unissa että valveelämässä esiintyviä emotionaalisia kokemuksia ajatteluun soveltuvaksi ainekseksi
ja muuntaa erilaisten sisäisten ja ulkoisten lähteiden synnyttämän emotionaalisaistimuksellisen sisällön ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi tuottamalla siitä
alfa-elementtejä. Nämä elementit sisältävät esimerkiksi näköön-, kuuloon- ja
hajuun perustuvia vaikutelmia, joita voidaan muun muassa säilöä muistiin ja
käyttää unien aineksena. (Symington & Symington 1996, 61.) Alfa-funktion
toiminta voidaan Bionin mukaan myös estää, mikäli henkilö pelkää aineksen
tietoiseksi tulemisen aiheuttamaa kärsimystä. Tällöin raakadatan muuntuminen
tietoisuuden ainekseksi torjutaan. (Stein 1999, 95–96.)
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Vaikka rajut tunteet Bionin teoriassa nähdään tuhoavina voimina, voi mielen
kehittyminen ja kukoistaminen toteutua ainoastaan emotionaalisten kokemusten
käsittelyn kautta. Emotionaalisten kokemusten pohtiminen ja ymmärtäminen
tuottavat merkityksiä, jotka elävöittävät ja laajentavat tietoisuutta. (Stein 1999, 99.)
Yllä kuvattu prosessi, jossa alfafunktio muuntaa beta-elementtejä alfa-elementeiksi,
on luonteeltaan yhdistävä ja eheyttävä. Sen vastakohta on Bionin mukaan maligni,
psykoottinen prosessi, joka pyrkii hajottamiseen ja loputtomaan halkomiseen.
(Stein 1999, 99.)
Rakkauden ja vihan lisäksi tietämys kuuluu Bionin mukaan psyyken
perustunteisiin. Nämä kaikki ovat osia samassa ketjussa, jossa emotionaaliset,
relationaaliset ja kognitiiviset ulottuvuudet yhdistyvät. Bionin ajattelussa
tunteminen ja tietäminen eivät pohjimmiltaan eroa toisistaan, sillä molempien
rakennusaineina toimivat ajatukset. Tunteiden hallinta ja prosessointi johtavat
henkiseen kasvuun, ja tunteista, tai emotionaalisista kokemuksista, tulee tietoa
käsitteellistämisen ja käsitteiden kautta. Bionin teoria tietämyksestä rakentuukin
ajatukseen siitä, että kaiken tiedon perusta on primitiivisessä emotionaalisessa
kokemuksessa. (Stein 1999, 100.)
André Green: Affektiivinen diskurssi
André Greenin mukaan tiedostamattomassa on merkitysketjuja, jotka rakentuvat
asioiden, sanojen, affektien, kehontilojen ja tekojen representaatioista. Kaikki
nämä elementit voidaan nähdä semanttisina merkitysyksikköinä. Tähän ketjuun
sisältyvällä affektilla on merkittävä semanttinen funktio, joka on samanarvoinen
muiden tiedostamattomien merkitysyksiköiden kanssa. Kaikki nämä elementit
luovat jatkuvaa merkityksen muodostumisen virtaa. Greenin mukaan affekteilla on
omat representaationsa, jotka ovat sidoksissa kehoon. (Stein 1999, 125–127.)
Affektit sijoittuvat esitietoisuudessa siten, että niillä on ylitettävänään kaksi
“kynnystä” ennen kuin ne voidaan tiedostaa: ensimmäisen kynnyksen ylitettyään
affekti saavuttaa tietoisuuden ja laajentaa ja elävöittää kokemuskenttää. Se on
yllyke, joka tukee merkityksenmuodostusta ja sysää alulle assosiaatioketjun. Siten
se näyttäytyy voimana, joka antaa psyykkiselle prosessille tarvittavan energian.
Affektit tuottavat merkityksiä; ne antavat ilmiölle tietyn sävyn, nyanssin ja
modaliteetin (Stein 1999, 127, 134). Kun affekti ylittää niin sanotun toisen
kynnyksen, se aiheuttaa tietoisuudessa häiriön, ja siitä tulee sokea voima, joka ei
jätä tilaa muille psyykkisille toiminnoille. Tiedostamaton paljastaa itsensä affektin
kautta, ja jos se tapahtuu yllättäen ja odottamatta, subjekti voi tuntea vieraantuvan
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itsestään; subjekti näyttäytyy itselleen toisena, ei-tunnistettavana. (Stein 1999,
127–128.)
Id muotoutuu elämän- ja kuolemanviettien jännitteisyyden ympärille, ja nämä
vastakkaiset impulssit tavoittelevat jatkuvasti purkautumista. Idin ja egon välillä on
jatkuvaa liikettä ja läpäisevyyttä; id halkoo egoa jättäen siihen elementtejä itsestään.
Osa idin tuomista elementeistä palautuu takaisin siihen itseensä päästäkseen ehkä
jossain myöhemmässä vaiheessa egon piiriin ja tullakseen affektiivisesti tai
käsitteellisesti representoiduiksi. Tämä prosessi on Greenin mukaan osa
päättymätöntä muodon ja representaation tavoittelua. (Stein 1999, 129.)
3.5

Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapia kuuluu ekspressiivisiin eli ilmaisuterapioihin, joita ovat
esimerkiksi taide-, musiikki-, tanssi- ja draamaterapia. (Ihanus 2002, 7). Se on
terapeuttiseen vuorovaikutukseen tähtäävä prosessi, jossa hyödynnetään erilaista
kirjallista aineistoa. Sitä voidaan toteuttaa joko ohjatussa ryhmässä tai yksilön ja
ohjaajan välillä. (McCarty Hynes & Hynes-Berry 1986, 17.)
Kirjallisuusterapeuttisessa toiminnassa käytetään lukemista, kirjoittamista ja
tarinoiden kertomista erilaisten hoidollisten, kuntouttavien, ennalta ehkäisevien ja
henkilökohtaista
kasvua
tukevien
tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Kirjallisuusterapeuttisia tavoitteita ovat esimerkiksi itsen ja toisten ymmärtäminen,
itseilmaisun ja itsearvostuksen kehittäminen, vuorovaikutustaitojen, tunteiden
käsittelyn ja selviytymiskeinojen vahvistaminen sekä uusien voimavarojen,
ideoiden, oivallusten ja merkitysten löytäminen ja muutosten hyväksyminen.
(Ihanus 2002, 7.)
Kirjallisuutta, lukemista ja kirjoittamista voidaan käyttää terapeuttisesti
henkilökohtaisella tasolla myös ilman ohjaajaa. Ilman ohjaajaa tai ryhmää
toteutuva kirjallisuusterapeuttinen prosessi ei sulje pois vuorovaikutteisuuden
ulottuvuutta. Nicholas Mazza (2003, 8) viittaa Carolyn Shrodesiin (1949), jonka
mukaan
kirjallisuusterapia
on
dynaamista
vuorovaikutusta
lukijan
persoonallisuuden ja tekstin välillä, ja sitä voidaan hyödyntää henkilökohtaisessa
kasvussa. Tapahtui se sitten ryhmässä tai yksilötasolla, kirjallisuusterapeuttinen
prosessi sisältää joka tapauksessa kolmenlaisia elementtejä: tunnistamista,
puhdistumista ja oivaltamista. (Mazza 2003, 8.)
Kirjallisuus on sanattoman tekemistä sanattomaksi: tarina syntyy, kun joku
saattaa sen sanalliseen muotoon ja näin ollen kirjallisuus on jossain määrin aina
terapeuttista. Mazzan (2003, 9) mukaan kirjallisuutta ja psykoterapiaa yhdistää
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freudilaisin termein ilmaistuna se, että molemmissa käytetään esitietoista ja
tiedostamatonta ainesta, jonka avulla tutkitaan sisäisiä tunteita ja se, että
molemmissa käytetään sanoja niiden ilmaisemiseksi. Lukeminen ja kirjoittaminen
voivat siis olla vuorovaikutusta myös oman itsen, oman sisäisen maailman, ja
tekstin välillä.
Kirjallisuusterapeuttisten menetelmien terapeuttisuuden voidaan nähdä
liittyvän itse narraatioprosessiin, ei välttämättä niinkään sen lopputuotokseen,
eheään tarinaan (Korhonen 2013, 279 viittaus Boltoniin 2004, 2). Kirjoittaminen
[mutta myös lukeminen, kirjoittajan huomio] aktivoi monimutkaisia kognitiivisia
prosesseja, mikä itsessään on hyödyllistä. Oman tarinansa rakentaminen on niin
ikään voimaannuttava ja subjektiutta vahvistava kokemus. (Korhonen 2013, 279.)
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4

Kehollisuus: suremisen psykosomatiikkaa
Alkuvaiheessa järkytys ja epäusko valtaavat mielen. Tunteet ovat keskittyneet
lapseen, ja menetyksen kärsineellä ihmisellä voi olla todellinen ruumiillinen
pahan olon tunne. Se saattaa tuntua aaltomaisena liikkeenä. Kurkkua voi
kuristaa, henkeä ahdistaa, voi olla huokailun tarvetta, vatsassa tyhjyyden tuntu,
lihakset saattavat tuntua heikoilta. (Pieni enkeli, 131.)

Kehollisuus ihmisen olemassaolon perusmuotona viittaa Rauhalan (2005, 38)
mukaan puhtaasti aineellis-orgaaniseen tapahtumiseen, jonka piirissä mikään ei
tapahdu symbolisella tai käsitteellisellä tasolla. Tällaisia tapahtumia tosin voidaan
tulkita symbolisesti (Rauhala 2005, 39). Toisin sanoen kehossa tapahtuville
prosesseille voidaan antaa sellaisia merkityksiä, joita niihin itseensä ei sisälly.
Aineellis-orgaanista tapahtumista voi olla esimerkiksi verta pumppaava sydän.
(Rauhala 2005, 39). Kehon kieli, kuten ilmeet, asennot ja oireet, toteutuvat sen
sijaan sekä orgaanisella ett symbolisella tasolla. Ne ilmenevät fyysisessä
kontekstissa, mutta niillä on myös tietty merkitys.
Psykosomaattinen, tai psykofyysinen, tarkoittaa sanakirjamääritelmän
(Kielitoimiston sanakirja) mukaan sairautta, jonka syntyyn ovat vaikuttaneet
psyykkiset tekijät. Psykosomatiikka viittaa empiiriseen tutkimus- tai
sovellutusalaan, jossa kahta ihmisessä todettavaa ilmiötyyppiä – somaattista ja
psyykkistä – tutkitaan toistensa läheisessä yhteydessä eikä erillisinä ilmiöinä kuten
psykologisessa tai biologisessa ihmistutkimuksessa useimmiten. Psykosomatiikka
voi viitata niiden riippuvuussuhteiden tarkasteluun, jotka vallitsevat
jäsentymättömien psyykkisten tilojen, kuten emootioiden, affektien, jännitysten ja
ahdistuksen sekä toisaalta vegetatiivisen hermoston aktivoimien autonomisten
elintoimintojen, kuten ruuansulatuksen, verenkierron ja aineenvaihdunnan välillä.
Tällöin emotionaalista tilaa pidetään jossain määrin häiriintyneenä, ja se nähdään
primaarisena verrattuna sen aiheuttamiin orgaanisiin muutoksiin, joita pidetään
sekundaarisina. Laajassa mielessä psykosomatiikalla viitataan psyykkisen ja
orgaanisen suhteeseen yleensä, riippumatta siitä onko kyseessä normaali vai
häiriintynyt psyykkinen tai kehollinen tapahtuminen. Edellä olevan ajattelutavan
mukaan psyykkisen ja somaattisen yhteys on todettavissa ja tutkittavissa myös
normaaliuden, esimerkiksi ilon tai surun piirissä. (Rauhala 1976, 7–8, 11.)
Hyyppä (1997, 21) määrittelee psykosomatiikan mielen, ruumiin ja ympäristön
vuorovaikutusta tutkivaksi ihmistieteeksi. Nykyaikainen psykosomatiikka korostaa
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Hyypän (1997, 37) mukaan holistista, kokonaisuuden huomioon ottavaa oppia
terveydestä ja sairaudesta.
Leikola (2014, 186) toteaa, että kartesiolainen mielen ja ruumiin jyrkkä jaottelu,
eli dualismi, on vaikuttanut länsimaiseen tieteeseen, ihmiskäsitykseen ja
maailmankuvaan perustavalla tavalla. Dualistinen ajattelutapa on leimannut myös
psykopatologian tutkimusta. Leikola painottaa kuitenkin sitä, että sosiaalinen
vuorovaikutus, tietoisuus, psyyke ja soma muodostavat eheän kokonaisuuden ja
viittaa tässä yhteydessä inhimillistä kokonaisuutta kuvaavaan sanaan ”individual”,
johon sisältyy ajatus jakamattomasta kaksinaisuudesta, ruumiin ja mielen
yhtenäisyydestä. Leikola (2014, 192) mainitsee esimerkkinä kartesiolaisesta
ajattelusta termin konversio-oire, joka merkitsee sitä, että jokin psyykkinen ilmiö
on muuttunut tai kääntynyt somaattiseksi. Nykyisessä traumateoreettisessa
ajattelussa sen sijaan voidaan todeta erilaisia traumatisoitumiseen liittyviä oireita
ilmenevän sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla, ilman että kumpikaan niistä
olisi perustavampi tai ensisijaisempi. (2014, 192.)
Joukamaan ja Mattilan (Psykiatria 1.3.2019) mukaan psykosomatiikaksi on
perinteisesti kutsuttu somaattisten sairauksien ja mielenterveyden yhteyksiä
tutkivaa lääketieteen osa-aluetta. Nykyään psykosomaattisen sairauden käsitettä ei
enää pidetä mielekkäänä, vaan mieluummin korostetaan eri sairauksien etiologian
monimuotoisuutta ja sitä, että psykososiaaliset tekijät yleensäkin ovat mukana
sairauksien etiologiassa, puhkeamisessa, kulussa ja niistä toipumisessa. Viime
vuosituhannen lopulla käsite psykosomaattinen lääketiede esitettiin korvattavaksi
käsitteellä kokonaisvaltainen lääketiede (comprehensive medicine).
4.1

Ensikipu eli kriisin akuutti vaihe
Muistelen kipua. Sitä kauheaa ensikipua, kun kuulee ensimmäisen kerran siitä,
mitä on tapahtunut. Ensin tulee lyönti ja sitten kestää ajattoman ajan ennen
kuin se alkaa tuntua. Ja sitten se tuntuukin niin, että sitä ei ymmärrä.
(Jäähyväisten jälkeen, 122.)

Tarkastelen tutkimuksessani lapsen kuolemaa traumaattisena kokemuksena siitä
syystä, että se on emotionaalisesti poikkeuksellisen järkyttävä tapahtuma, jolla on
kuormittavia ja kauaskantoisia seurauksia ihmisen koko elämään. Surun ja trauman
yhteyksiä tarkastellaan Figleyn ym. toimittamassa teoksessa Death and Trauma.
The Traumatology of Grieving (1997). Simpson (1997, 6) toteaa, että trauman ja
kuoleman välinen yhteys on ilmiselvä, sillä kaikkiin traumaattisiin stressitekijöihin
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sisältyy kuolema tai kuoleman uhka. Suru ei kaikissa tapauksissa ole traumaattista,
mutta traumaan liittyy aina surua. (Simpson 1997, 6.) Traumaattisessa
tapahtumassa yksilöön kohdistuu joko määrällisesti tai laadullisesti ylivoimainen
ärsykeaines aiheuttaen hermoston ylikuormittumistilan, josta seuraa erilaisia
psyykkisiä tai fyysisiä oireita. Kun ihmistä kohtaa jokin hyvin järkyttävä asia tai
tapahtuma, ensimmäinen reaktio saattaa aluksi olla enemmän fyysinen kuin
psyykkinen. Sydän hakkaa, jalat tuntuvat menevän alta, huimaa, silmissä mustenee
ja tulee pahoinvoinnin tunnetta. Kipua edeltää psyykkinen tunnottomuuden tila:
kuin näkisi kehossaan tuoreen, vakavan haavan, mutta ei vielä tuntisi kipua.
Järkyttävän tiedon iskeytyminen tajuntaan voi tuntua voimakkaalta lyönniltä, joka
saa kaiken pysähtymään hetkeksi. Kipua edeltävää tilaa voisi nimittää
sokkivaiheeksi tai Kübler-Rossin (2006, 23 mukaisesti kieltämisen vaiheeksi,
johon liittyy lamaantumista ja tunnottomuutta. Kieltäminen ei Kübler-Rossin
mukaan tässä yhteydessä viittaa kuitenkaan siihen, ettei henkilö hyväksyisi tai
ymmärtäisi tapahtunutta asiaa; kokemus on vain liian suuri otettavaksi sillä hetkellä
vastaan, mistä voi seurata erilaisia tapahtumaan kohdistuvia epäuskon ilmauksia.
Traumaattisen kokemuksen tai voimakkaan kriisin yhteydessä voidaan puhua
erilaisista käsittelyvaiheista. Cullberg (1991) jakaa kriisin vaiheet sokkivaiheeseen,
reaktiovaiheeseen, läpityöskentelyvaiheeseen ja uudelleensuuntautumisvaiheeseen.
Lääketieteessä sokki viittaa tilaan, jossa verenkierto romahtaa vakavan sairauden
vuoksi siinä määrin, että kudokset eivät saa riittävästi verta. Sokissa verenpaine
laskee huomattavasti. Sokin oire on voimakas heikotus ja vaikeissa tapauksissa
tajuttomuus. (Mustajoki 25.3.2019.) Psyykkisen sokin vallassa oleva voi vaikuttaa
ulospäin tyyneltä, vaikka pinnan alla vallitsisi täysi kaaos. Ihminen saattaa myös
maata hiljaa liikkumatta ja olla täysin lamaantunut. Jälkeenpäin sokin kokeneella
voi olla vaikea muistaa tapahtumia. Jotkut voivat sokkivaiheessa käyttäytyä
päinvastoin; he saattavat huutaa, repiä vaatteitaan, toistaa samaa lausetta uudestaan
ja uudestaan tai puhua sekavasti. Sokkivaiheen aikana henkilön tietoisuus voi olla
sumentunut ja kääntynyt pois tuskallisesta todellisuudesta. (Cullberg 1991, 142–
143.)
Psyykkinen järkytys, tässä tapauksessa esimerkiksi tiedon saaminen lapsen
kuolemaan johtavasta sairaudesta, tai muisto järkyttävästä kokemuksesta voi
aiheuttaa niin voimakkaan fysiologisen reaktion, että ihminen hetkellisesti
menettää tajuntansa, kuten alla olevan lainaukset tutkimusaineistostani kuvaavat.
Ensimmäisessä lainauksessa tieto lapsen sairaudesta on tuore; toisessa jo aiemmin
saatu tieto konkretisoituu yllättäen:
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Kuulin onton kumauksen ja sen päälle pimeni. Olin kaatunut. Lääkäri itki
vieressäni, kun minä huusin niin, etten tahtonut saada ääntäkään. (Perhosen
lento, 26)
Yhtäkkiä tajusin, että minun oli valittava sellainen puku, joka olisi sopiva
myöskin lapsen hautajaisiin. Ilma tuntui loppuvan ja yritin vetää syvään
henkeä, jotta en lysähtäisi kasaan. Heräsin lattialta. (Perhosen lento, 45)
Sokkivaihetta seuraa voimakas psykologinen kipu, jonka Ervast tämän luvun alussa
olevassa lainauksessa osuvasti nimeää ensikivuksi. Sitä voisi myös sanoa
reaktiovaiheeksi. Psyykkinen kipu vastaa fyysistä kiputilaa, jossa ihminen
menettää hallinnan tunteensa. Havaittu kokemus on ollut niin voimakas, että
psyyken on vaikea käsitellä sitä kokonaisuudessaan. Ensikipu on fyysinen,
psyykkisesti kaoottinen ja hajanainen tila, johon on myös jälkeen päin vaikea palata.
Kokemus on vaikea toistaa emotionaalisella tasolla, koska se on alkujaan ollut
jäsentymätön, kuten Ervast (Jäähyväisten jälkeen, 122–123) alla olevassa
lainauksessa toteaa:
Vaikka olen kokenut lapsen menettämisen tuskan, en pysty enää pääsemään
ensikivun kaoottiseen tunnemaailmaan […] palauttamaan sitä puhtaana ja
terävänä kehoon ja mieleen.
Sokki- ja reaktiovaiheet muodostavat Cullbergin (1991, 143) mukaan kriisin
akuutin vaiheen. Akuutissa vaiheessa kokemus on jäsentymätön. Tuota
jäsentämättömyyden tilaa voisi kuvailla myös (Rauhala 1972, 10–11)
arkkityyppiseksi kokemukseksi, joka on Jungin psykologiassa primäärisin ja
primitiivisen tajunnan jäsentymisen alkutila, josta organisoitumisen analyysi alkaa.
Rauhala viittaa tässä yhteydessä myös Piagetin tajunnananalyysiin, jonka
lähtökohta on saman tyyppinen kaoottinen tila. Samalla tavalla selittää primäärisen
tajunnallisen alkutilan, tai fenomenaalisen alkutilan, Rauhalan mukaan myös
Heidegger. Rauhala toteaa, että Piagetin teoriassa tällainen alkutila vallitsee lapsen
kokemuksessa ensimmäisinä elinpäivinä. Se voi kuitenkin esiintyä myös aikuisen
kokemuksessa esimerkiksi syvässä ahdistuksessa, unissa ja vallitsevammin ehkä
psykoottisessa kokemuksessa. Tällaisessa tapauksessa voidaan sanoa, että kyseessä
on taantuma varhaiskantaiselle kokemisen tasolle. Suhde maailmaan jäsentyneessä
mielessä menetetään. Maailman kokeminen on Heideggerin sanontaa lainaten
“kiskoiltaan suistunut”. (Rauhala 1972, 10–11.) Nähdäkseni tällainen
varhaiskantainen kokemisen tila voi seurata mistä tahansa tapahtumasta, joka on
emotionaalisesti ylivoimainen käsiteltäväksi. Ihmisen jäsentynyt kokemismaailma
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rikkoutuu sekä itsen että ympäröivän todellisuuden suhteen. Karf kuvaa lapsen
menettämisen yhteydessä tuollaista jäsentymistä edeltävää alkutilaa harmaaksi
sumuksi, jossa kaikki on sulautunut yhteen ainekseksi, jota on mahdoton tarkastella
yksityiskohtaisemmin:
Koko olemassaolo on ollut pelkkää tyhjyyttä, jossa kaikki on sulautunut yhteen
eikä mitään voi erottaa toisestaan. Valtaosa peittyy harmaaseen sumuun. (Kun
elämä pysähtyi, 212.)
Akuutissa, jäsentymättömässä surun vaiheessa ihminen voi kokea voimakasta
tuskaa, mutta ei välttämättä tunnista nimettäviä tunteita. Cullberg (1991, 143)
toteaakin, että toisinaan lääketieteellisiä tai muita hoito-ohjeita voidaan antaa liian
aikaisin akuutissa kriisitilanteessa olevalle: hän ei kykene niitä tuolloin
vastaanottamaan eikä näin ollen myöhemmin muistamaankaan. Liian ajoissa
tarjottu keskusteluapukin saattaa muodostua vähemmän hyödylliseksi, mikäli se
aloitetaan siinä vaiheessa, kun traumaattisen tapahtuman kohdannut ei vielä
lainkaan kykene jäsentämään ajatuksiaan ja tunteitaan. Akuutissa vaiheessa
traumaattisen kokemuksen läpikäynyt voi kokea, ettei hän yksinkertaisesti tunne
mitään, kuten alla olevissa lainauksissa todetaan. Molempien kirjoittajien
vastasyntynyt lapsi on tässä tilanteessa aivan äskettäin menehtynyt:
»Miltä sinusta tuntuu?» Säpsähdin. Puhuivatko he minulle? Miltäkö minusta
tuntui? En minä tiedä. Ei minusta tuntunut miltään. Miten minusta voisi tuntua
miltään, eihän minua ollut edes olemassa. Olin koteloitunut maailman
ulkopuolelle. Juice oli vaihtanut »Kaksoiselämää»-lauluun. (Liian lyhyt elämä,
40.)
En tuntenut mitään tunnetta, joka olisi voinut purkautua kyynelinä tai edes
raivoamisena. Yhteys sisäänpäin oli katkennut, vaikka itseni ulkopuoliset asiat
tajusin kirkkaasti yksityiskohtia myöten. (Tuntematon lapsi, 151.)
Kriisissä tai surussa erilaiset käsittelyvaiheet eivät välttämättä seuraa toisiaan
järjestyksessä, siten että vaiheesta toiseen siirryttäessä edellisestä vaiheesta olisi
lopullisesti päästy eroon. Ihminen voi käsittääkseni olla useammassa vaiheessa
yhtä aikaa ja liikkua vaiheiden välillä edestakaisin tilanteen mukaan. Kübler-Ross,
joka on tutkinut kuolevien potilaiden kokemia surun vaiheita, korostaakin, etteivät
vaiheet ole mitään merkkipaaluja ajassa suoraviivaisesti etenevässä surussa: kaikki
eivät koe kaikkia vaiheita, eivätkä edes määrätyssä järjestyksessä. Surussa
kuljetaan siis edestakaisin, valonpilkahdusten ja pimeyden välimaastossa. Jokin
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tapahtumasta muistuttava ärsyke tai hetkellistä unohdusta seuraava havahtuminen
saattavat aiheuttaa takauman ja palauttaa surevan hetkessä takaisin kriisin akuuttiin
vaiheeseen. Mieli ei luultavasti kykene sietämään akuuttia tuskaa pitkään, vaan
pyrkii painamaan sitä pois aktiivisesta tietoisuudesta. Jokin satunnainen ärsyke,
joka muistuttaa asiasta, synnyttää akuutin tuskareaktion, kuten alla oleva lainaus
kuvaa. Tieto tyttären vakavasta sairaudesta on saatu jo aiemmin, mutta se
aktivoituu mielessä yllättäen ja tuntuu ikään kuin uudelta tiedolta:
Alitajuntani oli kieltänyt tapahtuneen. Anniinan sairaus iski minuun kuin
uutena asiana. Tuska tuli samanlaisena kuin ensi kerralla kun kuulin asiasta.
(Viimeinen hyppy, 14.)
Takauman aiheuttaa jokin kokemukseen liittyvä tieto, havainto tai yllättävä
muistikuva, joka palauttaa alkuperäisen jäsentymättömän tuskatilan.
Traumaattinen tapahtuma, esimerkiksi hyvin järkyttävän tiedon vastaanottaminen
tai muisto traumaattisesta kokemuksesta, voidaan kokea ennakoimattomana iskuna,
jonka myötä kipu lyö tajuntaan varoittamatta. Aineistoni tuottajat kuvaavat tämän
kaltaista kokemusta, järkyttävän tiedon saamista lapsen parantumattomasta
sairaudesta, metaforisesti tai vertauskuvallisesti fyysisenä iskuna:
Tuntui kuin joku olisi lyönyt nyrkillä minua vatsaan. Kaikki tuntui tulevan ylös
kurkkuun. (Perhosen lento, 33.)
Sanat osuivat palleaani kuin nyrkki. Olin jo valmiiksi itseni ulkopuolella, ja
lääkärin tarjoilema uutinen tuntui mahdottomalta ottaa vastaan. (Tuntematon
lapsi, 130.)
Taas joku iski puukolla vyön alle (Äidin 365 toivon päivää, 89).
Ihan kuin olisi halolla päähän lyöty, sillä olihan tästä ollut puhetta jo syksyllä,
mutta en vain muistanut sitä (Äidin 365 toivon päivää, 119).
Traumaattiseen kokemukseen liittyvään reaktioon voi liittyä myös dissosiatiivisia
piirteitä. Dissosiaatio tarkoittaa erottumista tai hajoamista: ajatusten, tunteiden,
tekojen ym. erillisyyttä. Psykiatriassa dissosiaatiolla tarkoitetaan sitä, että sen
ilmetessä henkilö ei kykene tietoisuudessaan yhdistämään ajatuksiaan, tunteitaan,
havaintojaan tai muistojaan mielekkääksi kokonaisuudeksi. Lievä-asteisena
dissosiaatio on tavallinen ja normaali psykologinen reaktiotapa ja hallintakeino.
(Huttunen 30.11.2018.) Lauerman (11.3.2019) mukaan dissosiaatiohäiriöiden
keskeisenä piirteenä on tietoisuuden, muistin, identiteetin tai havaintojen
integraation hajaannus, jolloin henkilön kyky toimia tietoisena, kokemisen eri
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puolia integroivana persoonana on heikentynyt. Dissosiatiivisia oireita voivat olla
esimerkiksi psykogeeninen muistinmenetys, oman itsen ja ympäristön kokeminen
vieraana tai outona sekä ajan ja paikan tajun kadottaminen, havaintojen
vääristyminen ja vaikeus erottaa fantasioita todellisuudesta.
Van der Hart ym. (2006, 2) viittaavat mm. Pierre Janetiin, jonka mukaan
dissosiaatio merkitsee persoonallisuuden tai tietoisuuden jakautumista.
Traumaattisen kriisin kohdannut voi esimerkiksi kokea irtautuvansa itsestään,
hajoavansa osiin siten, ettei enää hahmota, mitkä osat kuuluvat itseen, kuten alla
olevassa lainauksessa, jossa lapsensa vakavasta sairaudesta tiedon saanut kirjoittaja
ei täysin tunnista omaa huutoaan itsestään lähtöisin olevaksi:
Kuulin yhtäkkiä pitkän korkealta huudetun eiin ja näin kun lääkäri ja Matti
tuijottivat minua. Minäkö se olin huutanut noin kovasti? Tunsin itseni
kärpäseksi ison nojatuolin nurkassa, ja joku kiskoi minulta siipiä selästä.
(Vilppola 1998, 37.)
Levine (2019, 27) toteaa, että trauma on laadultaan fysiologinen, sillä
traumaattisessa tilanteessa aivoissamme aktivoituvat niiden primitiivisemmät osat
eli aivorunko, ”matelija-aivot”, ja limbinen järjestelmä, eli ”nisäkäsaivot”, joka
vastaa tunteista. Vastaavia ovat Damasion (Lehtonen 2011, 40) mukaisesti ns.
ydintietoisuus, joka on tietoisuuden alkeellista ja vahvasti ruumiin tilaan
pohjautuvaa tietoisuuden taustatunnetta sekä tunteiden primaarimuodot, emootiot,
kuten pelko, viha, inho, yllättyneisyys ja suru. Nämä eivät Damasion mukaan ole
vielä itsetietoisuuden ja itsen arvioinnin merkityksessä tietoisuutta luovia, vaan ne
edustavat tunne- tai tarvejännitteitä, jotka ajavat ihmistä suuntautumaan kohti
tiettyä toimintaa ja käyttäytymistä. Tietoisuus voidaankin jakaa neljään tasoon: 1.
tajuisuuteen eli tunnetietoisuuteen, jossa koetaan aistimuksia tai tuntemuksia, kuten
hyvää tai pahaa oloa 2. kognitiiviseen tietoisuuteen, joka merkitsee kykyä tietojen
käsittelyyn 3. itsetietoisuuteen, jossa tiedostetaan oma erillisyys muista sekä 4.
metakognitiivisuuteen, joka on tietoisuutta tietoisuudesta. (Telkänranta 2016, 58–
59.) Tietoisuuden ilmeisesti katsotaan olevan ainoastaan eläinkunnan ominaisuus,
vaikka kasvit monessa mielessä käyttäytyvät samalla tavalla kuin eläimet.
Esimerkiksi puut muun muassa kommunikoivat keskenään kemiallisesti
(Wohlleben 2016, 25), ne pystyvät erottamaan oman lajinsa juuret vieraista lajeista
sekä omat juurensa lajitoverin juurista (Wohlleben 2016, 22 viittaus Maffeihin
2007) ja ne tukevat sairaita lajitovereitaan toimittamalla näille ravinteita
(Wohlleben 2016, 23).
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Koska kriisin akuutti vaihe, ensikipu, koetaan edellisessä kappaleessa kuvatulla eikielellisellä, Piagetin mukaisella varhaiskantaisella kokemisen tasolla, kokemus
pysyy tuossa vaiheessa mielen kontrolloimattomissa. Sen vuoksi ihminen voi
kokea sanattoman tuskan sietämättömänä, kuten Luoma (Viimeinen hyppy, 15)
lainauksessa esittää: ”Ajoittain tuntui, etten pitkään jaksa elää tämän tuskan kanssa.”
Suurelta osin kielellis-tietoisen mielen ulkopuolella oleva tuskallinen kokemus on
vaikeasti hallittavissa, ja mikä tahansa ärsyke, joka jollain tavalla resonoi tuon
kokemuksen kanssa, voi saada aikaan mielialan rajun heittelyn, johon henkilö ei
koe voivansa vaikuttaa: ”Nopeat tunteiden vaihtelut ovat kuin heittelyä
kontrolloimattomasti pimeän ja valon välillä enkä voi vaikuttaa kumpaankaan
suuntaan” (Kun elämä pysähtyi, 56).
4.2

Kielen tuolla puolen: kun sanoja ei vielä ole
Kohtasin kuoleman, kun menetin sille elämänkumppanini. En voinut puhua,
lukea tai kirjoittaa. Käytin kyllä sanoja, mutta ne eivät olleet minun puhettani.
Sanat tuntuivat olevan tyhjää täynnä tai sekavasti yhteen kokoontuneita.
Kokemusten ja sanojen välissä oli ylittämätön kuilu. Minulle sanottiin, että
kyse on surusta, mutta tuo sana ei kertonut mitään siitä, missä olin.
(Kainulainen 2019, 10.)

Yllä oleva lainaus on Siru Kainulaisen teoksesta Elämäni kirjat, joka käsittelee
lukemista ja elämän merkittäviä lukukokemuksia. Tekstikatkelma kuvastaa sitä,
kuinka suru, kuolema ja menettäminen vieraannuttavat ihmisen kielestä ja sanoista:
sanat tyhjenevät merkityksistä, muodostavat yhteen liitettyinä sekavia
kokonaisuuksia tai ne menettävät kykynsä kuvata itse kokemusta. Sanoista katoaa
voima ja ilmaisukyky. Kirjoittajalle kerrotaan lainauksen mukaan, että hänen
kokemuksessaan, elämänkumppanin menettämisessä, on kyse surusta, mutta tuo
sana, suru, ei merkitse hänelle mitään.
Julia Kristeva (1999, 68) tarkastelee teoksessaan Musta aurinko. Masennus ja
melankolia muun muassa masentuneen suhdetta kieleen. Hänen mukaansa
depressiivinen ihminen vieraantuu äidinkielestään: hänet on tuomittu elämään
kielen ulkopuolella:
Puhuva olento on ihannetapauksessa yhtä puheensa kanssa: eikö puhe olekin
toinen luontomme? Sen sijaan masentuneen sanat ovat hänelle kuin vieras iho:
melankolinen ihminen on äidinkielessään muukalainen.
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Edellisen lainauksen mukaan masentunut menettää yhteytensä kieleen. Sanat eivät
enää ole yhtä kokemuksen kanssa, vaan ne erkaantuvat siitä yhä kauemmas. Näin
voi käydä myös surussa. Surun ja masennuksen raja onkin monin tavoin häilyvä;
sureva saattaa ainakin ajoittain vajota syvään ja sanattomaan masennukseen. Kieli
taipuu helposti kuvaamaan yleistä ja jokapäiväistä, mutta poikkeuksellisissa
tilanteissa se usein pettää meidät.
Käsittelin edellisessä luvussa akuuttia surua, sen ei-kielellisyyttä, trauman
fysiologisuutta ja kriisin akuutin vaiheen sijoittumista varhaiskantaiselle,
primitiiviselle kokemisen tasolle. Tällaista alkukantaisen kokemuksen
kuvaamiseen ei löydy sanoja ja mieleen muodostuu kielellinen tyhjiö. Vilppola
(Perhosen lento, 20, 191) kuvaa, kuinka tyttären vakavan sairauden myötä sanat
ovat kadonneet, kuivuneet ja menettäneet merkityksensä: ”Minä yritin rukoilla,
mutta kaikki sanat olivat kadonneet mielestäni. [...] Sanat olivat jo kuivuneet, ne
eivät merkinneet mitään.”
Lapsen menettämiseen liittyvä suru ylittää voimakkuudessaan kaikki tavalliset
arkikokemukset, ja siksi arkikieli näyttäytyy yhtäkkiä heikkona ja
ilmaisukyvyttömänä. ”Olin astunut johonkin outoon maailmaan, jota en vielä
tuntenut ja se teki minut mykäksi”, toteaa Heino (Pieni enkeli, 66). Uuteen ja ennen
kokemattomaan tilanteeseen ei sopivia sanoja niin vain löydy. Sanojen ja
kokemuksen väliin avautuu kuilu, kuten Kainulainen toteaa luvun alun
lainauksessa. Kuilu vaikuttaa aluksi ylitsepääsemättömältä, ja siksi akuutin surun
ensimmäinen kieli onkin hiljaisuus: ”Kaikki minussa on särkynyttä ja hiljaista”,
sanoo Sihvola (Jälkeen Kasperin, 12)
Tarkastelin edellisessä luvussa myös kokemuksen kerroksellisuutta, toisin
sanoen sitä, kuinka erilaiset kokemukset aktivoivat aivojen eri osia. Akuutin surun
todettiin aktivoivan aivojen primitiivisempiä, ei-kielellisiä osia, ja tällöin sanoilla
ei ole vastineita itse kokemuksessa. Kristeva puhuu myös kielen
kerroksellisuudesta:
symbolisesta
ja
semioottisesta.
Symbolinen
on
merkityksenmuodostuksen tekijä, joka merkitsee ajattelua sen loogisine ja
syntaktisine piirteineen. (Siltala 2006, 334.) Semioottinen on varhainen
ruumiillinen merkkikieli, joka määrittyy vietillisen ja affektiivisen merkityksen
mukaan järjestyväksi tasoksi. ”Semioottinen on ruumiin varhaisin karttatiede”,
toteaa Siltala (2006, 330), ja sillä on säännöstö, joka ilmenee sävyinä, lämpötiloina,
eleinä, liikkeinä, tuntoina, hajuina, makuina, ääninä, tiloina, katseina ja niiden
rytmisinä vaihteluina.
Akuutti suru voi olla kipu, veren maku, ahdistus, huuto, kyyneleet, huimaus,
huono olo, kylmyys, hikoilu, käännetty katse, torjuva ele, talvinen sää tai
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surukukkien tuoksu. Kokeminen akuutissa surussa hajoaa fragmentaariseksi
aistimukselliseksi havainnoimiseksi. Kainulainen (2019, 15) kuvaakin osuvasti
surun muuntuvaisuutta ja sen ”esineisiin kiinnittyvää” laatua viitaten runoon Surun
koostumus: ”huomenna suru saattaa olla sohva, siihen tahtoisimme / hänen istuvan
niin kuin hän istahti / tuolille, rannalle, ohimennen, hetki sitten / kun se oli
tavallista.” Suru on abstrakti käsite, ja siksi se ei välttämättä puhuttele ihmistä, joka
elää sen keskellä. ”Suru” käsittää lukemattoman määrän konkreettisia asioita,
esineitä, ilmiöitä, joissa se ilmentyy. Kuten Kainulaisen esittämä runokatkelma
esitti, suru voi manifestoitua esimerkiksi sohvassa. Se voi olla myös tuoli, jolla
menetetty istui, lautanen, jolta hän söi, laulu, jota hän lauloi, tie, jota hän kulki tai
puu, johon hän tapasi nojata. Kokemus löytää vastineensa jokaisessa objektissa,
joka muistuttaa kuolleesta henkilöstä. Arkipäiväisetkin esineet ja ilmiöt
näyttäytyvät uudessa, alakuloisessa valossa. Suru voi nivoutua esimerkiksi,
aikaisemmin miellyttäväksi koettuun vastaleikatun nurmikon tuoksuun, kuten
pienen poikansa menettäneen kirjoittajan lainauksessa:
Rannassa tuoksuu leikattu ruoho, kun lähden hakemaan pikkusiskoa
päiväkodista. Se on yksi lempituoksuistani. Siitäkin tunnen nyt vain surua; en
saa enää koskaan haistella tätä yhdessä Einon kanssa. Yhteisistä asioista on
luovuttava niiden tullessa kohdalle yksi kerrallaan. (Jäähyväisten jälkeen., 15)
Vaikka syvää surua määrittelee hiljaisuus ja sanojen puuttuminen, ihmisellä on
kuitenkin halu löytää tiensä pois sanattomuuden ja kaaoksen tilasta. Suru on elävä
prosessi ja se pyrkii murtautumaan kielellisyyden, tai muiden symbolien, piiriin,
toisin kuin masennus, jossa puhumisen tai symbolisaation halu voidaan kadottaa
kokonaan. Kristeva (1998, 26 ja 49) toteaakin, että masentunut on tunteilija, joka
ei usko kieleen: hän on haavoittunut, tunnetilansa vanki, joka hiljalleen vajoaa
symbolien
ulkopuoliseen
tyhjyyteen
tai
järjestymättömien
ajatusten
ylitsevuotavaan kaaokseen. Sureva on tunteidensa vanki, joka lunastaa vapautensa
sanojen kautta. Surutyössä tämä tuskallinen kaaos muotoutuu eletyksi tarinaksi.
Aidt (2018 [2017] kuvaa poikansa tapaturmaisen kuoleman jälkeen koettua
kielen kadottamista: ”ei kieltä mahdollista kieltä kieli kuoli lapseni mukana […]
kirjoitan kuin lapsi päälauseita kokeillen kaikki mitä kirjoitan on julistusta vihaan
kirjoitusta en halua koskaan enää kirjoittaa”. Vaikka Aidt toteaa kielen kuolleen
lapsensa mukana, hän herättää sen jälleen henkiin narraatioprosessin myötä. Tarina
siitä, mitä onnettomuusyönä ja sen jälkeen tapahtui, kasvaa kokonaisuudeksi
fragmenttien, katkosten ja päällekkäisyyksien lomassa.
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Green (katso luku 3.4) puhuu päättymättömästä muodon ja representaation
tavoittelusta, jossa Id, viettipohjainen, tiedostamaton, ei-kielellinen osa
persoonallisuutta, pyrkii saamaan symbolisen muodon. Sen tavoite on tulla
affektiivisesti tai käsitteellisesti representoiduksi. Aineistoni on osoitus siitä, että
sen tuottajat, surevat ja surustaan kirjoittavat ihmiset, kaikesta kivusta, epätoivosta
ja epäuskosta huolimatta pyrkivät kuromaan umpeen kielen ja kokemuksen välistä
kuilua, sanoja käyttämällä. Lapsensa menettänyt kirjoittaja (Jälkeen Kasperin, 9)
kuvaa alla olevassa lainauksessa, kuinka hän ei sanoilla kyennyt tavoittamaan
sisällänsä olevaa kipua ja huutoa, mutta kuinka hän silti jatkoi puhumista, vaikka
tiesi ettei se auttaisi:
Minussa oli kipu ja huuto, joiden luo ei saanut sanoista siltaa, ei toisten
sanoista eikä omistani, vaikka kuinka puhuin. […] Silti puhuin, aivan kuin
sormensa polttanut heiluttaa kättään helpotusta saadakseen, vaikka tietää,
ettei se auta.
Totesin edellisessä luvussa, että järkyttävän tapahtuman havaitseminen ja
tiedostaminen voi tuntua lyönniltä, iskulta, joka saa kaiken pysähtymään hetkeksi.
Mielenmaisema tyhjenee ja korvautuu hiljaisuudella, joka kestää aikansa.
Hiljaisuus on tyhjyyden luonnollinen seuraus, kuten Laine-Puhakainen (Liian lyhyt
elämä, 46) asian ilmaisee: ”Miten sisäinen tyhjyyteni olisi pitänyt pukea sanoiksi?”
Tyhjeneminen ja hiljeneminen voivat myös merkitä aikaa ja tilaa valmistautua
surun käsittelyyn, joka vaatii paljon voimavaroja. Kukkonen (1993, 11 ja 47)
toteaakin tutkiessaan hiljaisuutta kulttuurisemioottisena ja kommunikatiivisena
ilmiönä, että hiljaisuuden merkittävä tehtävä on luoda järjestystä kaaokseen,
struktuuria kakofoniaan, ja että hiljaisuus toimii muun muassa rajana, joka antaa
aivoille aikaa miettiä ja keuhkoille tilaa hengittää.
Sanoilla ja hiljaisuudella on aikansa ja paikkansa, ja molemmat ovat
merkityksellisiä kielellisiä elementtejä. Hiljaisuus antaa aikaa ja tilaa, se kypsyttää
ja valmistaa uuteen ymmärrykseen ja merkitykseen. Hiljaisuus myös ottaa aikansa,
sillä uusi tietoisuus, joka kasvaa hiljaisuudessa, ei rakennu hetkessä. Hiljaisuus on
odotusta, toisinaan kärsivällistä ja toisinaan tuskastuttavaa, mutta sillä on
tarkoituksensa. Ihanuksen (1995, 7–8) mukaan sanat ja hiljaisuus ovat
vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. Hän toteaa, että hiljaisuuden kuunteleminen
voi auttaa tavoittamaan sen, mikä on ollut kätkettyä, ja että sanattomuuden
ahdistavuus ja ahtaus voi myöhemmin avartua hapuilevien sanojen löytöretkeksi,
kohti elämänrunoa ja tarinaa.
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Surun ja hiljaisuuden yhteen kietoutuneisuus kuvastuu vastasyhtyneen lapsensa
menettäneen Laine-Puhakaisen teoksen (2007) nimessä: ”Liian lyhyt elämä. Kirja
surusta ja hiljaisuudesta.” Kirjassa kuvataan, kuinka lapsen kuoleman ja surun
myötä, kirjoittaja kadotti sanat ja ajatukset, jotka korvautuivat musiikilla, tuttujen
laulujen sanoilla. Laine-Puhakainen kertoo lapsen kuoleman jälkeen vajonneensa
jonkinlaiseen tiedottomuuden tilaan: maailmaan, jonka olemassaolosta hän ei
aikaisemmin ollut tiennyt. Vain mielen täyttävät laulujen sanat pitivät häntä jollain
tavalla tässä todellisuudessa. Noiden laulujen sanat peittivät alleen kaikki ajatukset.
Sanoja kokemukselle ei ollut, mutta ei myöskään ajatuksia, joita olisi voinut
sanoilla yrittää kuvata. Oli tyhjyys ja päässä soiva Juice Leskisen laulu:
Miksi minun pitäisi ylipäätään puhua? Minulla ei ollut mitään sanottavaa.
Ainoa päässäni liikkuva ajatus oli Juicen kappaleen sanat ”Aina oikein uskoa
ei jaksa ihmiseen, kun ihmiskunta tekee itsemurhaa”. Yhtään omaa ajatusta
minulla ei ollut. (Liian lyhyt elämä, 39.)
Sanojen puuttuessa hiljaisuus täyttää myös jokaisen kohtaamisen. Mykkyys ei
koske vain surevaa itseään, vaan useimpia muitakin, jotka ovat tekemisissä surevan
kanssa. Ei lapsen kuolemaa voi selittää parhain päin, ja useimmat sanat tuntuvat
latteilta ja mitäänsanomattomilta, kuten Juntunen toteaa: ”»Korkean, ankaran
kuoleman suru» on asia, josta on vaikea sanoa mitään” (Tuntematon lapsi, 175).
Siitä syystä surevaa saatetaan myös karttaa: kun ei tiedä mitä sanoisi. Suomen
kielen vakiintuneet osanoton ilmaukset ovat jähmeitä ja virallisia: fraasia ”otan
osaa” käytetään usein arkielämässä ironisessa merkityksessä lähes mistä tahansa
asiasta. Kuolemantapauksessa tuo fraasi sen sijaan tuntuu persoonattomalta ja
tyhjältä. Sanat tuntuvat pettävän ihmisen surun hetkellä, ja moni saattaa se vuoksi
pelätä surevan kohtaamista. Sanat voi myös ohittaa ja jättää omaan arvoonsa, kuten
Laine-Puhakaista tapaamaan tullut pappi teki: hän esitti osanottonsa kuten muutkin,
mutta laski samalla kätensä surevan käsivarrelle. Kosketus lohdutti enemmän kuin
tyhjät sanat. Toisaalta koskettaminenkaan ei välttämättä ole helppoa,
kulttuurisidonnaisista syistä esimerkiksi suomalaisille.
Laine-Puhakainen kuvaa myös, kuinka lastenneuvolan hoitaja tuli häntä
tapaamaan pian lapsen kuoleman jälkeen. Hoitaja ei löytänyt sanoja, istui vain
hiljaa, mutta silti hänestä saattoi aistia myötätunnon ja surun. Laine-Puhakainen
toteaakin, että harva ihminen, surevaa itseään lukuun ottamatta, kestää sitä surua
ympäröivää kaikkiin tilanteisiin ulottuvaa hiljaisuutta. Hiljaisuuteen
suhtaudutaankin usein turhaan kiusaantuneesti; sitä pidetään vaivaannuttavana.
Tyhjyys pitäisi aina täyttää jollain, sanoilla; vaikka ne vain alleviivaisivat tyhjyyttä
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ja sanojen ja kokemuksen kohtaamattomuutta. Kuitenkin hiljaisuutta
kuuntelemalla voidaan kokea aitoa kohtaamista ja myötätuntoa.
Olen tarkastellut edellä hiljaisuutta, joka ei välttämättä viittaa hiljaisuuteen
siinä merkityksessä, että sanat ja mielensisällöt täydellisesti puuttuisivat, vaan
hiljaisuutta itse asian suhteen, tässä tapauksessa surun ja kuoleman suhteen.
Ihmisen mieli on hyvin harvoin täysin tyhjä kaikista sanoista ja ajatuksista, ja jos
ihminen ei kykene ajattelemaan jotakin tiettyä asiaa, mielen valtaa erilainen
taustahäly ja toissijainen materiaali. Mieli voi suojata itseään liian kipeältä asialta
kohdistamalla huomion johonkin epäolennaiseen, esimerkiksi siihen jatkuvana
toistona päässä soivaan Juicen lauluun. Kuten Laine-Puhakainen kuvaa, hänen
kohdallaan sanat katosivat lapsen kuolemaan liittyvän surun kokemisen osalta, ja
mielen täyttivät sen sijaan laulujen sanat. Hän on nimennyt kirjansa jokaisen luvun
näiden laulujen sanojen mukaan, kuten: ”Rakkaus on lumivalkoinen”, ”Mä taimi
olen sun tarhassas”, ”Älä jätä minua”, ”Kultaista sadetta pääni päällä”, ”Kaikki
häipyy, on vain nyt”, ”Sun kanssas katson maailmaa”, Mull’ on tästä asti aikaa” jne.
Jossain vaiheessa omat ajatukset kuitenkin palaavat ja sanat niiden mukana. Alla
olevassa lainauksessa Laine-Puhakainen toteaa, kuinka omien ajatusten ja sanojen
paluun myötä laulujen sanat vaimenivat ja painuivat takaisin siihen
tuntemattomaan maastoon, josta ne olivat peräisin:
Kuukauden päästä Akselin kuolemasta aloin löytää selkeitä sanoja
ajatuksilleni ja kokemuksilleni. Vähitellen laulun sanat painuivat takaisin
syvemmälle tajuntaani ja palasivat siihen tuntemattomaan maastoon, mistä
olivat tulleetkin. (Liian lyhyt elämä, 88)
4.3

Intrusiiviset kuvat ja traumamuistot
Viikonloppureissulta palatessamme mieleen nousee kuvia sairaalasta ja Einon
leikatusta päästä (Jäähyväisten jälkeen, 82).

Emotionaalisesti järkyttävästä kokemuksesta saattaa jäädä muisti- tai mielikuvia,
jotka myöhemmin palaavat tajuntaan elävinä representaatioina. Ne liittyvät
erilaisiin aistihavaintoihin: henkilö voi esimerkiksi muistaa tietyssä tilanteessa
lausutut sanat, tilanteeseen liittyvän tuoksun tai ne voivat perustua näköhavaintoon.
Berntsenin ja Rubinin (2002, 648) mukaan traumatisoitunut saattaa toisinaan
muistaa fragmentteja alkuperäisestä traumaattisesta kokemuksesta. Nämä
fragmentit voivat olla eläviä visuaalisia kuvia, kehon tuntemuksia ja tunnetiloja.
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Itse tapahtuma kokonaisuudessaan saattaa kuitenkin olla tietoisen muistin
tavoittamattomissa. (Berntsen & Rubin 2002, 648.)
Traumaattiset muistot ovat usein aluksi sanattomia: van der Kolk (2017, 283)
viittaa vuoden 2001 World Trade Centerin terrori-iskuihin ja toteaa, että
ensimmäiset muistot niistä eivät olleet tarinoita vaan kuvia. Hänen mukaansa (2017,
283) ”trauma sulkee ihmisen mykkyyteen, ja tie siitä ulos on katettu sanoin, yksi
kerrallaan huolellisesti asetelluin sanoin, joista hiljalleen muodostuu koko tarina.”
Oman aineistoni osalta voisi sanoa, useimmat kirjoittajat muistavat erittäin hyvin
jokaisen pienimmänkin yksityiskohdan, joka liittyy traumaattiseen kokemukseen
eli lapsen kuolemaan ja sitä edeltäviin sekä sitä seuraaviin hetkiin. Tämä
muistaminen, tarinan luominen, on osaltaan sidoksissa kirjoittamisprosessiin,
johon kirjoittajat ovat sitoutuneet. Voisi sanoa, että muistaminen ja sitä tukeva
kirjoittaminen suojaavat traumaattisen kokemuksen läpikäynyttä varsinaiselta
traumatisoitumiselta. Avoin vuorovaikutus onkin traumatisoitumisen vastakohta,
toteaa van der Kolk (2017, 287). Sanojen löytäminen sille, mikä aikaisemmin on
ollut sanoin kuvaamatonta mahdollistaa van der Kolkin mukaan sisimpien tuntojen
jakamisen toiselle ihmiselle, mikä vähentää eristäytyneisyyden tunnetta. Kipeät
kokemukset, joita ei voi jakaa kenenkään kanssa, tekevät lopulta ihmisen hyvin
yksinäiseksi. Antoisimpia kokemuksia elämässä ovat niitä, kun voi kertoa
jollekulle siitä, mikä tuottaa tuskaa, mitä pelkää, mitä toivoo: vaihtaa ajatuksia
kokemuksistaan toisen kanssa, joka kenties on kokemus jotain vastaavaa. (van der
Kolk 2017, 287.) Kieli ja sanat vapauttavat yksinäisyydestä ja toivottomuudesta.
Martin Pistorius (2015, 81) joka eli sairastumisensa vuoksi kaksitoista vuotta
kehonsa vankina, kykenemättömänä minkäänlaiseen kommunikaatioon
ympäristönsä kanssa, kuvailee sitä riemua mahdollisuudesta vuorovaikutukseen,
jonka sähköinen kommunikaatio-ohjelma hänelle lopulta tarjosi:
Kun tulen kotiin, harjoittelen tietokoneella kuusi, seitsemän, kahdeksan tuntia,
ja joskus haaskaan sanoja vain kuullakseni itseni ”puhuvan.” Olen kuin lapsi
karkkikaupassa ja ahdan itseni täyteen: verbit ovat suklaanappeja,
substantiivit toffeita, adverbit hedelmäkarkkeja ja adjektiivit hedelmälakuja.
Symbolit tulevat öisin uniinikin.
Kirjoittamis- tai kielellistämisprosessissa on kysymys siitä, että affektit ja
mielikuvat, esimerkiksi traumaan viittaavat kuvat, käännetään symboleiksi,
sanoiksi, lauseiksi ja kertomuksiksi. Aineistoni tuottajia kiusaavat ainakin jossain
määrin traumaattisiin tapahtumiin liittyvät muisti- ja mielikuvat, jotka herättävät
monenlaisia tuskallisia tunteita. Muistikuva voi olla ahdistava visuaalinen muisto,
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kuten luvun alussa oleva lainaus kuvastaa. Lapsen leikattu pää, vaikkakin
hoitotoimenpiteestä johtuva, jättää mieleen sietämättömältä tuntuvan kuvan lapsen
vaurioituneesta ja haavoittuneesta kehosta. Tällaiset muistikuvat ovat kivuliaita
myös siksi, että ne tunkeutuvat mieleen tahattomasti ja usein ennakoimatta, toisin
sanoen siten, ettei henkilö itse voi niitä estää, eikä näin ollen voi niiltä suojautua.
Tällaisen emotionaalisesti ahdistavat muistikuvat ja hetkellisesti voimakkaat
takaumat liittyvät usein myös traumaperäisen stressihäiriön oireisiin (Psykiatrinen
luokituskäsikirja ICD-10, 179–180).
Brewin ym. (2010, 210) toteavat, että tahattomat mielikuvat ja muistot liittyvät
esimerkiksi monenlaisiin psyykkisiin häiriöihin, kuten post-traumaattiseen
stressihäiriöön, ahdistuneisuushäiriöihin, masennukseen, syömishäiriöihin ja
psykoottisiin häiriöihin. Nämä muistikuvat ovat intrusiivisia ajatuksia ja
mielikuvia, tai visuaalisia intruusioita, joita Brewin ym. (2010) artikkelissaan
erityisesti tarkastelevat. Artikkelissa (2010, 211) viitataan Hackmanniin (1998,
301), jonka mukaan visuaaliset mielikuvat ovat laadultaan aistimuksellista
tietoisuuden sisältöä, joka on luonteeltaan erilaista kuin puhtaasti verbaalinen tai
abstrakti mielensisältö. Tällaisia mielen sisäisiä kuvia voi esiintyä esimerkiksi
unissa ja painajaisissa ja miellyttävissä fantasioissa (Brewin ym. 2010, 211 viittaus
Horowitziin 1967).
Intruusiot, joilla viitataan epämiellyttäviin mielikuviin, ovat Brewin ym.
mukaan enemmänkin tahattomia kuin tahdonalaisia mieleen palautumia ja ne
voivat olla toistuvia, kontrolloimattomia ja hyvin tuskallisia. (2010, 210.)
Artikkelissa viitataan useisiin kokeellisiin tutkimuksiin, jotka indikoivat, että
visuaaliset muistikuvat voivat herättää jopa suurempaa emotionaalista vastetta kuin
vastaavat verbaalis-kognitiiviset muistot. (Brewin ym. 2010, 210.) Nähdäkseni
näköhavaintoon perustuva mielikuva on huomattavasti voimakkaampi kuin saman
sisällön ilmaiseva verbaalinen esitys. Tästä ilmeisesti juontaakin sanonta: yksi kuva
kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Epämiellyttävät tai tuskalliset, tahattomat
mielikuvat eivät liity ainoastaan erilaisiin mielenhäiriöihin, vaan niitä esiintyy
todennäköisesti useimmilla ihmisillä, koska emme elämämme aikana voi välttyä
järkyttäviltä kuvilta ja näyiltä. Vakaissa elämäntilanteissa näitä intrusiivisia
mielikuvia esiintyy luultavasti harvemmin, ja ne ovat satunnaisia ja hetkellisiä,
eivätkä aiheuta sen suurempaa kärsimystä arkielämässä; ne saattavat olla
ainoastaan ei-toivottuja ja hetkellisesti epämiellyttäviä. Kriisitilanteissa niiden
määrä voi lisääntyä ja kuvat voivat olla emotionaalisesti intensiivisempiä.
Läheisensä menettänyt ihminen, joka esimerkiksi on ollut mukana kuolevan
saattohoidossa ja nähnyt kuolemisprosessin läheltä, voi kokea tämän kaltaiset
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mielikuvat vainoaviksi. Ervast (Jäähyväisten jälkeen, 41) kuvaa ahdistavien
mielikuviensa, ”kärsimyskuvien”, lähdettä kiusaajaksi, joka esittelee iltaisin ”dioja”
aivojen synnynnäisen verisuoniepämuodostuman aiheuttamaan verenvuotoon
menehtyneestä pojasta:
Kiusaaja asettuu mieleeni aina iltaisin, kun yritän päästä uneen. Se väläyttelee
eteeni kuvia Einon sairauden ajalta kuin dioja peräjälkeen. Katso äiti, poikasi
kärsii. Makaan sängyssä alistajan armoilla ja vain katselen. Annan kaikkien
kauheiden mielikuvien ja ajatusten pyöriä mielessäni. Virratkoot päässäni niin
kauan kuin tahtovat. Joskus tuntuu, että kärsimyskuvat tahtovat viedä järkeni.
Koska tuskalliset mielikuvat ja muistot tällaisissa tapauksissa perustuvat
aikaisemmin tehtyyn näköhavaintoon, ne liittyvät usein kärsivään ja runnelluksi
koettuun kehoon. Nämä havainnot koskevat, esimerkiksi sairauteen liittyvissä
kuolemissa, ensisijaisesti sairauden aiheuttamia muutoksia kehossa, jotka voivat
olla hyvinkin järkyttäviä. Vaikka kuolema olisi tapaturmainen, eikä sitä olisi itse
ollut todistamassa, muodostuu saatujen tietojen perusteella tietynlaisia itse
kehitettyjä mielikuvia kuolintapaan liittyen, ja nämä mielikuvat voivat niin ikään
olla emotionaalisesti raastavia. Teoksessa Kun Sampo on poissa (2003, 87)
tulipalon yhteydessä menehtyneen pojan kuolemaan liittyviä mielikuvia kuvaillaan
seuraavasti: ”Trauman ensi hetkinä syntyneet flashbackit tunkeutuvat mieleen niin
voimakkaina, että kaikki voimat tuntuvat menevän näistä mielikuvista
selviytymiseen.” Toisessa teoksessa (Kun elämä pysähtyi, 65) sen sijaan kuvataan
kirjoittajan mieleen ”piittaamatta ja röyhkeästi” tulevista kuvista tulipalossa
menehtyneestä pojasta: ”Ajatukseni tuovat esiin kuvia Markuksesta patologin
pöydällä.”
Myös erilaiset lääketieteelliset toimenpiteet, vaikka niiden tarkoitus onkin
parantaa tai ainakin helpottaa oireita, voivat näyttäytyä siinä määrin ahdistavina,
että niistä jää mieleen muistikuvia, jotka myöhemmin muuttuvat vainoaviksi.
Levine (1997, 65) toteaa, että sairaalaan joutuminen ja lääketieteelliset
toimenpiteet aiheuttavat maailmassa traumatisoitumista joka päivä. Hän viittaa
traumatisoitumisella toimenpiteiden kohteeksi joutuneeseen potilaaseen itseensä,
mutta erilaisten lääketieteellisten toimenpiteiden todistaminen voi niin ikään olla
traumaattista, etenkin jos hoitojen kohteena on läheinen ihminen, ja erityisesti, jos
kyseessä on oma lapsi, joka on avuton, ja johon henkilö on emotionaalisesti monin
tavoin sidoksissa: ”Tämäkin sairaalakäynti oli traumaattinen. Vauvaa pisteltiin joka
puolelle verikokeiden takia” (Priskillan tähden 2018, 53).
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Levinen (1997, 65) mukaan keho rekisteröi radikaalit lääketieteelliset toimenpiteet,
kuten leikkaukset, henkeä uhkaaviksi. Potilas voi ymmärtää, että leikkaus on
hänelle välttämätön, mutta biologisella tasolla keho aistii saaneensa vakavan
vaurion ja joutuneensa hengenvaaraan. (1997, 65). Tällaiseen mielikuvaan perustui
luultavasti myös luvun alussa oleva Ervastin viittaus poikansa leikattuun päähän.
Primitiivisellä kokemisen tasolla päähän kohdistuva leikkaus näyttäytyy henkeä
uhkaavana toimenpiteenä, vaikka järki sanookin, että sen tavoite on päinvastoin
parantaa.
Van der Kolk & van der Hart (1995, 163) viittaavat Pierre Janetiin, joka
jaottelee muistot omaelämäkerralliseen eli narratiiviseen muistiin sekä
traumaattiseen muistiin. Janet erotti narratiivisen muistin automaattisesti
integroituvasta uudesta informaatiosta. Tällainen automaattinen synteesi ei edellytä
suurempaa tapahtumien tietoista huomioimista. Narratiivinen muisti koostuu sen
sijaan mentaalisista rakenteista, jotka tekevät kokemuksista käsitettäviä. Tutut ja
ennakoidut tapahtumat assimiloituvat tietoisuuteen automaattisesti, kun taas uudet
tai pelottavat kokemukset eivät helposti istu olemassa oleviin kognitiivisiin
skeemoihin. (van der Kolk & van der Hart 1995, 160.) Tällaiset kokemukset
edellyttävät tietoista prosessointia. Mikäli kyseessä on emotionaalisesti
äärimmäisen voimakas kokemus, se ei Janetin (van der Kolk & van der Hart 1995,
160) mukaan välttämättä mukaudu mihinkään olemassa olevaan merkitysskeemaan,
jolloin siitä syntynyt muisto voidaan tallentaa toisella tavalla. Tällöin sen mieleen
palauttaminenkaan toteudu samalla tavoin kuin tavallisen omaelämäkerrallisen
muiston: kyseessä on traumaattinen muisto, joka on dissosioitu, eli lohkottu erilleen
tietoisuudesta. (van der Kolk & van der Hart 1995, 160.)
Traumaattiset muistot saattavat erilaisten muistiaukkojen lomassa palata
fragmentaarisina kuvina, jotka herättävät alkuperäisen affektin, sekä mielen että
kehon tasoilla. Teoksessa Kun elämä pysähtyi (2005, 121) kuvataan, kuinka eitoivotut ja ahdistavat muistikuvat pojan kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta
(autopalo) säännöllisesti palasivat kirjoittajan mieleen. Niiden yhteydessä myös
haju- ja tuntoaistimukset aktivoituivat: onnettomuuteen liittyvät hajut palasivat
samanlaisina, ja kasvojen iho kuumotti samaan tapaan kuin onnettomuudessa
palavan auton läheisyydessä ollessa:
Muistiaukot aiheuttivat minulle yhä enemmän haittaa ja jouduin
pakonomaisesti keskittymään, mikä oli ainoa tapa saada kertomukset
pysymään koossa. [...] Yhä useammin kutsumattomat muistikuvat
tapahtumasta palasivat. Yritin huolellisesti käydä läpi jokaisen vaiheen
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saadakseni syyn onnettomuuden synnylle. [...] Aistini aktivoituivat
äärimmilleen ja jopa hajuaistimukset tulivat kuin tilauksesta. Kasvoni ja otsani
kuumenivat, samaan tapaan kuin onnettomuustilanteessa. Ihoni otsalla paloi
tuolloin paljaaksi ja siitä jäi selkeät punertavat jäljet.
Freud (1981, 238) viittaa traumaattiseen neuroosiin, josta kärsivä potilas on ikään
kuin juuttunut, tai fiksoitunut järkyttävää tapahtumaa edeltäviin hetkiin. Kyseinen
fiksaatio toimii Freudin mukaan tässä tapauksessa häiriön pohjana. Potilaat
saattavat esimerkiksi unissaan kokea traumaattisen tilanteen yhä uudelleen. Freud
toteaa, etteivät kyseisestä häiriöstä kärsivät potilaat näyttäisi pääsevän irti
alkuperäisestä akuutista traumaattisesta kokemuksesta, vaan se vaikuttaisi olevan
jatkuvasti heidän edessään vaatien ratkaisua. (Freud 1981, 238.)
Freud (1993, 7) viittaa myös niin sanottuun toistamispakkoon, jossa potilas
toistaa tietoisuudesta pois painunutta traumaattista kokemusta. Toistamispakko
saattaa liittyä myös André Greenin teoriaan päättymättömästä muodon ja
representaation tavoittelusta. Green toteaa, että idin ja egon välillä on jatkuvaa
liikettä ja läpäisevyyttä; id halkoo egoa jättäen siihen elementtejä itsestään. Osa
idin tuomista elementeistä palautuu takaisin siihen itseensä päästäkseen ehkä
jossain myöhemmässä vaiheessa egon piiriin ja tullakseen affektiivisesti tai
käsitteellisesti representoiduiksi. (Stein 1999, 129.) Vaikka Green ilmeisesti viittaa
idillä lähinnä vietteihin, tätä voisi ajatella laajemmin siten, että myös
kognitiivisesta tietoisuudesta poissuljettu aines, etenkin alkuperältään
emotionaalisesti kuormittava ja ratkaisematon, pyrkisi näin freudilaisen
toistamispakon kautta tietoisuuteen ja muodon piiriin.
Van der Kolk ja van der Hart (1995, 163) viittaavat Janetiin, joka totesi
traumamuistiin liittyvän niin ikään erään erityispiirteen. Traumamuisto herää
tietynlaisissa olosuhteissa, ja se viriää automaattisesti sellaisissa tilanteissa, jotka
muistuttavat alkuperäistä traumaattista tilannetta. Tällaiset samankaltaiset
olosuhteet toimivat ärsykkeinä, jotka aktivoivat traumamuiston, ja kun yksi osa
traumaattisesta kokemuksesta herää, muut osat seuraavat sitä automaattisesti. (van
der Kolk & van der Hart 1995, 163.)
Tässä yhteydessä viittaan traumaattisella muistolla äärimmäisen tuskalliseen
muistoon; en kuitenkaan ota kantaa siihen, onko tuon muiston kantaja varsinaisesti
traumatisoitunut vai ei. Ihmiset voivat elämässään joutua erilaisiin traumaattisiin
tilanteisiin, mutta eri asia on se, johtavatko nuo kokemukset traumatisoitumiseen.
Leikolan (2014, 48) mukaan traumatisoitumisesta voidaan puhua ainoastaan
sellaisissa tapauksissa, joissa voidaan kliinisesti todeta, että potilaalla ilmenee
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jonkin asteinen persoonallisuuden jakautuminen eli dissosiaatio. Toisin sanoen, jos
mikä tahansa muisto, vaikkakin traumaattinen, on integroitu omaelämäkerralliseen
muistiin, henkilö ei ole traumatisoitunut. Totesin tämän luvun ensimmäisessä
kappaleessa, että muistaminen ja sitä tukeva kirjoittaminen, kokemuksen
sanallistaminen mahdollisesti suojaavat varsinaiselta traumatisoitumiselta. Tässä
yhteydessä lisään, että traumatisoitumiseen tai siltä välttymiseen vaikuttavat
todennäköisesti monet muutkin seikat, kuten traumaattisen kokemuksen vakavuus,
henkilön ikä tilanteen kohdatessa, saatu sosiaalinen tuki, mentalisaatiokyky yms.
Karf (2005) kuvaa kirjassaan, kuinka hän poikansa kuolemaa seuraavana
suruvuoden vuosipäivänä sekä mielessään että kehossaan kertaa vuoden takaiset
traumaattiset tapahtumat. Hän viittaa tällä ilmeisesti traumaattiseen toistoon,
vaikkakin sillä erotuksella Freudiin teoriaan nähden, että Karf on tietoinen kaikesta,
mitä hänelle tapahtuu ja miksi (tosin on myös mahdollista, että tämä synteesi on
tehty vasta jälkeenpäin). Karfin esittämän muiston ensisijainen laukaiseva tekijä on
onnettomuuden vuosipäivä, joka jo ennakkoon aiheuttaa hänessä hermostunutta
odotusta ja pelkoa. Karf kuvaa, kuinka vuosipäivä merkitsee ympyrän
sulkeutumista; sitä että ensimmäinen suruvuosi ilman menetettyä lasta on eletty ja
koettu kaikkine erityisine juhla- ja merkkipäivineen. Vuosipäivän aamuna Karf
herää hermostuneena vatsakipuihin, ja toteaa kirjassaan, että tunne oli jo olemassa
ennen tietoisuutta siitä, mistä päivästä oli kyse. Hän kertoo, kuinka ulkona oli
lämmintä ja aurinkoista, aivan kuten tasan vuosi sitten, pojan kuolinpäivänä. Karf
(Kun elämä pysähtyi, 116) toteaa:
Oli kuin luonto haluaisi toistaa itseään ja tarjota samat kehykset kuin vuotta
aiemmin. [...] Ulkoiset olosuhteet näyttivät alusta saakka sopivilta
traumaattiselle tapahtumien kertaamiselle.
Vuosipäivän aatto ja alkuperäistä tapahtumaa vastaavat ulkoiset olosuhteet, kuten
sää, ovat nyt aktivoineet tuskallisen muiston, joka tämän seurauksena alkaa
vapaasti virrata mieleen ja kehoon kaikkine yksityiskohtineen. Kirjoittaja kokee,
että tämä onnettomuuden vuosipäivänä koettu traumaattisen kokemuksen
kertaaminen on lopullinen emotionaalinen yhteenveto tapahtumista, joka tuhoaa
vahingollisen ja häiritsevän, alati toistuvan mielensisällön, joka lopulta saattaisi
hajottaa minuuden pirstaleiksi:
Kello oli kaksitoista ja muistin näytelmä alkoi. Oli jäljellä vain
kahdeksantoista minuuttia onnettomuuden ajankohtaan. Raja menneen ja
uuden välillä läheni. Muistin erityisen hyvin hetken aamulla, joka meillä oli
75

yhdessä Markuksen kanssa. Silloin hän makasi meidän molempien sylissä ja
joi velliä tuttipullostaan.
[...]Minuuttien ja sekuntien tikittäessä yhä nopeampaan tahtiin leijuivat
muistikuvat hitaasti ohi. Markus meni ulos viimeisen kerran. Näin hänen
selkänsä, kun hän meni ulos kohdatakseen hetken kuluttua yksin kammottavan
ja lopullisen kuolemansa tulimeressä.
[...]Kului muutama minuutti. Nyt oli vain kolme minuuttia jäljellä, kunnes kello
olisi jälleen kahdeksantoista minuuttia yli kahdentoista.
[...]Saadakseni olla yksin ja häiriytymättä juuri sinä hetkenä, kun onnettomuus
tapahtui, lukitsen itseni vessaan. Sisälläni on maanjäristys. Kehoni vapisee ja
hiki valuu. Koko sisimpäni jännittyy kuin tulivuoren purkauksen edellä. [...]
Tapahtumat lipuvat ohitseni epämääräisessä järjestyksessä ja pysähtyvät
sairaalaan. Vielä kerran toistuvat muistoni paikalta. (Kun elämä pysähtyi,
116–117.)
4.4

Surua ilmaiseva keho
Kuten aiemmin olen todennut, surun kokemus tekee kipeää, ahdistus on
tuskallista ja nämä tuntemukset koetaan kehossa, joka voi huonosti. Kuristaa
kurkusta, on pahanolontunnetta, päätä särkee, ruoka ei maistu, mahaan koskee,
luita särkee, rinta kipuilee. (Pieni enkeli, 112–113.)

Yllä olevassa lainauksessa tyttärensä menettänyt kirjoittaja toteaa, että suru ja
ahdistus ovat kehollisia kokemuksia, joihin liittyy erilaisia hyvinvointia
heikentäviä fyysisiä oireita. Viittasin luvussa 3.2 Spinozaan, jonka mukaan
kärsimys, johon suru ja melankolia kuuluvat, aiheuttaa yksilössä voiman ja
toimintakyvyn heikkenemistä. Tunnetilat voidaankin nähdä aktiivisina tiloina,
joissa psyykkinen energia joko kasvaa tai heikkenee. Sureminen kuluttaa suuren
määrän emotionaalista energiaa: se ikään kuin syö energiavaraston tyhjiin, ja
aiheuttaa näin ollen yksilön kokemuksen kokonaisvaltaisesta kuihtumisesta. Heino
viittaa yllä surun ja ahdistuksen seurauksena huonosti voivaan kehoon.
Aineistossani surua kuvataan kehollisina tiloina: suru voidaan kokea
metaforisesti ”verta vuotavana sydämenä” ja ”sydänsärkynä” tai se voi ilmentyä
monin tavoin konkreettisesti fyysisenä kipuna, hengenahdistuksena,
pahoinvointina, paniikkina, paleluna, hikoiluna, itkuna, huutona, unettomuutena,
haamukipuna ja yleiskunnon romahtamisena.
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Pulkkinen
(2006,
154–155)
on
omassa
kirjeistä
koostuvassa
väitöstutkimusaineistossaan tarkastellut kirjoittajien suruun liittyviä fyysisiä oireita,
joihin hänen mukaansa kuuluvat esimerkiksi rinta-, niska-, hartia- ja selkäkivut,
huimaus, kehollinen uupuminen, väsymys, hikoilu, palelu, hiustenlähtö, ihoongelmat, halvausoireet ja refluksivaivat. Pulkkinen (2016, 155) toteaa oman
tutkimusaineistonsa osalta Uusitaloon (2006, 318–319) viitaten, että surevien
kokemusten intensiteetti korostuu ihmiselämää ylläpitäviin kehollisiin
perustoimintoihin liittyvissä tuntemuksissa ja vaivoissa, ja mainitsee tällaisiksi
koetuiksi vaivoiksi esimerkiksi hengittämiseen, syömiseen ja verenkiertoon
liittyvät oireet.
Tässä surun kehollisuutta käsittelevässä johdantoluvussa (4) todettiin, ettei
termi psykosomaattinen välttämättä aina liity sairauteen eikä psykosomaattinen
oireilu ole pelkästään patologista, vaan psyykkisen ja somaattisen yhteys on
todettavissa myös normaaliuden piirissä. Hyypän (1996, 30) mukaan
psykosomatiikka nivoutuukin kaikkeen olemiseen, ei pelkästään sairauteen. Keho
ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja esimerkiksi useimmat
mielialat ja tunnetilat ilmenevät myös kehollisesti, niin ihmisillä kuin eläimilläkin
(esimerkiksi koiran tunnetiloja voi lukea sen hännän asennosta ja liikkeistä, samoin
ihmisen ryhdistä voi tehdä päätelmiä tämän mielialasta). Niin ikään fysiologiset
tilat vaikuttavat mieleen. Hyyppä (1997, 43) puhuu tässä yhteydessä ruumiin
kielestä, jolla hän viittaa ruumiillisina ilmeneviin oireisiin. Sana ”oire” tarkoittaa
lääketieteellisessä kontekstissa havaittavissa olevaa sairauden merkkiä;
yleiskielessä sen sijaan ennakoivaa seikkaa, ilmiötä tai merkkiä jostakin.
(Kielitoimiston sanakirja.) Hyypän (1997, 43) mukaan ruumiinkieli tarkoittaa
ruumiin tuottamia merkkejä, jotka toimivat viesteinä. Hän viittaa psykoanalyytikko
Thomas Szasziin, joka toteaa ruumiinkielen olevan symbolista: se kertoo
symbolisesti
ruumiin
toiminnasta.
Ruumiinkieli
sijoittuu
kielten
alkukantaisimmalle tasolle, eikä sen käyttäjä useinkaan tiedä kommunikoivansa.
Ruumiinkieli välittää heikosti tietoa, mutta se välittää sen sijaan merkkejä,
vaikkakin se tekee sen tiedostamattomasti. (Hyyppä 1996, 52.)
Kaikki havainto on ruumiillista ja jokainen havainnoitsija on ruumiillinen.
Maailma koostuu erilaisista materiaalisista olioista, jotka voimme aistia ja havaita
vain ruumiillisina olentoina. (Heinämaa 2002, 263 viittaus Husserliin.)
Ruumiillisuutta ei siis voi erottaa havainnosta ja kokemuksesta. Ajatuksemme
muodostuvat eletystä ja koetusta ja ymmärryksemme ja havaintomme syntyvät
ruumiin välittäminä (Merleau-Ponty 1994, xvii; 186). Niin ikään muisti ei
ainoastaan koostu tietoisesta, eksplisiittisestä muistista, vaan siihen sisältyy myös
77

implisiittinen, ei-tietoinen kehon muisti, johon kuuluvat esimerkiksi omaksutut
persoonallisuuden piirteet sekä erilaiset taidot ja tavat, jotka epäsuorasti vaikuttavat
yksilön kokemiseen ja käyttäytymiseen. Implisiittinen eli tiedostamaton muisti
perustuu elettyyn kehoon, jonka välityksellä tulemme osaksi maailmaa. Kehon
muistiin kuuluvat proseduraalinen muisti (sensorimotoriset ja kinesteettiset taidot),
spatiaalinen eli tilallinen muisti, interkorporeaalinen muisti (keholliseen
vuorovaikutukseen perustuva), inkorporatiivinen muisti (kehollisuuden
muotoutuminen omaksuttujen roolien ja käsitysten myötä), kipumuisti ja
traumaattinen muisti. (Fuchs 2012, 9–18.)
Fuchs (2012, 17) toteaa, että traumaattisella kokemuksella on taipumus
vetäytyä pois tietoisesta muistista, mutta sen sijaan se jää aggressiivisesti
vaikuttamaan eletyn kehon muistiin. Fuchsin mukaan traumatisoitunut törmää
jatkuvasti tilanteisiin, jotka aktivoivat muiston traumasta. Traumatisoituneen
yksilön interkorporeaalinen muisti (esim. kehoon kohdistuvan hyökkäyksen, kuten
raiskauksen yhteydessä [kirjoittajan huomio]) on syvällisesti muuttunut siten, että
hän kokee olevansa puolustuskyvytön ja altis yhä uusille hyökkäyksille: outo ja
vieras, elämään kohdistunut uhka asettaa näin ollen perusluottamuksen maailmaan
vaakalaudalle. (2012, 17.) Samankaltaisen perusluottamuksen menetyksen
aiheuttaa myös esimerkiksi oma tai läheisen vakava sairaus. Turvallisuudentunteen
menettämistä tarkastelen luvussa 6.5.2.
Alla olevassa lainauksessa kuvataan, kuinka kirjoittaja poikansa kuoleman
jälkeisenä aamuna herää suunnattomaan pahan olon tunteeseen, vaikka itse pahan
olon lähde on jossain määrin hämärän peitossa. Vasta hetken kuluttua hän tulee
muistaneeksi ja tiedostaneeksi eilisen päivän ja sen, että hänen poikansa on kuollut
autopalossa. Hetkellinen tietoisen muistin menetys liittynee erilaisiin
defenssimekanismeihin (mihin myös kirjoittaja itse viittaa), tai copingmekanismeihin, jotka ovat aktivoituneet traumaattisen onnettomuuden seurauksena.
Kehon tietoon ja muistiin nämä mekanismit sen sijaan eivät päde. Järkyttävä pienen
lapsen kuolemaan johtanut tapahtuma kesken tavanomaisen, rauhallisen ja
lämpimän kesäpäivän on rikkonut eheän, tietoisen kokemisen, hahmottamisen ja
muistamisen ajasta, paikasta ja todellisuudesta. Traumaattinen kokemus on
pesiytynyt kehon ja tietoisen mielen välimaastoon affektina, epämääräisenä
huonovointisuutena:
Aikaisin seuraavana aamuna herään erittäin pahoinvoivana. Pahoinvoinnin
syy on verhoutunut hämärän peittoon. Muutaman hetken kuluttua muista
eilisen. Markus on kuollut! Torjuntamekanismi on yrittänyt sijoittaa
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tapahtuneen syrjäiseen paikkaan, tiedostavan ulottumattomiin. (Kun elämä
pysähtyi, 55.)
Surun ja tuskan fyysinen ulottuvuus paikallistuu usein sydämeen: aineistossani
lapsen sairauteen ja kuolemaan liittyvä kärsimys hahmotetaan esimerkiksi
metaforisesti verta vuotavaksi sydämeksi tai sydämen murtumiseksi, tai sitten se
koetaan aivan konkreettisesti sydämen särkynä tai kipuna ja puristavana tunteena
rinnassa: "Sydämeni alkoi jälleen vuotaa verta, ja tuli sydänsärky" (Viimeinen
hyppy, 48); ”Rintaani koski kuin olisi rautavannetta vedetty tiukemmalle ja jalat
tuntuivat rautasaaveilta” (Perhosen lento, 61); ”Sydän särkien ja kyyneleitä
pidätellen soitin uudelleen pojalleni ja kysyin, voinko auttaa” (Äidin 365 toivon
päivää, 26); ”Minä elän murtuneen sydämen kanssa” (Priskillan tähden 2018, 120).
Tunteiden koetaan yleisesti olevan yhteydessä sydämeen ja sydäntä
pidetäänkin tunteiden symbolina. Tunteet myös todellisuudessa vaikuttavat
sydämen toimintaan: esimerkiksi pelko nostaa sydämen sykettä. Surun särkemä
sydän ei välttämättä ole pelkkä metafora. Huttunen (2009;125(16):1769–70) viittaa
mm. O’Connoriin, jonka mukaan läheisensä kuolemaa surevan sydämen
syketaajuus
on
masentuneista
ja
terveistä
verrokeista
poiketen
suurentunut. ”Särkyneen sydämen oireyhtymä” eli takotsubokardiomyopatia
merkitsee rintakipukohtausta, joka joillakin potilailla alkaa voimakkaan
tunnejärkytyksen yhteydessä tai sen jälkeen. Oireyhtymän merkittävänä syynä
pidetään äkillisen adrenaliinin ja muiden stressihormonien runsasta erittymistä.
(Kettunen, 4.12.2020.) Margaret S. Stroebe (1994, 47) toteaa artikkelissaan ”The
Broken Heart Phenomenon: An Examination of the Mortality of Bereavement”, että
läheisensä menettäneen kuolemanriski on selvästi kohonnut jonkin aikaa koetun
menetyksen jälkeen.
Ahdistuneisuutta pidetään emotionaalisena kokemuksena, mutta käytännössä
se ilmenee usein varsin fyysisin oirein. Isometsän (2019) mukaan
ahdistuneisuudella tarkoitetaan sisäistä jännitystä, levottomuuden, kauhun tai
paniikin tunnetta, ja se on kokemuksena hyvin pitkälti pelon kaltainen tunnetila.
Pelko liittyy yleensä todellisen ulkoiseen vaaran havaitsemiseen,
ahdistuneisuudessa tuollaista vaaraa sen sijaan ei välttämättä ole: ahdistuneisuuden
tunnetta voi siten usein luonnehtia peloksi ilman todellista ulkoista vaaraa, toteaa
Isometsä (2019). Sijoittaisin ahdistuksen kehon ja mielen välimaastossa
vaikuttavaksi affektiksi Freudin ajattelua mukaillen. Freudin kirjoituksessa ”Esto,
oire ja ahdistus” (Stein 1999, 28–30 viittaus Freudiin 1938) ahdistus nähdään egon
reaktiona vaaraan tai mielipahaan. Ahdistus olisi näin ollen havainnointiin liittyvä
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signaali, joka varoittaa uhkasta. Ahdistus on tuntemus ilman psyykkistä sisältöä,
affektiivinen tila, johon liittyy epämukavuuden kokemus ja erilaiset fyysiset
aistimukset. (Stein 1999, 28–30 viittaus Freudiin 1938.) Näin ollen voisi ajatella,
että ahdistus nimenomaan viittaa jonkinlaiseen todelliseen uhkaan (esim.
emotionaaliseen, sosiaaliseen tms.), ja että sen tehtävä olisi tuoda tietoisuuden
tasolle informaatiota siitä, että ”jokin on pielessä, ole varuillasi”. Ahdistus olisi
siten, kuten Freudkin toteaa, jonkinlainen kielellisen tietoisuuden ulkopuolelle
sijoittuva vaaraa ennakoiva signaali, yksilöön kohdistuvasta uhkasta varoittava
affekti, joka toisinaan saattaa olla ylivirittynyt. Elämään näet kohdistuu
poikkeuksetta pysyvä ja jatkuva uhka, joka parhaan taidon mukaan on yritetty
minimoida, ahdistuksen joka tapauksessa jäädessä jäljelle. Tämä psyykkinen
puolustusmekanismi, ahdistus, voi mahdollisesti olla ylivirittynyt samalla tavalla
kuin biologinen immuunijärjestelmä, jonka ylireaktiivisuus voi näyttäytyä
esimerkiksi autoimmuunisairauksina tai allergisina oireina. Yleistynyt
ahdistuneisuushäiriö viittaakin jatkuvaan ja pitkäkestoiseen ahdistuneisuuteen,
huoleen, levottomuuteen ja jännittyneisyyteen (Huttunen 2018).
Aineistossani ahdistusta kuvataan sekä psykologisena että fysiologisena
kokemuksena. Ahdistus paikantuu kehossa keuhkoihin, rintaan ja hengitykseen, ja
se koetaan konkreettisesti hengitysvaikeuksina tai jonkinlaisen puristavana tai
kuristavana tunteena rinnassa ja kurkussa.
Ensimmäisen kuukauden ajan koin surun
rintakehässäni (Kun Sampo on poissa, 31).

olevan

keuhkoissani

ja

Leikkauspäivän aamuna pystyn vain vaivoin hengittämään. Kyyneleet tulevat
samantien kun avaan silmäni. (Enkeliveli, 10.)
… välillä tuntui, etten saanut hengitettyä, aivan kuin minut olisi kiedottu
muoviin. (Liian lyhyt elämä, 57).
Loman jälkeen kotona ponkaisen aamulla ylös sängystä ja säntään pihalle.
Yhtäkkinen tuska repii keuhkoja. (Kun Sampo on poissa, 41.)
Tuntui, että päässäni surisi kuin ampiaispesässä ja rintaa puristi. (Äidin 365
toivon päivää, 120).
Aloin hengittää syvään ja kovaa ja tunsin kohta pyörtyväni. Hyperventiloin
tietämättäni niin, että jalat eivät enää kantaneet, ja lysähdin käytävällä
olevalle sohvalle kuin päihtyneenä. (Perhosen lento 1998, 39.)
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Minun ahdistukseni oli totaalista ja kaikkialta päälle painavaa (Viimeinen
hyppy 2014, 44).
Suruahdistus on välillä tuntunut siltä, etten saa henkeä ja hajoan (Priskillan
tähden, 26).
Ahdistuneisuuden voidaan nähdä sijoittuvan jatkumolle, jossa sen lievin muoto on
elämään väistämättä kuuluva huoli, huolehtiminen ja voimakkain oire paniikki.
Leikola (2014, 119) viittaa siedettävyysikkunaan (window of tolerance), jonka
yläpuolelle
sijoittuva
ylivireystila
voi
manifestoitua
esimerkiksi
paniikkikohtauksena. Siedettävyysikkunan alapuolelle sijoittuu alivireystila, joka
ilmenee alistumisena ja lamaantumisena. Äärimmäiset vireystilat liittyvät Leikolan
mukaan emotionaalisiin traumoihin. (2014, 119).
Virittyneisyyteen liittyy myös ahdistuneisuus, jonka intensiteetti vaihtelee
tilanteen mukaan. Virittyneisyys eli mieliala on Heideggerin (2000, 174–176)
mukaan maailmassa olemisen eli täällä-olon (Dasein) alkuperäinen olemisen tapa,
toisin sanoen oleminen on aina jollakin mielellä olemista. Maailmassa oleminen
perustuu näin ollen siihen, että se sijoittuu aina virittyneisyyden janalle, jonka
ääripäitä ovat yhtäältä lamaantuminen ja toisaalta paniikki. Ahdistuksen
voimistuessa ja ylittäessä niin sanotun siedettävyysikkunan, se saattaa tietyn
kynnyksen ylittäessään purkautua paniikkikohtauksena, kuten edellisessä
kappaleessa jo todettiin. Isometsän (2019) mukaan paniikkikohtauksella
tarkoitetaan voimakasta ja äkillisesti ilmaantuvaa erittäin voimakasta ahdistuksen,
pelon tai pakokauhun tunnetta. Kohtaus alkaa yleensä nopeasti muutaman minuutin
kuluessa, ja siihen liittyy voimakkaita somaattisia ja kognitiivisia oireita.
Aineistossani Vilppola kuvaa, kuinka hän tyttärensä sairastuttua leukemiaan alkoi
kärsiä paniikkikohtauksista, jotka pahimmassa vaiheessa toistuivat useamman
kerran viikossa:
Kaipaus oli niin suuri, että se aiheutti jopa ruumiillisia vaivoja. Oudot
kohtaukset, jotka alkoivat Ellenin sairastuttua, lisääntyivät kuoleman jälkeen
useaan kertaan viikossa. (Perhosen lento, 6.)
Tunsin kuumien aaltojen lyövän kasvojeni yli. Istuin kuin saunassa.
Hikikarpalot juoksivat kilpaa selkääni alas ja tempaisin puseron yltäni.
Sydämeni takoi villisti ja minua huimasi taas. (Perhosen lento, 181.)
Kehon epämiellyttävä oireilu, jota aineistossani kuvaillaan, liittyy meneillään
olevaan akuuttiin kriisitilanteeseen, joka aiheuttaa ylivoimaista stressiä.
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Stressitilanteessa vireystila kohoaa ja merkkejä siitä ovat Levinen (2019 [1997],
140) mukaan fyysiset oireet, kuten pulssin kiihtyminen, hengityksen
vaikeutuminen, kylmä hiki ja kihelmöivät lihasjännitykset; psyykkisiä merkkejä
ovat sen sijaan ajatusten lisääntyminen ja laukkaaminen sekä jatkuva
huolestuneisuus.
Mattilan (2018) mukaan stressitilan fyysisiä oireita ovat muun muassa
päänsärky, huimaus, sydämentykytys, pahoinvointi, vatsavaivat, tihentynyt
virtsaamisen tarve, hikoilu, flunssakierre ja selkävaivat. Pahoinvointi ja
oksentaminen ovat akuutin stressin aiheuttamia psykosomaattisia oireita, jotka
voidaan nähdä myös merkkeinä, jotka symbolisesti kuvaavat sitä, ettei ihminen
kykene ottamaan vastaan enempää ahdistusta aiheuttavaa tietoa, vaan haluaa päästä
eroon sietämättömästä informaatiotaakasta. Aineistossani kuvataan sitä, kuinka
jokainen uusi järkyttävä tieto lapsen sairauden pahentuneesta tilasta voi aiheuttaa
pahoinvoinnin tunteen ja oksennusreaktion:
Aloin vavista niin, että tuli huono olo. Hoipertelin osastolla olevaan vessaan
ja lysähdin pöntön viereen ja oksensin. (Perhosen lento, 28.)
Aloin taas voida pahoin. Raahauduin käsienpesualtaalle ja oksensin. (Liian
lyhyt elämä, 31.)
Paha olo hyökkää päälle ja oksennus tulee (Jäähyväiset Einolle, 21).
Hikoileminen tai paleleminen ovat niin ikään kehollisia stressin oireita, joita
aineistossani esiintyy:
Silmänräpäyksessä hiki kaatui päältäni. Se oli alkanut. (Perhosen lento, 78.)
Olen alkanut palella sitä enemmän, mitä lähemmäs Einon ensimmäinen
kuolinpäivä on tullut (Jäähyväisten jälkeen, 96).
Unettomuus liittyy aineistossani esiintyvissä tapauksissa stressin aiheuttamaan
kehon ylivirittyneisyystilaan. Unettomuus on siten luonnollinen oire ahdistavassa
elämäntilanteessa, mutta sillä voi olla myös vakavia seurauksia, sillä se heikentää
entisestään stressin jo ylikuormittaman ihmisen hyvinvointia. Unettomuus muun
muassa heikentää ihmisen toimintakykyä ja altistaa loukkaantumisille sekä lisää
masennuksen ja ahdistuneisuuden riskiä (Taylor ym. 2014, 2). Uni on välttämätöntä
sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, mutta kuormittavassa
elämäntilanteessa se merkitsee myös hetken poispääsyä ahdistavasta ja
tuskallisesta todellisuudesta:
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Illan mukanaan tuoma lepo on tällä hetkellä kaikkein paras ystäväni. Ja toinen
on se, että on olemassa nukahtamislääkkeitä. Ilman niitä en kestäisi tätä, koska
ilta ei tuo mukanaan unta, vaikka se luvan lepoon ja pitkäkseen menoon
antaakin. (Jäähyväiset Einolle, 38.)
Olin jälleen yliherkässä tilassa. Öisin nukuin huonosti. (Viimeinen hyppy, 19.)
Tunnen turtaa väsymystä. Luulin, että vihdoin pääsen nukkumaan univelkoja
pois. Mutta uni pakenee, ei viihdy vieraana riittävän kauan. (Priskillan tähden,
16.)
Itkeminen on normaali psykosomaattinen ilmiö, jossa voimakas tunnetila saa
aikaan kyynelnesteen vuotamisen silmistä sekä muut itkemiseen liittyvät äänet ja
ilmeet. Ihmisellä esiintyy kolmen tyyppisiä erilaisia kyyneleitä: basaalikyyneleet,
jotka pitävät silmän pinnan kosteana, refleksikyyneleet, jotka syntyvät silmän
ärsytyksestä sekä emotionaaliset kyyneleet, jotka ovat tunnereaktion aiheuttamia.
Emotionaaliset kyyneleet sisältävät muita kyyneleitä enemmän muun muassa
hormoneja, joita elimistö vapauttaa stressitilanteissa. Näin ollen on muun muassa
oletettu, että itkeminen olisi elimistön tapa vapautua tunnekuohujen synnyttämistä
hormoneista. (Walter 2007.) Aineistossani itkeminen liittyy lapsen sairauden,
kärsimyksen ja kuoleman aiheuttamaan suruun, ahdistukseen ja pelkoon, ja
kyyneleiden suuri määrä saattaa hämmästyttää jopa surevaa itseään:
Yhdeksänkymmentäkolme päivää itkin joka päivä (Priskillan tähden, 42).
En voinut puhua, koska kyyneleet odottivat vain purkautumista ja oksennuksen
maku tuntui kurkussani (Perhosen lento, 39).
Kun olin jättänyt hänet portille, purskahdin itkuun. En tiedä, miten sain
ajetuksi kotiin, mutta kotona jatkui hillitön itkuni. Huusin täyttä kurkkua
tuskaani ulos. (Viimeinen hyppy, 17.)
Kyyneleeni valuivat vuolaina virtoina poskipäiltäni ikävästä ja siitä
suunnattomasta surusta, etten ollut uskaltanut lähestyä häntä viime hetkillä
(Pieni enkeli, 78).
Maailma todellistuu ruumiin kautta, todettiin tämän luvun kolmannessa
kappaleessa Merleau-Pontyyn viitaten. Tietoisuus muotoutuu esimerkiksi aistien
tekemien havaintojen välityksellä, ja nämä havainnot synnyttävät affekteja, jotka
sijoittuvat tietylle paikalle mielialojen jatkumolla kunkin tilanteen mukaisesti.
Damasion (2000, 59) mukaan emootioita ilmenee kahdenlaisissa olosuhteissa:
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eliön prosessoidessa tiettyjä esineitä tai tilanteita jollakin aistilaitteellaan (näkö,
kuulo, maku, haju, tunto) tai eliön mielen kehittäessä muistista tiettyjä esineitä ja
tilanteita ja representoimalla ne ajatusprosessin kuvina. Damasio puhuu tässä
yhteydessä niin ikään ehdollistumisesta: emootioita aiheuttaneiden esineiden tai
tilanteiden yhteyteen voidaan liittää myös sellaisia esineitä ja tilanteita, jotka alun
perin ovat olleet emotionaalisesti neutraaleja. (Damasio 2000, 60.) Tähän liittyy
oleellisesti kehon muisti ja se, kuinka esimerkiksi traumaattisen tapahtuman
yhteydessä tehdyt aistihavainnot myöhemmin assosioituvat tuohon tapahtumaan ja
saavat samankaltaisen emotionaalisen sävyn kuin minkä itse tapahtumakin on
aiheuttanut. Levine (2019 [1997], 175) viittaakin traumaattiseen ehdollistumiseen,
jossa jokin ärsyke on vahvasti yhdistynyt tiettyyn reaktioon. Kyseinen ärsyke
käynnistää vääjäämättä tuon reaktion, joka on yhteydessä traumaan.
Aineistossani edellisessä kappaleessa esitettyyn ehdollistumiseen liittyvät
aikaisemmin miellyttäviksi koetut esineet, tilanteet ja havainnot, jotka
traumaattisen tapahtuman jälkeen ovat muuttuneet epämiellyttäviksi. Seuraavassa
lainauksessa kuvaillaan, kuinka auringon lämpö assosioituu pojan kuolemaan
johtaneeseen autopaloon ja kuinka erilaiset tuoksut palauttavat mieleen tuon
tapahtuman:
Aurinko ja lämpö vievät ajatukseni valtavaan tulimeren kuumuuteen, silloin
kuin Markus kuoli. Palaneen auton haju seuraa minua ja on sitkeästi jäljellä
nenässäni. Talomme ulko-ovea avatessani vastaani tulee makeahko ja
ummehtunut ilma. Kukkien haju on tarttunut tapetteihin ja kieltäytyy
katoamasta tuuletusyrityksistämme huolimatta. (Kun elämä pysähtyi, 79–80.)
Hajuaistiin liittyen surukukat ja niiden tuoksu muodostuvat aineistossani joillekin
lapsensa juuri menettäneelle epämiellyttäviksi, lopulta jopa sietämättömiksi. Kukat,
jotka aikaisemmin ovat merkinneet kauneutta, iloa, onnea ja juhlaa, liitetään nyt
suruun ja kuolemaan ja ne herättävät siten pelkkää ahdistusta ja alakuloa:
Kukkia alkaa virrata kotiimme; surunvalitteluja, osanottoja. Hetki sitten ne
olivat onnittelukukkia; ruusuja, orvokkeja, nyt valkoisia liljoja. Ne eivät
lohduta kauneudellaan ja tuoksullaan kuten ennen. Koen ahdistavana ja
tympeänä niiden raskaan tuoksun, joka velloo huoneissa. Nekin on katkottu
juuriltaan, repäisty irti maaperästä. Hetken ne vielä elävät, pian lakastuvat,
kuihtuvat, kuolevat pois! (Pieni enkeli, 89.)
Traumaattiseen kokemukseen yhdistetyt asiat tai tilanteet, kuten tässä tapauksessa
kukat ja niiden tuoksu, voivat lopulta näyttäytyä vastenmielisinä. Niistä muodostuu
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eräänlainen symboli, johon tiivistyy kaikki traumaan liittyvät kärsimykset,
tuskalliset kokemukset sekä muistot niistä. Karf kuvaa kirjassaan, kuinka perheelle
tuotu ensimmäinen kukkalähetys lapsen kuoleman jälkeen herättää hänessä
ristiriitaisia tunteita. Toisaalta kukat muistuttavat kipeästi siitä tosiasiasta, että
hänen poikansa on kuollut, toisaalta taas lähetys on osoitus myös siitä, että joku
välittää. Ajan myötä, ja surukukkien lisääntyessä, tunteet niitä kohtaan muuttuvat
yhä ristiriitaisemmiksi. Kukat on siirrettävä pois, näkö- ja hajuaistin
tavoittamattomiin. Lopulta kirjoittaja ei kerta kaikkiaan enää siedä kukkia, ja
vannoo, ettei hänen maailmaansa tulevaisuudessa tulisi sisältymään mitään niin
iljettävää kuin kukat:
Kukkakimppujen määrä on niin suuri, ettemme voi ottaa askeltakaan
näkemättä kukkia. Ovesta tullessamme kohtaamme niiden tuoksun
ensimmäiseksi. Muutaman päivän kuluttua emme enää arvosta niitä, tuoksu
tuntuu epämiellyttävältä ja lahjoitamme osan pois kun taas toiset piilotamme
haju- ja näköaistien ulottumattomiin. Viimein en pysty enää ottamaan vastaan
kukkalähetyksiä. Muut saavat hoitaa sen. Teen salaisen lupauksen: en enää
koskaan pidä leikkokukkaa kädessäni tai sijoita ainoatakaan ansaitsemaani
markkaa kukkaan. Mitään niin epämiellyttävää kuin kukka ei enää olisi
maailmassani. Paljon miellyttävämpää mielestäni on musta asfaltti kuin
kaiken maailman kukat yhteensä. (Kun elämä pysähtyi, 58.)
Sureminen on siinä määrin fyysistä, että surevalla saattaa herätä todellinen huoli
fysiikkansa kestämisestä suruprosessissa. Heino (1999, 102) toteaa teoksessaan
Pieni enkeli, että elämätön suru voi aiheuttaa sairastumisen muodossa tai toisessa.
Eletty suru heikentää niin ikään sekä psyykkistä että fyysistä terveyttä ja
elinvoimaa, ainakin väliaikaisesti. Freudilaisittain voisi sanoa, että akuutti
suruprosessi kuluttaa surevan elämänenergian, tai libidon, tyhjiin, mikä näkyy sekä
psyykkisenä että fyysisenä voimattomuutena ja huonovointisuutena; yleiskunnon
laskuna. Luoma (Viimeinen hyppy, 27) todetaan hänelle teetetyssä kuntotestissä
fysiikaltaan ikäistään vanhemmaksi, ja hän epäilee huonon kunnon syyksi
tyttärensä sairauden aiheuttaman stressin, missä nähdäkseni hyvinkin voi olla perää.
Ihminen voi tuntea äärettömän syvää ja lähes rajatonta psykologista kipua ja
säilyttää silti mielenterveytensä, mutta tuon kivun ilmeneminen kehossa näyttäytyy
konkreettisella tavalla ”fysiikan romahtamisena”:
On myös huoli siitä, miten kehoni selviää stressistä ja unettomuudesta. Se on
todella kovilla. Joka paikkaa särkee. En enää ole niin huolestunut sieluni
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selviämisestä kuin kroppani jaksamisesta.
äärimmäisen rankkaa. (Priskillan tähden, 28.)
4.5

Sureminen

on

fyysisesti

Toiminnan ja tekojen merkitys suruprosessissa
Elämäntapani on varmasti näiden neljän tason sekamuoto, self-serving bias,
minää tukeva arviointivinouma, ja hautausmaakävelyni on toiminnallistamista,
tiedostamattoman yllykkeen purkautumista motorisena toimintona. (Surun
istukka, 268.)

Teko on muoto, representaatio ja symboli. Toiminta, teot, liikkeet ja eleet ovat
kehonkieltä, mielen ja kehon luomaa yhteistä koreografiaa, jossa mielen sisäinen
aines saa representaationsa motoriikassa, kehon toiminnassa ja sen ilmaisussa.
Kehon motoriset toiminnot ja kehonkieli ovat myös symbolisia: ne ilmentävät
mielen sisäisiä liikkeitä ja emootioita. Liikkumisen tapa, liike itsessään, tai
liikkumattomuus, kertovat usein erilaisista mielen tiloista. Tunteiden ilmaiseminen
kehon liikkeiden välityksellä on ominaista taiteille, erityisesti tanssitaiteelle, kuten
esimerkiksi flamencolle, jossa dramaattiset liikkeet ja kasvojen ilmeet kuvastavat
voimakkaita tunteita. Todd Phillipsin traumatisoitumista kuvaavassa elokuvassa
Joker (2019), päähenkilön Arthur Fleckin hahmolle on ominaista ilmaista itseään
tanssin keinoin. Hänen liikkeensä kuvastavat toisinaan ahdistunutta sulkeutumista
spastisine asentoineen, mutta toisinaan taas, etenkin elokuvan loppupuolella, jossa
päähenkilö ikään kuin antautuu dissosiaatiolle ja ottaa pysyvästi käyttöönsä voimaa,
valtaa ja osallisuutta edustavan Jokerin hahmon, tanssi muuttuu hyvin
ilmaisuvoimaiseksi ja vapautuneeksi laajoine liikekaarineen.
Liike on siis aina ilmaisevaa ja se voi siten kuvastaa myös mielen sairautta:
esimerkiksi erilaiset katatoniset tilat ilmentävät monenlaisia mielensisältöjä.
Oirekuvaan saattaa kuulua maanista motorista kiihtymystä, depressiivistä
paikalleen jähmettymistä tai toiminnallista toistoa (Korkeila 2016, 312). Edellä
mainitut kuuluvat subjektiiviseen ekspressiivisen liikkeen piiriin, sillä ne syntyvät
subjektista itsestään.
Ihanus (2002, 149) viittaa niin sanottuun mykkään hulluuteen ja toisaalta
subjektin ilmaisevaan liikkeeseen, jotka ovat toisensa vastakohtia. ”Mykkä hulluus”
merkitsee sitä, että sairas ihminen nähdään ensisijaisesti sairautta representoivana
oireenkantajana, objektina, eikä itseään ilmaisevana yksilönä. Esimerkkinä
tällaisesta objektivoinnista Ihanus mainitsee pariisilaisessa La Salpêtrièren
psykiatrisessa sairaalassa 1800-luvun lopussa järjestetyt opetusdemonstraatiot,
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joissa erilaisista mielenterveysongelmista kärsiviä potilaita esiteltiin yleisölle
sairauksille ominaisissa asennoissa. Potilaiden oletettiin siis toteuttavan, ja he
oppivat toteuttamaan, diagnoosille ominaista oirekuvaa, jota edustivat tietynlaiset
eleet, ilmeet ja kehon asennot. Ihmisillä onkin taipumus omaksua kuulumaansa tai
tavoittelemaansa viiteryhmään liitettyjä ominaisuuksia, kehonkielestä alkaen.
Kehon motoriikka, teot ja toiminta ovat kiinteästi sidoksissa sisäiseen:
persoonallisuudenpiirteisiin, temperamenttiin, mielialoihin ja tunteisiin. Toiminta
on jatkumoa sisäiselle mielenmaisemalle ja teot syntyvät joko spontaanisti, halusta,
tarpeesta tai pakon sanelemina. Suru, tai mikä tahansa voimakas tunne, usein
pakottaa ihmisen konkreettiseen toimintaan ja se näkyy myös muulla tavoin
fyysisessä olemuksessa. Ihmistä ei voida erottaa teoistaan ja toiminnastaan, sillä
teot syntyvät hetkellisen tai pitkäkestoisen sisäisen yllykkeen seurauksena.
Luvun alussa esitetyssä lainauksessa Huttunen viittaa tyttärensä kuoleman
jälkeisiin
loputtomiin
hautausmaavaelluksiinsa
kutsuen
niitä
surun
toiminnallistamiseksi. Psykiatriassa Huttusen mainitsemaan toiminnallistamiseen
viitataan termillä acting out, joka merkitsee ”tiedostamattoman yllykkeen
purkautumista ja ilmenemistä (motorisena) toimintana (yleensä hoitotilanteen
ulkopuolella) siten, etteivät yllyke ja siihen liittyvä tunne tule tietoisiksi.” (Partonen
& Lönnqvist 11.3. 2019.) Acting out kuuluu psyykkisiin defensseihin, eli
puolustusmekanismeihin. Defenssit ovat monimutkaisia tunteiden ja
tiedonkäsittelyn toimintatyylejä, joiden avulla aivot säätelevät ristiriitatilanteissa
mielen sisäistä tasapainoa muuttamalla ulkoisia tai mielen sisäisiä realiteetteja.
Defenssit ovat pääosin tiedostamattomia ja toistuvia tapoja käsitellä
ristiriitatilanteita, ja niiden tavoite on estää ahdistusta synnyttäviä sisäisiä
ristiriitoja tulemasta tietoisiksi. (Lönnqvist 11.3.2109; Partonen & Lönnqvist
11.3.2019.)
Tarkastelin luvussa 4 termin psykosomatiikka merkityksiä ja erilaisia ajassa
muuttuneita käsityksiä. Leikola (2014, 186) viittasi jokseenkin vanhentuneeseen
dualistiseen ajattelutapaan, jossa mielen ja kehon välille tehdään jyrkkä ero, ja
toisaalta nykyaikaiseen kokonaisvaltaisuutta korostavaan näkemykseen mielen ja
kehon yhtenäisyydestä. Leikolan mukaan esimerkiksi traumatisoitumiseen liittyviä
oireita ilmenee nykykäsityksen mukaan sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla,
ilman että kumpikaan niistä olisi toista perustavampi tai ensisijaisempi (2014, 184).
Ei siis voida sanoa, että esimerkiksi suru ensisijaisesti olisi mielen ilmiö, vaan se
manifestoituu
ihmisen
koko
olemisessa:
kehossa,
tajunnassa
ja
vuorovaikutussuhteissa. Surun ilmeneminen kehollisesti eleiden, ilmeiden,
motoriikan ja toiminnan kautta on normaalia psykosomatiikkaa. Aineistooni
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liittyvä toiminnallistaminen (kuten käveleminen, siivoaminen, puiden kaataminen)
voidaan näin ollen nähdä ennemminkin coping-keinona, eli psyykkisen itsesäätelyn
hallintakeinona. Coping on, päinvastoin kuin defenssi, tietoinen (tai tiedostamaton
[kirjoittajan huomio]) sopeutumiskeino, jonka avulla ihminen pyrkii käsittelemään
ongelmiaan ja ihmissuhteitaan sekä hallitsemaan elämäänsä. (Lönnqvist 11.3. 2019)
Van der Kolk ja van der Hart (1995, 175) viittaavat Janetiin, joka korosti
toiminnan merkitystä traumaattisten muistojen onnistuneen integroimisen kannalta
ja totesi, että terve reaktio stressiin on adaptiivisen toiminnan käyttöönotto.
Adaptiivinen toiminta merkitsee sopeutumista ja selviytymistä edistävää toimintaa.
Janet ei sinänsä toiminnalla tarkoittanut ainoastaan motorista toimintaa, vaan hänen
mukaansa myös esimerkiksi aktiivinen muisti on toimintaa: muistamiseen liittyvä
tarinan kertominen itsessään on teko. Muistaminen on mentaalinen teko, mutta
perustaltaan se on tietenkin myös fyysinen toiminto, sillä muistaminen palautuu
aivotoimintaan, joka on varsin elimellistä aktiviteettia. Yhtä lailla puhuminen ja
kirjoittaminen ovat fyysisiä toimintoja, koska ne eivät voi toteutua ilman kehoa.
Muistamiseen perustuva omaelämäkerrallinen kirjoittaminen on monin verroin
ruumiillinen prosessi, sillä se aktivoi itse fyysisen kirjoittamistoiminnon lisäksi
muistoihin liittyviä kehollisia tiloja, jotka erityisesti traumaattisissa muistoissa
voivat olla hyvin voimakkaita. Natalie Goldberg (2008 [1986], 76) toteaakin, että
kirjoittaminen ei ole ainoastaan ajatustoimintaa, vaan se on monin tavoin sidoksissa
kehoon ja aisteihin, kuten näköön, hajuun, makuun, tuntoon, kaikkeen elävään:
Kirjoittaja on fyysisessä yhteydessä kynään, ja käsi, joka jatkuu käsivartena,
vuodattaa aistien todistusta. Mieltä ja kehoa ei käy erottaminen, joten
kirjoittamisen fyysisen toiminnan kautta on mahdollista murtaa mielen esteitä.
Palaan vielä hautausmaakävelyihin ja toiminnallistamiseen, joihin Huttunen luvun
alun lainauksessa viittasi. Hautausmaa voi monelle läheisensä menettäneelle olla
merkittävä paikkana, joka koetaan eräänlaiseksi linkiksi elävien ja kuolleiden
välillä.
Koska hautausmaalla koetaan edellä mainitusta syystä päästävän
lähemmäksi vainajaa, siellä saatetaan vierailla useita kertoja päivässä menetyksen
jälkeen: ”Meistä tuli kokopäivätoimisia haudallakävijöitä. Jopa kolme kertaa
päivässä me sinne menimme” (Viimeinen hyppy, 164). Hautausmaa voi olla
tuskaisen mielen kiinnekohta, paikka, joka kutsuu erityisen vaikeinakin hetkinä:
Minun oli lähdettävä tuohon pimeään myrskysäähän yömyöhällä, sillä
sisäinen tuskani oli saamassa otteen minusta ja se oli sietämätön. Lähdin
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kulkemaan kohti hautausmaata, joka oli toisen kunnan alueella ja matkaa oli
runsaasti. (Pieni enkeli, 104.)
Hautapaikka toimii myös muistelupaikkana, ja hautapaikasta huolehtiminen on
jatkumoa sille huolenpidolle, joka kohdistettiin vainajaan hänen eläessään.
Palkovichin ja Korologos Bazarronen (2003, 733) mukaan hautakivien ja
hautausmaiden keskeinen funktio onkin toimia muistin aineellisina
ruumiillistumina. Sisäinen kokemus etsii aina ulkoista muotoaan, ja koska
hautapaikka, johon vainaja on haudattu, ja hautakivi, jossa on hänen nimensä, ovat
aineellisia muistoja hänen elämästään ja kuolemastaan, muodostuu haudan
hoitaminen symboliseksi rakkaudenosoitukseksi menetettyä kohtaan:
Joka ilta istun hänen haudallaan. Nyt on syksy, ja olen vienyt kolumbaarion
ovelle marokkolaisen hautalyhdyn. Jos olen matkoilla, hätäännyn että
öljykynttilä ehtii sammua. [...] Annoin lapseni kuolla, ja nyt hänen kuolemansa
jälkeen huolehdin siitä että kolumbaarion ovella palaa pimeinä iltoina tuore
hautakynttilä. Voiko äidin tehtävän enää irvokkaammin kiteyttää?
Edellä käsiteltyihin haudalla käynteihin ja hautausmaakävelyihin yhdistyy myös
itse käveleminen fyysisenä toimintana, joka liitetään osaksi suremisprosessia.
Huttusen tapauksessa kävelemiseen yhdistyi lisäksi kirjoittaminen, sillä hänen
tapansa oli kirjoittaa tyttärensä hautapaikalla Hietaniemen hautausmaan kappelin
kolumbaariossa. Suruprosessiin liittyvä käveleminen ei nähdäkseni ole
toiminnallistamista samassa merkityksessä kuin psykiatrinen termi acting out.
Kävelemisen tavoite ei ole unohtaminen tai asian käsittelemisen välttely, vaan
päinvastoin tavoitteena on tukea muistia ja järjestää ajatuksia vaikeaan
elämänkokemukseen liittyen. Käveleminen liikuntamuotona on yleisesti ottaen ja
mitä ilmeisimmin hyväksi niin fyysiselle kuin psyykkisellekin hyvinvoinnille,
mutta sillä on myös erityinen selkeyttävä ja rytmittävä vaikutus ajattelun kannalta.
Suuri määrä mentaalista ainesta muuttuu ikään kuin helpommin prosessoitavaksi
kävelemisen rytmissä ja oleelliset asiat kirkastuvat, kun rytminen liike samaan
aikaan kuluttaa energiaa. Monet ajattelijat ja kirjoittajat ovatkin olleet
myös ”kävelijöitä”, kuten Nietzsche, jonka kirjallisen tuotannon perustekijä oli
käveleminen, ja joka tiettyinä kausinaan saattoi parhaimmillaan kävellä kahdeksan
tuntia päivässä (Gros 2018 [2009], 24–25). Kävelemisen, liikkeen ja ajattelemisen
yhteyksiä käsittelee myös Ihanus (1985, 32), joka viittaa esimerkiksi antiikin
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kreikkalaisiin peripateetikkoihin11, jotka kävelivät filosofoidessaan: he ”kävelivät
filosofiaansa pitkin ja keskustelivat askelten tahdissa, lauseiden rytmikkäässä
keinunnassa, valmiina tanssiin, hyppyyn sanojensa yli.”
Omaan tutkimukseeni liittyen lapsen kuoleman kokeneet vanhemmat ovat
joutuneet merkittävien pitkäaikaisten, emotionaalisten stressitekijöiden kohteeksi,
joiden seurauksena keho on ajautunut ylivirittyneisyyden tilaan, johon niin ikään
samaan aikaan liittyy huomattava uupumus. Levinen (2019, 157) mukaan
hermojärjestelmä siirtyy hyvin virittyneeseen tilaan silloin, kun se valmistautuu
kohtaamaan vaaran. Jos syntynyt energiamäärä kyetään purkamaan
puolustautumalla aktiivisesti uhkaa vastaan, hermojärjestelmän aktivoituminen
palaa normaalille tasolle. Jos uhkaa sen sijaan ei ole kohdattu onnistuneesti,
ylimääräinen energia jää kehoon ja seurauksena on jatkuva ylivirittyneisyys, eli
stressitila. Lapsen kuolema on uhka, jota vastaan on mahdoton puolustautua
menestyksekkäästi, mutta stressin aiheuttamaa ylivirittyneisyyttä voi sen sijaan
yrittää purkaa toiminnallisesti, liikkumisen avulla. Luoma päätti tyttärensä
kuoleman jälkeen lähteä pyhiinvaellusmatkalle Espanjan Santiago de
Compostelaan. Matkan tarkoitus ei hänen mukaansa ollut unohtaa, torjua kipeitä
muistoja tai välttää surun käsittelyä, vaan saada etäisyyttä kaikkeen tapahtuneeseen
ja palauttaa mieli ja keho tässä ja nyt -hetkeen. Vaelluksen aikana Luoma tunsi
menehtyneen tyttärensä olevan mukana matkalla alusta loppuun: ”Tällä polulla
olimme yhtä sinun kanssasi.” 700 kilometrin pituinen vaellusreitti oli raskas, mutta
kirjoittaja koki pysyneensä henkisesti kasassa vaeltamalla itsensä fyysisesti
sairaaksi, kuten seuraavasta sitaatista käy ilmi.
Muistelin sinua. Meille se oli sellainen shokki, kun sanottiin, että sinulla oli
aivokasvain. Epätoivoissamme yritimme eri vaihtoehtoja. Kaikki oli turhaa. [...]
Voi mitä painajaista! Meistä kuoli siinä samalla osa. Olemme invalideja. Ja
voi että me vaelsimme itsemme sairaiksi fyysisesti, että henkisesti pysyisimme
kasassa. Baarin vessassa kaadoin vettä kengästäni. Jalat olivat edelleen märät
sateisella polulla, mutta vesi ei enää hölskynyt kengissä. Minun päässäni soi
Gregoriaaninen musiikki eucalyptus metsässä. (Viimeinen hyppy, 173.)
Fyysinen rasitus, jopa kipu, tuntuisi lievittävän psyykkistä kipua ainakin
hetkellisesti. Luoma kertoi edellisessä lainauksessa vaeltaneensa itsensä fyysisesti
sairaaksi kestääkseen tyttärensä kuoleman aiheuttamat henkiset kärsimykset.

11

Peripateettinen koulukunta on Aristoteleen perustama filosofinen koulukunta, joka sai nimensä
Lykeionin kävelyhallista (peripatos), jossa Aristoteles ryhtyi luennoimaan (Fuchs 1972, 214).

90

Fyysinen koetus itse asiassa voi parantaa myös psyykkistä suorituskykyä ja
kestävyyttä, koska äärirajoilla ponnistelu ja selviytyminen lisäävät yleistä
voimantunnetta. Äärimmäisen rankka 700 kilometrin vaellus on vastaavan sisäisen
psykologisen kokemuksen, eli tyttären kuoleman ja siihen liittyvän suruprosessin,
ulkoinen muoto. Se on matka, josta on selvitty.
Fyysinen toiminnallisuus, joka tähtää jonkinlaiseen asioiden järjestelemiseen,
kuvastaa niin ikään samaan tavoitteeseen pyrkivää mentaalista prosessia.
Toiminnallisuus voi liittyä kuolemaan kuuluviin rituaaleihin, kuten ruumiin
käsittelyyn, hautaamisjärjestelyihin, haudalla käynteihin, joita Pulkkinen
tarkastelee (2016, 161–190). Myös muunlainen kuin rituaaleihin liittyvä toiminta,
kuten työ tai liikunta, voi olla tapa käsitellä surua (Pulkkinen 2016, 186–187).
Omassa aineistossani esimerkiksi siivoaminen, puiden kaataminen ja oksien
katkominen näyttäytyvät toimintana, joiden tavoite on sekä konkreettisesti että
metaforisesti karsia turhaa, puhdistaa ja järjestää. Samalla ne toimivat tietoisen
läsnäolon kokemuksina, aivan kuten Luoman pyhiinvaellus. Fyysinen työ auttaa
tunnistamaan oman kehon voimat ja ääriviivat ja lisää siten kehotuntumaa, fyysistä
olemassaolon tunnetta. Tietoisuuden keskittäminen lihaksiin, luihin ja muihin
kehonosiin ja niihin kohdistuvaan rasitukseen peittävät hetkeksi alleen
abstraktimman psyykkisen kivun, jota on vaikeampi paikallistaa:
Mustat tuulipuvunhousut kahisten siirtelen huonekaluja ja jynssään
vimmaisesti. Tunnen venyttävän liikkeen kyljissäni, kun hankaan mopilla
kahdeksikkoa lattiaan. Vedän vatsalihaksia kohti selkärankaa. Ankara tahti
tuntuu ruumiissa, saa hartiat ja kyljet aristamaan. Ihana kipu. (Jäähyväisten
jälkeen, 88.)
Isä oli usein Ossin sairastaessa purkanut sisimpänsä toimintaan. Niin nytkin.
Hän vei surunsa metsään, kaatoi puita, katkoi oksia, vaikka lunta tuli taivaan
täydeltä tai tuuli rajusti. (Enkeliveli, 99.)
Tunteiden ilmaiseminen toiminnalla voi tähdätä myös jonkin ulkoisen,
konkreettisen hahmon luomiseen. Tuo fyysinen hahmo symboloi ja kuvastaa
tuolloin jotakin tiettyä henkistä kokemusta, kuten rakkautta, kuolemaa tai surua.
Tämän kaltainen tunnetta symboloiva tunnettu inkarnaatio on esimerkiksi Intiassa
sijaitseva rakennusmonumentti Taj Mahal, jonka Shaahi Jahan rakennutti muistoksi
synnytyksessä kuolleelle vaimolleen Mumtaz Mahalille.
Arkipäivän mittakaavassa suruprosessin hallintaa voi toteuttaa konkreettisesti
kädentöillä: surua voi symboloida menehtyneelle lapselle itse tehty kukkapenkki,
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jäälyhty, arkku tai hautakivi. Tällöin rakkaus ja huolenpito ikään kuin jatkuvat
kuolemasta huolimatta ja suru ja kaipuu saavat fyysisen muotonsa käden ja mielen
yhteisessä tuotoksessa:
Mieheni vasaroi suruaan pois. Hän rakensi: hän etsi surulleen muotoa, koetti
saada sen haltuunsa, valjastaa sen kättensä avulla ja antaa sille konkreettisen
hahmon. Jossainhan käsin kosketeltavan surun on oltava. […]
Paloja siitä löytyi Akselin arkusta. Sen jokaisesta hiotusta laudasta, vihalla
poratuista ruuveista ja hellyydellä vedetyistä petsiviivoista. Sen muoto
hahmottui Akselin hautakivestä, joka huolella valittiin pihamme kiviaidan
kivistä. [...]
Talvella suru sai jäälyhdyn muodon. Sen seinämän ohuudesta näkyi elämän
hauraus. [...]
Keväällä mieheni suru löytyi itse tehdystä kukkapenkistä, joka oli yhtä leveä
kuin Akseli oli pitkä ja yhtä pitkä kuin Akselin syntymäpaino grammoissa. [...]
Kesällä hän kaivoi saaresta taimia. Kitukasvuisia elämänalkuja metsän
siimeksestä. Niitä kaikkein pienimpiä, jotka jäivät muiden varjoon. (Liian lyhyt
elämä, 108–109.)
Toiminnallisuus suruprosessissa voi liittyä myös arkipäivän asioiden hoitamiseen
ja järjestelemiseen. Usein läheisensä kuoleman kohdanneet voivat kokea välittömiä
toimia edellyttävien tehtävien suorittamisen ja asioiden hoitamisen väliaikaisesti
helpottavan surun käsittelyä. Kiireisenä pysyminen ja keskittyminen konkreettisiin
asioihin antaa mielen hetken aikaa levätä siten, ettei koko emotionaalista kuormaa
tarvitse ottaa vastaan kerralla. Sairauden ja sairaan hoitaminen ja siihen sisältyvät
käytännön askareet vaativat jatkuvaa huomiota, kuten myös äkillisestä
kuolemantapauksesta seuranneet asioiden selvittelyt ja järjestelemiset. Tällainen
toimeliaisuus luo hallinnan tunnetta, mutta kuolemantapaukseen liittyvät askareet
vähenevät ajan myötä, ja silloin tunteiden voidaan kokea vyöryvän päälle
hallitsemattomasti:
Olin kohdistanut kaiken ylimääräisen energian käytännön askareisiin ja
selviytymisstrategioihin, jotta pystyisin hallitsemaan ja torjumaan
tunteenomaiset ryteiköt, joita virtasi esiin tunteiden virranuomassa (Kun
elämä pysähtyi, 104).
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Matkan alussa, silloin kuin lapseni oli juuri kuollut ja kaikki oli kesken ja
pysähtynyt ja auki ja lopussa, minun oli pakko ponnistella. Kävin
hautaustoimistossa, järjestin jäähyväistilaisuuden, muistotilaisuuden,
uurnanlaskun ja perunkirjoituksen, pesin vainajan pyykit, tyhjensin hänen
kotinsa, hoidin käytännön asiat, raha-asiat, yhteydenotot. [...] Hoidin kuolleen
lapseni asioita päivittäin puoli vuotta. Suomensin seitsemänsataasivuisen
tanskalaisen sotakirjan. Yritin huolehtia omasta terveydestäni silloin kuin
muistin ja jaksoin, kävin psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla,
hammaslääkärissä, verenpaineseurannassa, gynekologilla, ihotautilääkärillä,
rintojen ultraäänessä, Jorvin sairaalan naistentautien poliklinikalla. [...] En
selvinnyt. (Surun istukka, 50–51.)
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5

Suru tajunnallisena ilmentymänä: emootiot
sanoina ja tarinoina
Suurin suruni ei ole sanaton. Minun on pakko antaa surulleni sanat, vaikka
kukaan ei haluaisikaan kuulla. Suurin suru ei voi olla sanaton. (Surun istukka,
54.)

Tutkimukseni päätännön otsikossa Somaattisesta symbolisaatioon ja narratiiveihin
viittaan suruun prosessina, joka kirjoittamisen ja verbalisaation myötä muuttuu
sanattomasta kehollisesta ja affektiivisesta ydinkokemuksesta verbalisoiduiksi ja
tietoisiksi tunteiksi, sanoiksi ja kertomuksiksi. Yllä olevassa lainauksessa Huttunen
toteaa, että suurin suru ei ole sanaton, ja että hänen on henkilökohtaisesti pakko
antaa surullensa sanat. Aineistooni kuuluvat teokset ovat sanoitettuja
surukertomuksia, joissa sanattomiksi mielletyt kokemukset ovat saaneet kielellisen
muodon. Kokemus toisin sanoen siirtyy symbolisaation myötä kognitiivisen
tajunnan piiriin. Tajunnallisuus viittaa Rauhalan ihmiskäsityksessä (2005, 34)
inhimillisen kokemisen kokonaisuudeksi, jonka perustavanlaatuinen rakenne on
mielellisyyttä. Mieli ilmenee ja se koetaan aina jossakin tajunnan tilassa tai
elämyksessä, kuten havainto- ja tunne-elämyksessä (Rauhala 2005, 35).
Suruun ja kuolemaan viitataan usein hiljaisuuteen viittaavilla sanoilla. Tuttu
muistolause ”Suurin suru on sanaton, syvin kaipaus äänetön” toteaa surun ja
kaipauksen olevan sanoin ilmaisemattomissa. Pulkkisen (2016) väitöskirjan
otsikko Salattu, suoritettu ja sanaton suru: Läheisen menettäminen
kokonaisvaltaisena kokemuksena kuvastaakin, kuinka suru voi olla
henkilökohtainen ja yksityinen, salattu kokemus, sekä sitä, miten kuolemansuru
voimakkaana elämyksenä pakenee kieltä ja sanallisia ilmauksia. Kuitenkin
surukirjallisuutta löytyy paljon, sillä ihmisillä on syvällinen tarve kielellistää
kokemuksensa, kertoa tarinansa. Tarinan kertomiseen on tosin muitakin keinoja
kuin sanoista koostuva kieli: Ihanuksen (2005, 229) mukaan tarinat voivat saada
esimerkiksi kirjoitetun, suullisen, kuvallisen, musiikillisen tai tanssillisen hahmon.
Verbaaliseen kertomisen tarpeeseen liittyy juuri kirjoittamisen ja puhumisen
terapeuttisuus. Pulkkinen
(2016,
196) viittaakin tässä yhteydessä
käsitteellistämisen merkitykseen ja sitä tukevaan kirjoittamiseen, joka on väline
surun sanoittamiseen ja sen ulos elämiseen, mutta myös väline tunteiden,
tunnelmien ja tapahtumien tallentamiseen, eräänlainen muistamisen ja
muistelemisen mahdollistaja.
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Pulkkinen (2016, 205) toteaa oman tutkimusaineistonsa suhteen, että sen tuottajat
luonnehtivat surua usein joksikin sellaiseksi, jota ei voi kuvata sanoin. Silti
kirjoittajat ovat hänen mukaansa laatineet laajoja, yksityiskohtaisia ja kieleltään
rikkaita kuvauksia kokemuksistaan. Pulkkisen (2016, 205) mukaan tämä paradoksi
kuvaa kirjoittajien tarvetta ja halua kuvailla suruaan, vaikka se tuntuisikin
mahdottomalta, ja on osoitus myös siitä, että henkilökohtaisesti koetun
sanattomuuden takaa on silti mahdollista löytää sanalliset ilmaisut. Helppoa
voimakkaiden tunteiden sanoittaminen ei kuitenkaan ole. Inhimillisen tietoisuuden
kielellistämisen on vaativaa kognitiivista työtä, etenkin kun kokemus on jollakin
tavalla arkipäiväisyyden ylittävä. Alla oleva lainaus kuvastaakin juuri sitä, miten
vaikeaa voimakkaita tunteita, kuten surua, voi olla sanallistaa: suru sijaitsee
kielellisten merkkien takana, niiden välissä tai yläpuolella, jolloin tietty
merkityssisältö ei tahdo löytää itseään kuvaavaa ilmaisua:
Suru ei mahdu sanoihin eikä määritelmiin. Se elää omaa aikatauluaan eikä
sitä voi säädellä. Suru kätkeytyy sanojen ja käsitteiden taakse, rivien väliin,
pisteen yläpuolelle. Suru elää ja muuttuu, koko ajan. (Enkeliveli, 97.)
Sen lisäksi, että ihmisellä on tarve sanoittaa kokemuksensa, Cyrulnikin (2012
[1999], 142) mukaan luoda tarinanmuotoinen esitys menneisyydestään, hänellä on
tarve myös sen jakamiseen. Cyrulnik (2012 [1999], 142) toteaa, että kun jaamme
kokemuksemme toisen ihmisen kanssa, siirrämme kokemuksen toisen
prosessoitavaksi, mikä saa meidät tuntemaan, että olemme saaneet osaksemme
ymmärrystä ja hyväksyntää. Ymmärryksen harha on sitä suurempi, mitä
kauempana vastaanottaja on, sillä todelliset ihmiset ovat usein erehtyväisiä ja
epätäydellisiä. Sen vuoksi anonyymi lukija onkin tässä suhteessa ihanteellinen
osapuoli: koska lukija on etäällä, hän ei voi paljastaa salaisuuksiamme ja koska
hänet on idealisoitu, hän ymmärtää meitä täydellisesti. (2012 [1999], 142.)
5.1

Suru metaforina
Surussa on kaikki värit. Suru on sysimusta, mustempi kuin yö, ja kuitenkin niin
kirkas, valkoinen, kiiltävä, hohtava ja läpinäkyvä kuin harso. Suru on
räiskyvän punainen, kylmän sininen tai vihreä ja ruskea kuin maa. Suru on
tuntuva mutta hauras, siitä ei saa otetta kuin hetkittäin. (Enkeliveli, 98.)

Yllä olevassa lainauksessa surua kuvataan epäsuorasti kielikuvin, metaforisesti.
Kirjoittaja kuvailee kokemaansa surua erilaisin värein: suru näyttäytyy hänelle
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samaan aikaan sysimustana, räiskyvän punaisena, kylmän sinisenä ja maan väreissä,
vihreänä ja ruskeana. Surua kuvataan lainauksessa myös jonkinlaisena fyysisesti
olemassa olevana esineenä, joka on tuntuva mutta hauras, ja josta ei oikein tahdo
saada otetta. Aineistossani suruun liittyviä tunteita hahmotellaan monin tavoin
metaforisin keinoin. Nähdäkseni kielikuvien hyödyntäminen onkin ominaista
tunnepitoisessa kielenkäytössä, johon Kövecsesin (2000, 2) mukaan sisältyy paljon
muutakin kuin varsinaiset tunteita kuvaavat sanat, kuten viha, pelko, suru, rakkaus
jne. Poeettiset keinot ovat osa tunnekieltä ja lisäävät sen elävyyttä ja ilmaisuvoimaa.
Metaforisuus kuuluu siten emotionaalisten kokemusten kielellistämisprosessiin.
Metaforan käyttö on Schwartz-Bordenin (1992) mukaan niin ikään voimakas ja
hyödyllinen väline esimerkiksi surun prosessoinnissa, sillä tuskallisen asian
käsittely symbolisin keinoin etäännyttää itse aiheesta ja auttaa siten ilmaisemaan
menetykseen liittyvää surua, vihaa, syyllisyyttä ja muita tunteita. Umphreyn ja
Cacciatoren (2014, 3) mukaan metaforat voivat auttaa surevia kuvailemaan ja
ilmaisemaan suruaan. He viittaavat tutkimuksiin (Gersie 1992; Gersie & King
1989), joiden mukaan metaforien käyttö ja kertomuksellisuus ovat yhteydessä
suruun liittyvään resilienssiin.
Metafora on kielikuva, merkityssuhde, jossa ideaa, kuvaa tai symbolia voidaan
kuvata yhdellä tai useammalla muun idealla, kuvalla tai symbolilla. Metaforan
käyttö elävöittää ja komplisoi kohteena olevaa merkityssisältöä. (Preminger 2014,
136.) Metafora on siirtymistä merkityksestä toiseen oivalluksen kautta, joka
perustuu henkilökohtaiseen tulkintaan (Dupriez 1991, 276).
Metafora ei liity ainoastaan kieleen ja sanoihin, vaan metaforisuus kuuluu
kokonaisvaltaisesti jokapäiväiseen elämään; niin kieleen, ajatteluun kuin
toimintaankin (Lakoff & Johnson 1980, 3). Tarkastelin luvuissa 4.4 ja 4.5 kehon ja
toiminnan kieltä; sitä kuinka abstrakteja tunnekokemuksia voi hahmottaa
esimerkiksi siirtämällä ne fyysiseen kontekstiin, kuten luvussa 4.4 "Sydämeni alkoi
jälleen vuotaa verta […].” Tässä tapauksessa kyse on metaforasta ja emotionaalinen
kokemus muuttuu kielikuvaksi haavoittuneesta sydämestä. Surun mentaalista
prosessointia konkreettisen toiminnan kontekstissa kuvattiin metaforisesti luvussa
4.5 esimerkiksi näin: ”Mieheni vasaroi suruaan pois […].”
Umphrey ja Cacciatore (2014, 3) viittaavat Gravesiin (2009), jonka mukaan
surevat usein hahmottavat surun metaforisesti esimerkiksi matkaksi, kuten Närhi
teoksessaan Priskillan tähden. Matkapäiväkirja kuolemanlaakson läpi (2018).
Edellisen mukaan kirjoittajan surukertomus nähdään matkapäiväkirjana ja
suruprosessi matkana kuolemanlaakson läpi. Schwartz-Bordeniin (1992) viitaten
Umphrey ja Cacciatore (2014, 3) toteavat, että surevaa sen sijaan voidaan kuvata
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metaforisesti amputoiduksi, raajansa menettäneeksi. Monet surevat kokevatkin
lapsen menetyksen omaan itseen kuuluvan osan menetykseksi, fyysisessä
kontekstissa amputaatioksi, kuten alla oleva lainaus kuvastaa:
Oman lapsen menetys on äidille amputaatio. Lopullista menetystä ei voi
korvata mikään. Se vammauttaa, ja kaikki liikkuminen on sen jälkeen
toispuoleista ja vajaata. Haamukipu piinaa öisin. (Surun istukka, 293.)
Iloa ja surua kuvataan Kövecsesin (2000, 39) mukaan usein metaforisilla
ilmauksilla, jotka ilmaisevat lämpöä tai kylmyyttä, vaaleutta tai tummuutta,
ylhäällä tai alhaalla olevaa ja elinvoimaa tai sen puutetta. Iloa kuvataan siis ensiksi
mainittuihin sanoihin liittyvin kielikuvin, surua sen sijaan jälkimmäisiin
assosioituvin.
Kövecses (2000, 25–26) viittaa Barcelonaan (1986), joka on tarkastellut
surullisuuteen liittyviä metaforia, joista Kövecses on modifioinut muun muassa
seuraavia: suru on alhaalla, suru on tummaa, suru on lämmön ja elinvoiman
puutetta, suru on ainetta tai se on jonkinlainen voima, suru on sairautta ja
mielipuolisuutta, suru on taakka, se on elävä organismi, vangittu eläin tai
vastustaja.
Aineistossani esiintyy varsin runsaasti edellä mainitun kaltaista metaforiikkaa,
jota seuraavaksi tarkastelen. Luvun alussa olevassa lainauksessa suru hahmotettiin
monenlaisina väreinä. Suru saatetaan nähdä myös syksyn väreissä, sillä syksy
assosioituu vuodenaikana kuolemaan ja kaiken katoavuuteen, elämän
loppumiseen: ”Suru ottaa kuvastonsa syksyn väreistä, veden kylmästä kuullosta,
mullan ruskeasta, pudonneiden lehtien maanväreistä” (Äläkä sure Sakari, 67).
Usein jonkin järkyttävän tapahtuman jälkeistä aikaa saatetaan niin ikään kuvata
värittömyytenä, mikä liittynee sisäiseen tyhjyyden kokemukseen sekä siihen, että
asiat menettävät merkityksensä eikä ihminen enää jaksa kiinnittää huomiota
nyansseihin, hän ei näe niitä, maailma ikään kuin haalistuu hänen silmissään.
Heideggerin mukaan (2000, 177–180) maailma paljastuu ihmiselle ensisijaisesti
mielialan kautta, toisin sanoen se, millä tavalla näemme ulkoisen maailman, vastaa
sen hetkistä sisäisen kokemuksemme tilaa. Suru on tällöin kuin harmaa harso,
jonka läpi kaikkea katsellaan: ”Maailmastani olivat kadonneet kaikki värit” (Liian
lyhyt elämä, 76).
Suru assosioituu myös talviseen säähän; kylmyyteen, lumiseen maahan sekä
yleiseen apeaan harmauteen. Aikaisempi elämä ennen lapsen menetystä sen sijaan
näyttäytyy huolettomana, lämpimänä ja valoisana kesänä, sinisenä taivaana ja
lintujen lauluna. Suruun viitataan kylmyyteen liittyvillä metaforilla; suru voi olla
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esimerkiksi lamaannuttava, kaiken elämän tuhoava umpijää tai kylmä viima ja
pakkanen, joiden armoille ihminen on tahtomattaan heitetty ja joita vastaan hän on
suojaton, ”alaston.”
Elämäämme on kaiken sairastamisen ja hautajaisten myötä muodostunut syvä
umpijää, joka jähmettää kaiken. (Jäähyväisten jälkeen, 12).
Tuntuu siltä kuin minut olisi yhtäkkiä heitetty alasti ulos, pimeään, keskelle
viimaa. Tiedän, että kohta joka soluun sattuu, jos en pääse takaisin lämpimään.
[…] Viima sisälläni yltyy, hakkaa ihoa kananlihalle. […] Ei riitä, että minut on
heitetty alasti pakkaseen, vaan turpiin alkaa tulla joka puolelta. (Jäähyväiset
Einolle, 12, 13, 19.)
Suru on toinen maa. Se on täysi kuin leveä virta. Sen tiet ovat kiveä ja jäätä.
[…] Surun maan rannoilla on talvi. (Äläkä sure Sakari, 6.)
Koska ihminen on vuorovaikutteisessa suhteessa ympäristönsä kanssa, syntyy
kokemus siitä, että oma sisäinen mieliala säätelee ulkomaailman tilaa, mikä tietyssä
mielessä pitää paikkansa, kuten edellisessä kappaleessa todettiin. Sisäisen ja
ulkoisen dialogi on päättymätöntä: jokin ulkoinen tapahtuma saa aikaan sisäisen
reaktion ja mielialan, joka taas aiheuttaa sen, että ulkomaailma nähdään tietyssä
valossa jne. Kuten alla olevassa lainauksessa todetaan: ”Mieleni harmaus on
laskenut maisemaan”. Lainauksessa mainittu sumuisuus ja huono näkyvyys
viittaavat tyhjyyteen ja näköalattomuuteen, siihen ettei tulevaisuutta enää haluta tai
kyetä näkemään:
Istun autossa. Ulkona on hyytävän kylmä. Sää vastaa mielenmaisemaani.
Sataa lunta, maa on valkoinen. Toisin kuin Teklan syntyessä. Silloin aurinko
paistoi, linnut lauloivat, taivas oli sininen. Mieleni harmaus on laskenut
maisemaan. Minä en näe. Täällä on sumua. (Viimeinen vuosi, 26.)
Värittömyyden ja harmauden lisäksi suru nivoutuu pimeyteen ja mustaan väriin,
toisin sanoen se assosioituu tummiin sävyihin. Sitä kuvataan esimerkiksi mustana
kuiluna tai rotkona, johon sureva kokee putoavansa, tai pimeytenä, jonka syvyyteen
hän kulkee, ikään kuin sen ydintä kohti, ”pimeän silmään”. Kuiluun tai rotkoon
putoaminen viittaa yksinäiseen ja avuttomaan tilaan, josta ei ole poispääsyä:
Putosin tyhjään mustaan rotkoon, käärinliinat niin tiukasti ympärilläni, etten
pystynyt tarttumaan silmieni edessä heikosti vilahteleviin elämänjuuriin […]
(Liian lyhyt elämä, 46).
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Elämää kannattelevan hissin vaijeri on katkennut ja kori tippuu vauhdilla kohti
kuilua. Kohti syvää mustaa kuilua. (Jäähyväiset Einolle, 19.)
Edessäni oli vain musta tyhjyys ja pimeä kuilu, joka nielaisisi minut
varmuudella […] (Akselin ja Elinan suruvalssi, 9).
Halusin vain tietää, voiko kyllin syvälle pimeään kuljettuaan kohdata sen
kääntöpuolen (Jälkeen Kasperin, 97).
Mitä ihmiset tekevät pimeän silmässä (Jälkeen Kasperin, 16)?
Yllä olevissa lainauksissa viitattiin myös putoamiseen. Kuten Kövecsesiä
aikaisemmin lainaten todettiin, suru assosioituu alhaalla olevaksi. Sureva voi kokea
olevansa ”pohjalla”, mikä viittaa siihen, ettei hänen tilansa siitä enää voi huonontua.
Suru voi olla liikkumista alaspäin, pohjakosketuksen saavuttamista. Se voi olla
putoamista, jolloin sureva kokee itsensä emotionaalisesti avuttomaksi, sillä
ajatukseen putoamisesta liittyy kauhua ja hallinnan menetystä. Alaspäin
liikkuminen voi myös olla tietoista päätöstä laskeutua yhä syvemmälle tutkimaan
omaa suhdettaan suruun ja kuolemaan, ”kaivella suru pohjia myöten:
Silloin tuntui ensimmäisen kerran maa katoavan jalkojen alta. (Äidin 365
toivon päivää, 26).
Olen rikki, olen pudonnut, olen pohjalla. (Viimeinen vuosi, 47).
Eräänä päivänä ohut turvaverkko ratkeaa jalkojen alla, ja putoat kauhun
syvyyteen (Äläkä sure Sakari, 67).
Syvä suru on laskeutumista kaivoon. Kerros kerrokselta alemmas. Elämän
äänet ja tuoksut vähenevät, kunnes loppuvat kokonaan. (Äläkä sure Sakari, 40)
Tänään itketään oikein kovasti ja rumasti. Heitetään toivo helvettiin. Ollaan
vaan. Ollaan niin pirusti tässä surussa ja kaivellaan se lopulta pohjia myöten.
(Jäähyväisten jälkeen, 11)
Koska suru tekee kipeää, sitä kuvaillaan myös erilaisin kipua tuottavin verbein.
Suru koetaan eläväksi olennoksi, joka esimerkiksi nokkii, raapii, pistää, repii ja
raatelee. Alla olevissa lainauksissa suruun liittyvä tuska näyttäytyy pitkäsiipisinä ja
pitkäkyntisinä lintuina, jotka nokkivat päälakea, tai mustina mieltä raatelevina
korppeina. Kipu kuvataan myös jonkinlaisena personifikaationa, esimerkiksi
demonina, joka alati vaanii surevaa, odottaen heikkoa hetkeä, jona käydä tämän
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kimppuun. Koska tuskalta ei pakenemalla voi välttyä, sitä voi myös mennä vastaan,
suostua aktiivisesti kärsimykseen, surun prosessointiin:
Yhtäkkiä ne tulivat. Pitkäsiipiset linnut! Kuulin selvästi niiden siiveniskut. Ne
tulivat kuten alussa, lensivät yhä matalammalla ja matalammalla. Ne nokkivat
kipeästi päälakeani ja minä huusin. (Perhosen lento, 238.)
Kun taloni hiljentyi iltaisin, päästi pimeys useasti demonit laskeutumaan sinne.
Suruni mustat korpit lentelivät kodissani ja koettivat raadella mieltäni. Ne
raakkuivat korvani vieressä yrittäen saada minut paniikkiin. Annoin niiden
tulla. (Akselin ja Elinan suruvalssi, 41.)
Tunnen miten tuska hiipii takanani, tulee lähemmäs. […] Menen tuskaa
vastaan ja levitän sylini. Samalla kun sen repivät kynnet uppoavat minuun,
minua koskettaa myös toinen tunne. (Jälkeen Kasperin, 21.)
Kunnes noustessani portaita tunsin tutun olon: kipu vaani minua. […] Päätin
kestää, keräsin varustustani, mutta en ollut niin karaistunut enää ja tuska pääsi
kimppuuni täysillä. Sen piikit pistivät ja repivät säälittä. (Jälkeen Kasperin, 61.)
Suruun liittyvä kipu assosioituu fyysiseen sairauteen, joka aiheuttaa kärsimystä.
Sureva voi kokea olevansa yhtä kivulias kuin avohaava, niin sanotusti vereslihalla,
jolloin kaikki emotionaalisesti lähelle tuleva satuttaa. Suru on kuin vieras
aine, ”kirvelevä myrkky”, joka valtaa ihmisen. Edellinen viittaisi siihen, että suru
ja kipu koetaan kokonaisvaltaisesti mielen ja kehon tasoilla. Surun kuvailussa
voidaan käyttää hajoamiseen kytkeytyviä verbejä, kuten repeäminen tai
mureneminen, jotka representoivat kokemusta mielen ja kokemusmaailman
rikkoutumisesta.
Poikani Kasper on kuollut, tehnyt itsemurhan kuusi päivää sitten. Makaan
lattialla ja kuuntelen, miten kipu leviää pitkin ruumistani kuin hapan, kirvelevä
myrkky. Se tavoittaa joka solun, ei säästä mitään. […] Makaan lattialla ja
totean, että lapsen kuolema koskee samaan paikkaan kuin syntymä: syvälle
lantioon. Kipu ravistaa ja repii ruumista aivan kuin 23 vuotta sitten. (Jälkeen
Kasperin, 7.)
Tuntuu, että kaikki repeytyy minusta irti. Kuin lihatkin luista ja luut murenisivat
jauhoksi. (Jälkeen Kasperin, 9.)
Minä olen suuri avohaava, jota kukaan ei voi koskettaa (Jälkeen Kasperin, 43).
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Suru kuvataan myös ahtaana tilana, joka eristää ihmisen ja erottaa hänet muusta
maailmasta. Sureva kokee olevansa erilainen, joutuneensa erilleen ”normaalista”
elämästä, jossa muut ihmiset jatkavat omaansa entiseen tapaan. Suru on pimeä tila,
josta ei näe ulos ja josta ei voi halutessaan poistua, se on ”ikkunaton ja oveton
huone”. Viitataan näkyvyyden puutteeseen; siihen ettei omalta tuskaltaan kykene
kiinnittämään huomiota ulkoisiin asioihin sekä siihen, ettei siitä pääse halutessaan
pois. Tuska on niin sanotusti, jälleen uudella metaforalla ilmaisten, vain ”lusittava”
läpi. Ikkunaton ja oveton huone assosioituu myös vankiselliin, johon ihminen on
tahtomattaan suljettu. Suru on niin ikään hyvin pieni tila, johon ei mahdu
ulkopuolisia siinä merkityksessä, että kukaan muu ei voi täysin ymmärtää, mitä
sureva käy läpi. Se voi olla hyvin yksilöllinen ja yksinäinen kokemus, jossa
toisinaan jopa perheenjäsenet erkanevat toisistaan. Alla olevassa lainauksessa
lapsen menetyksen liittyvää surua kuvataan kidutuskammioksi, johon
perheenjäsenet on suljettu ja jossa he ahdistuneina hyökkäävät toisiansa vastaan:
Todellisuus, johon aikaisemmin uskoin, katosi, ja ympärilleni valettiin
teräsverkko, joka erotti minut muusta maailmasta (Liian lyhyt elämä, 46).
Suruni saapuu paloina. […] Se on tukahduttava suruvaippa, joka kietoo
tiukasti sisäänsä. (Liian lyhyt elämä, 67.)
Kivun huone on pieni, mittoihini tehty (Jälkeen Kasperin, 9).
Suru. Että istut pimeässä huoneessa, ikkunattomassa, ovettomassa. (Äläkä sure
Sakari, 65.)
Ja meidän kahden ympärille Einon sairaus on rakentanut kidutuskammion,
jonka seinien sisälle meidät on pakotettu. Kammion vankeina hyökkäämme
toistemme kurkkuun ja raatelemme toisiamme. (Jäähyväiset Einolle, 124.)
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5.2 Terapeuttisen lukemisen ja kirjoittamisen merkitys
suruprosessissa
Kirjallisuuden sekatyöläinen ottaa omaan käyttöönsä kaikkien sanat. Sanat
tekevät todellisuutta. Minulla on sanoja. Kirjoitan niitä. Minun on pakko
kirjoittaa. Ajatukseni ovat ajatuksia vasta kun ne on niille on annettu sanat.
Kieli tekee niistä näkyviä. Kirjoitan ne muistiin osana tätä surua. (Surun
istukka, 67.)
Tutkimiini teoksiin sisältyy merkittävänä ominaisuutena kirjallisuusterapeuttinen
ulottuvuus. Oli kirjoittamisen terapeuttisuus kirjoittajilla sitten tiedossa tai ei,
surukirjoittamista voidaan kuitenkin pitää terapeuttisena, eheyttävänä toimintana.
Kirjoittamisen voidaan nähdä olleen terapeuttista aineistoni kirjoittajille itselleen,
ja koska tekstit ovat päätyneet julkaistaviksi, kirjoittamisen tavoitteena on myös
ollut muiden auttaminen ja lapsen kuolemaan ja suruun liittyvän tiedon
lisääminen. ”Minun on pakko kirjoittaa”, toteaa tyttärensä menettänyt Huttunen
tämän luvun alussa olevassa lainauksessa. Samalla tavalla Juntunen kuvailee omaa
kirjoittamisprosessiaan lapsensa kuoleman jälkeen:
Ajatus kirjoittamisesta ei jättänyt minua rauhaan, kun se Martan syntymäyönä
oli päässyt iskostumaan mieleeni. Perustelin aikomusta itselleni aluksi
varovasti: kirjoittaminen olisi minulle luonteva terapiamuoto […] Jos joku
saisi omassa onnettomuudessaan kirjastani apua, sen parempi.” (Tuntematon
lapsi, 187.)
Ajatukset, intuitiiviset hahmotelmat, tunteet ja kokemukset etsivät jatkuvasti
ulkoista muotoaan toiminnassa, sanallisessa tai muussa ilmaisussa. Voimakkaan
kokemuksen ollessa kyseessä, tuo muodon hakeminen on erityisen pakottavaa.
Kirjoittaminen on ylivoimaisen emotionaalisen kokemuksen edessä tarjonnut
aineistoni tuottajille lohtua ja tukea. Se on ollut henkireikä ja keino purkaa
ajatuksiaan ja tunteitaan sekä tarkastella omaa sisintään. Kirjoittaminen, tai muu
luova toiminta, voi kantaa ihmistä tuskallisen elämäntilanteen läpi – kuten
Marguerite Duras (2005, 23) toteaa muun muassa kirjoittamista käsittelevässä
teoksessaan Kirjoitan: ”Olla kuopassa, kuopan pohjalla lähes täydellisessä
yksinäisyydessä ja huomata, että vain kirjoittaminen voi pelastaa.”
Ihmisellä on luontainen taipumus integroida, eli syntetisoida ja realisoida
kokemuksiaan, mikä tarkoittaa sitä, että kokemuksista pyritään muodostamaan
ehyitä kokonaisuuksia, ymmärtämään niiden merkityksiä ja liittämään niitä osaksi
aiemman henkilökohtaisen elämäntarinan kokonaisuutta. (Leikola 2014, 106.)
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Kokonaisuuksien muodostaminen ja ymmärtäminen liittyvät Bionin teoriaan (katso
luku 3.4) alfafunktiosta, joka muuntaa emotionaalista ei-kielellistä raakadataa
ajatteluun soveltuviksi alfaelementeiksi. Edellä kuvattu prosessi on Bionin mukaan
yhdistävä ja eheyttävä. Kyseiseen prosessiin liittyy myös assosiaation käsite, joka
Kielitoimiston sanakirjan mukaan merkitsee yhtymää, (yhteen)liittymää,
liittymistä ja yhteyttä. Vastakkainen termi dissosiaatio sen sijaan viittaa
erottamiseen, hajottamiseen ja halkomiseen (katso myös Bion luku 2.3).
Assosiaatio ja dissosiaatio sijoittuvat siis mentaalisen prosessoinnin janalle, jonka
toinen päätepiste on integraatio ja vastakkainen päätepiste psykoosi.
Emotionaalisesti kuormittavan kokemuksen prosessointi sijoittuu niin ikään tälle
janalle, jossa kokemuksen verbalisointi ohjaa sitä kohti integraatiota. Leikola (2014,
114) toteaakin, että tervettä aikuista persoonallisuutta luonnehtii kyky integroida
ulkoisia ja sisäisiä kokemuksia yhtenäisiksi ja merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi
osaksi omaa elämäntarinaa ja elämänkerrallisia muistoja. Vastakkainen prosessi
sen sijaan merkitsee, että kokemus lohkotaan erilliseksi traumamuistoksi, jolloin
synteesi jää toteutumatta. Leikola (2014, 117) viittaa tässä yhteydessä Pierre
Janet’n ajatukseen siitä, että traumamuistoa voidaan pitää ihmisorganismin
keskeneräisenä toimintona. Leikolan (2014, 123) mukaan psykoterapian tavoite on
parantaa potilaan integraatiokykyä, mikä antaa mahdollisuuden elämäntarinan
uudenlaiseen konstruoimiseen ja traumamuistojen muuntamiseen narratiivisiksi,
sosiaalisesti jaettaviksi muistoiksi, osaksi elämäntarinan kokonaisuutta.
Tutkimukseni osalta terapeuttisen lukemis- ja kirjoittamisprosessin tavoite on yllä
olevan näkemyksen kanssa yhteneväinen. Terapeuttinen lukeminen ja
kirjoittaminen sanoittavat kokemuksia, jolloin ne voidaan liittää osaksi omaa
elämäntarinaa ja minäkertomusta.
Stein (1999, 129) viittaa Greenin, joka puhuu päättymättömästä muodon ja
representaation tavoittelusta eli tiedostamattoman jatkuvasta pyrkimyksestä saada
ilmaisumuotonsa (katso luku 3.4). Sisäinen tunnekokemus, kuten suru, voi
purkautua kehollisesti esimerkiksi kyyneleinä; sitä voidaan ilmentää ulkoisen
toiminnan, kuten hautajaisrituaalin muodossa tai se voidaan kielellistää eli ilmaista
puheen tai kirjoittamisen välityksellä. Kokemus voi toisinaan olla sanaton, mutta
vailla ilmaisumuotoa se ei ole, sillä tukahdutettukin kokemus ilmenee ainakin
jonkinlaisina oireina. Oire kertoo jostakin tietystä kokemuksesta ja on tuon
kokemuksen ulkoinen representaatio. Ihanus (2002, 14) viittaa Freudiin ja tämän
seuraajiin, jotka ajattelivat oireiden kertovan tarinaa ihmisen mielensisäisestä
maailmasta, elämänhistoriallisesti kerrostuneesta psyyken draamasta ja
latautuneista ristiriidoista. Vasta Freud kumppaneineen kiinnostui itse oireiden
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kantamista merkityksistä ja niiden taustalla olevista tarinoista, kun aikaisemmin
vain oireen ulkoinen muoto oli ollut mielenkiinnon kohteena. Mykän potilaan
tilalle asettui siten ”vapaasti assosioiva, puhuva subjekti.” (Ihanus 2002, 14.)
Linnainmaa (2005, 78) toteaa, että muistiaines jää traumaattisessa tilanteessa
primitiivisempään, ei-kielelliseen muistiin, johon sisältyvät kehon aistimukset ja
tunnetilat. Traumaterapian tavoitteena on saattaa tuo kokemus primitiivisestä
muistista kielelliseen muistiin. Sekä psykoterapian että kirjallisuusterapian
tavoitteena on kielellistää kokemuksia. Kielellistämisen tavoite sen sijaan on
tarkastella kokemusta käsitteellisesti, lisätä ymmärrystä siitä, hahmottaa ja jäsentää
se paremmin ja integroida se osaksi omaa elämäntarinaa. Psykoterapiassa
menetelmänä käytetään pääsääntöisesti puhumista; kirjallisuusterapian välineenä
ovat kirjoitetut tekstit, jotka voivat olla valmiita, muiden kirjoittamia tekstejä tai
itse tuotettuja. Kirjoittaminen eroaa puhumisesta siten, että kirjoittaessa on
mahdollisuus pohtia tuottamaansa aineistoa tarkemmin ja syvällisemmin kuin
spontaanisti puhuttaessa. Kirjoittaminen on tietyssä mielessä vaativampaa kuin
puhuminen, sillä kirjoittaminen edellyttää usein suurempaa keskittymistä,
aiheeseen paneutumista ja syvällisempää prosessointia. Kirjoittaminen vaatii
jossain määrin suurempaa ponnistusta, mutta toisaalta syvällinen fokusoituminen
aiheeseen aktivoi mieltä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin.
Pietiläinen
(2002,
195)
tarkastelee
kirjallisuusterapeuttista
päiväkirjamenetelmää ja viittaa Christina Baldwiniin, jonka mukaan saatamme
kirjoitusprosessin aikana löytää itsestämme äänen, jota voidaan kutsua intuitioksi
tai ”korkeammaksi voimaksi”. Kokemus voi tuntua mystiseltä, mutta kyseessä on
nähdäkseni tilanne, jossa sanaton intuitiivinen mielensisältö tulee verbalisoiduksi.
Suvilehto (2008, 8) viittaa tällaisessa yhteydessä mielikuvaan psyykkisen tulpan
avautumisesta, joka johtaa luovuuden vapaaseen virtaamiseen ja ”flown”
kokemukseen. Kokonaisvaltainen keskittyminen johonkin, esimerkiksi
kirjoittamiseen, voi johtaa niin sanottuun flow-tilaan, jossa on mahdollisuus päästä
kosketuksiin oman tiedostamattomansa kanssa; flow on ikään kuin ”transsimainen
yksilön tietoisuuden ylittävä kokemus.” 12 Tietoisuuden ylittäminen viittaa
tulkintani mukaan juuri siihen, että kirjoittajassa on avautunut kanava
tiedostamattomaan, tai esikielelliseen, josta hän on näin ollen voinut ammentaa
aineistoa. Voimakkaan emotionaalisen kokemuksen yhteydessä kirjoittaminen
saattaa avata tällaisen kanavan, ja tuolloin kirjoittaminen saavuttaa terapeuttisen
12
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/kirjoittamisen-tutkimus/luovuus-ja-kirjoittamisenprosessi/kirjoittamisen-prosessi/flow-ja-onnistuminen.

105

funktionsa: se on sekä vapauttavaa että puhdistavaa, kuten alla oleva lainaus
teoksesta Viimeinen hyppy (2014, 93) kuvaa:
Kirjoitin yhteen menoon runoja kello kolmeen saakka. Minun ei tarvinnut
miettiä eikä pyyhkiä mitään pois. Runoja tuli ihan itsestään. Välillä itkin niin,
että minun piti mennä pesemään ja pyyhkimään kasvojani ja sitten taas
kirjoitin. Kuin pato olisi murtunut.
Sweeney ja L’Abate (2011, 4) toteavat, että kirjoittaminen on puhetta
täsmällisempää, ja kirjoitetun tekstin etuna on myös se, että siihen voidaan aina
palata myöhemmin. Puhe sen sijaan on heidän mukaansa epävakaampaa ja
kontrolloimattomampaa ja siten tehottomampaa kommunikaation ja sen
mahdollisten parantamiseen tähtäävien tavoitteiden kannalta. Lisäksi puhuttuihin
sanoihin on vaikeampi palata, koska ne säilyvät pelkän muistin varassa. Lapsen
kuolema on emotionaalisesti äärimmäisen kuormittava tapahtuma, jonka
käsitteleminen on pitkä ja vaativa prosessi. Muistamisella on merkittävä rooli tuon
kokemuksen prosessoinnissa, ja kirjoittaminen voi toimia muistin tukena.
Kriisitilanteessa ihminen ei kykene jäsentämään tilannetta; kokemus muuttuu
eletyksi ja koetuksi vasta jälkeenpäin, kun sitä tarkastellaan etäämmältä. On tärkeää
muistaa, sillä unohdettua ainesta on vaikeampi käsitellä. Ajatusten, tunteiden ja
tapahtumien muistissa ja mielessä säilyttäminen myös kuormittaa psyykeä: kun
asiat dokumentoidaan kirjalliseen muotoon, mielestä vapautuu tilaa uudelle, joka
vuorostaan voidaan taas kirjata ylös. Näin prosessoinnista tulee vapaata ja
päättymätöntä virtaa. Kirjoitetut tekstit ovat psyyken arkisto, johon voidaan aina
tarpeen tullen palata. Pulkkinen (2016, 196) toteaakin, että sen lisäksi, että
kirjoittaminen on surun sanoittamista, purkamista ja elämistä ulos, se toimii myös
tunteiden, tunnelmien ja tapahtumien tallentamisen välineenä. Itse asiassa
kirjoittaessa ihminen saattaa saada yhteyden sellaisiinkin muistoihin, joista hän ei
ole ollut edes tietoinen, toteaa Andersson (2002, 43), joka kertoo unohdettua
muistaakseen tarvitsevansa ”kirjoittamisen esiin manaamia voimia.” Ervast (2009,
16) onkin lapsen kuoleman aiheuttamassa kriisitilanteessa hyödyntänyt
kirjoittamista osin nimenomaan muistamisen tukena, kuten alla oleva lainaus
osoittaa:
Einon sairauden aikaiset ajatukset eivät jätä minua rauhaan. Ne vaativat
päästä ulos ja paperille. […] Sanat suorastaan hyökkäävät paperille
mielestäni ja pian olen kirjoittanut ensimmäisen sivun. […] Tämä saa riittää
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tällä erää, nyt tiedän, mihin voin kirjoittaa muistojani ylös, jotta minun ei
tarvitse koko ajan muistella ja yrittää pitää mielessäni kaikkea tapahtunutta.
Kirjoitetut muistot toimivat oman muistamisen tukena, mutta sen lisäksi ne voivat
olla osa kollektiivista muistia, tai toimia muistina jollekulle, joka ei itse kykene
tallentamaan muistojaan. Pieni lapsi, jonka kyky sanallistaa kokemuksiaan on vielä
vajavainen, ei pysty muistamaan asioita samalla tavalla kuin aikuinen. Lapsen
muistot ovat ehkä hämäriä, katkonaisia ja hajanaisia, ne voivat olla jopa
vääristyneitä. Lapsen ei-kielelliset kokemukset ovat tietoisuuden janalla lähempänä
Bionin määrittelemää raakadataa (katso luku 3.4), beta-elementtejä, joita ei voida
ajatella, koska niitä ei ole verbalisoitu. Siksi niitä ei voida myöskään myöhemmin
muistaa, muutoin kuin ehkä erilaisten oireiden kautta, ne ovat affekteja ja osa kehon
muistia. Ervast (2009, 119) kuvaa alla olevassa lainauksessa, kuinka hän muistoja
kirjoittaessaan on samalla kirjoittanut perintöä veljensä menettäneelle
pikkusiskolle, jotta tämä myöhemmässä vaiheessa voisi käsitellä tapahtunutta
dokumentoitujen muistojen avulla:
Olen naputtanut suurimman osan Einon sairauden aikaisista tapahtumista
muistiin tietokoneen tiedostoihin. Se ei pelkästään helpota minua vaan olen
oivaltanut, että kirjoitan perintöä. Pikkusiskolle. Hän voi joskus isona tyttönä
lukea Einosta ja siitä, millaista meillä oli.
Vaikka sanat eivät usein täysin kuvaakaan kokemusta sellaisenaan, autenttisena ja
alkuperäisenä, sanat ovat kuitenkin keino kuvailla tuota kokemusta: sanoilla
lähestytään sitä. McCullis (2011, 93) viittaa Jonesiin, jonka mukaan esimerkiksi
runous on keino päästä niin lähelle kuin mahdollista sitä, mitä ei voida sanoa.
Kirjoittamalla ihminen voi lähestyä sellaisiakin aiheita, joista hän ei voi puhua,
kuten tyttärensä menettänyt Huttunen (2019, 259) toteaa: ”En voi puhua, en vielä,
en koskaan. Kirjoitettu sana on ainoa aseeni.”
Koska terapeuttisen kirjoittamisen tavoite on lähestyä ja kuvata kokemusta, se
voi olla myös tuskallista. Traumaattiseen tapahtumaan palaaminen on puhdistavaa,
mutta se saattaa samalla olla hyvin vaikeaa. Kokemuksestaan kirjoittava ihminen
joutuu elämään sen läpi uudelleen ja katsomaan sitä silmästä silmään. Kirjoittaja
tarkastelee kokemustaan suurennuslasin kanssa. Tuskallisesta tapahtumasta
kirjoittava ihminen ei pyri unohtamaan ja torjumaan, vaan hän kohtaa rohkeasti
tunteensa ja ajatuksensa, kuten seuraava lainaus kuvaa:
Kun pojan sairaus yllättäen uusi, jouduimme paljon epävarmempaan
tilanteeseen, ja aloin järjestää kaaosta kirjoittamalla. Niin kuluivat yöt, kun
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muu perhe nukkui sikiunta. Kirjoittaminen oli hyvin tuskallista ja vaativaa,
hetkittäin jopa mahdotonta, mutta myös puhdistavaa ja helpottavaa […]
(Enkeliveli, 6)
Oman lapsen kuolemasta kirjoittaminen voi olla niin raskasta, että sitä kykenee
tekemään vain lyhyitä hetkiä kerrallaan. Linnainmaa (2005, 78) toteaa, että
narratiivinen, kertomukseen pohjautuva puhuttu tai kirjoitettu ilmaisutapa auttaa
jäsentämään tunteita, ja että kirjoittamalla traumaattista tapahtumaa voidaan
käsitellä kontrolloidulla tavalla. Kontrolloitu tapa viittaa tässä tapauksessa siihen,
että kirjoittaja voi kirjoittaa silloin kun hän itse haluaa, niin pitkään kuin hän haluaa
ja mitä haluaa. Päiväkirjan tai muun vastaavan tekstilajin kirjoittaminen
kokemuksista ja muistoista on sikäli lempeää terapiaa, että kirjoittaja voi kirjoittaa
silloin, kun hän kokee siihen tarvetta ja silloin kun hän on siihen valmis. Hän voi
kirjoittaa rehellisesti mitä vain, koska paperilla tai sähköisellä asiakirjalla ei ole
ennakko-odotuksia eivätkä ne tyrkytä minkäänlaisia valmiita ajatuksia, tulkintoja
tai selityksiä mistään. Bolton (1999, 29) toteaakin, että päiväkirja voi olla ihmisen
paras ystävä: se on aina läsnä, se on ainoa, jolle voi ilmaista itseänsä avoimesti ja
olla samalla varma siitä, ettei se kyseenalaista tai levitä sille kerrottuja asioita
eteenpäin. Sama pätee tietysti muuhunkin luovaan kirjoittamiseen. Kun kirjoittaja
kirjoittaa omassa rauhassaan, hän pääsee syvällisesti kosketuksiin omien
ajatustensa ja tunteidensa kanssa. Kirjoittaminen ei ole aikaan sidottua; sitä voi
harjoittaa vaikka keskellä yötä minuutin kerrallaan, jos kokee sen itselleen sopivan.
Alla olevassa lainauksessa kuvataan, kuinka kirjoittaja poikansa menetettyään
hyödyntää suruprosessissa terapeuttista kirjoittamista omilla ehdoillaan ja suuntaa
tekstinsä samalla vertaistueksi muille sureville sekä ammatilliseksi tueksi surevien
kanssa työskenteleville.
Kirjoitusprosessin aikana vaikuttaneet tunteeni ovat vaihdelleet. Olen
kirjoittanut tapahtumien kulkua kuvailevan osuuden hyvin voimakkaiden
tunteiden vallassa. Joskus olen pystynyt työskentelemään vain muutamia
minuutteja. […] Kirjan kohdistan sekä sureville että heidän omais- ja
ystäväverkostolleen. Niin ikään suuntaan sen sairaanhoitohenkilöstölle,
seurakuntien palveluksessa oleville, opettajille, työnantajille, uutisten
välittäjille ja kaikille, jotka ammateissaan tai yksityiselämässään kohtaavat
surevia ja kriisiin joutuneita ihmisiä. (Kun elämä pysähtyi, 7–8.)
Traumaattinen tapahtuma suistaa ihmisen kriisiin, jossa kaikki entinen, oma
minuus ja maailma, menneisyys ja tulevaisuus, arvot ja elämänkatsomus, asettuvat
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kyseenalaisiksi. Psyykkisiin kriiseihin voi sisältyä yksinäisyyden ja hylätyksi
tulemisen, itsehalveksunnan ja sekasorron kokemuksia (Cullberg 1999, 140).
Elämään kuuluvat kriisit saattavat toisaalta olla kehityksen ja itsetuntemuksen
edellytyksiä, mutta joissakin tapauksissa ne voivat olla lähtökohtia elinikäiselle
psyykkiselle invaliditeetille (Cullberg 1991, 9). Sana surutyö kuvastaa hyvin
suruprosessia siinä merkityksessä, että surun käsitteleminen on raskasta ja vaativaa
kognitiivista ja emotionaalista työtä. Termi surutyö on siis tavallaan metaforinen
ilmaus. Leikola (2014, 115) toteaa, että kokemuksellisesti vaikeisiin tilanteisiin
liittyvä synteesin tavoittelu vaatii aina korkeatasoista ja tietoista mentaalista
työskentelyä. Surutyön kautta ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus kasvaa
henkisesti, parantaa itsetuntemustaan, laajentaa ymmärrystään elämästä ja punnita
arvojaan uudestaan. Mikäli surutyö jää tekemättä, käsittelemättä jäänyt
traumaattinen kokemus voi Cullbegin (1991, 9) sanoin invalidisoida ihmisen
pysyvästi. Tuolloin suru koteloituu krooniseksi masennukseksi, kyynisyydeksi ja
katkeruudeksi, mistä seuraa kasvun pysähtyminen ja psyykkinen jähmettyminen.
Suru on tuskallinen mutta elävä ja luova prosessi. Surussa itää mahdollisuus
uudenlaiseen näkemykseen; aktiivinen sureminen on luovaa työtä, jossa ihminen
joutuu synnyttämään itsensä ja maailmansa aina uudelleen.
Surutyö on myös luopumiseen ja menettämiseen liittyvä elinikäinen prosessi:
suru voi olla lähtökohta jatkuvaan uudistumiseen tai se voi elämättömänä kivettää
ihmisen tukahduttaen samalla kasvun mahdollisuudet. Cullberg (1991, 115)
puhuukin jälkimmäisessä yhteydessä kutistumisesta tai surkastumisesta, minkä voi
nähdä olevan kasvun ja kehittymisen vastakohta. Terapeuttista kirjoittamista
luovana surun prosessointitekniikkana voidaan tässä yhteydessä verrata
psykoanalyysiin, joka Hägglundin mukaan kantaa sisällään luovaa fiktiota: ” […]
analyysissa analysoitava valaa elämänkokemuksensa uuteen muotoon ja tekee
itselleen uuden elämäntarinan analyytikkonsa kanssa.”
Kirjoittaminen on ollut aineistoni tuottajille osa aktiivista surutyötä. Se on
toiminut muistina ja tarjonnut keinon omaehtoiseen ja avoimeen traumaattiseen
kokemukseen liittyvään pohdiskeluun. Kirjoittaminen on mahdollistanut myös
kriisin myötä muuttuneen oman itsen tarkastelemisen: se on toiminut uuden minän
hahmotteluna.
Traumaattisen kriisin koettuaan ihminen voi kokea vierauden tunnetta, jolloin
jopa oma minuus tuntuu olevan hukassa. Kirjoittaminen auttaa
hahmottelemaan ”uutta” kriisin jälkeistä itseä. Huttunen (2019, 79) kuvaa alla
olevassa lainauksessa sitä, kuinka hänen tuottamansa tekstit toimivat oman
minuuden peilikuvana. Kirjoittaminen pakottaa myös tarkastelemaan omaa itseä
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rehellisesti: ”Jos uskaltaisin lukea mitä olen kirjoittanut, näkisin itseni kuin peilistä.
Omakuvani ei ole kaunis mutta se on olemassa vaikka kääntyisinkin pois”.
Suruprosessissa kirjoittaminen on oma yksityinen paikka, joka antaa
mahdollisuuden pohtia omaa itseä ja elettyä elämää uudessa valossa. Tällainen
prosessointi voi nostaa ihmisestä esiin sellaisia piirteitä ja ominaisuuksia, joihin
hän ei aikaisemmin ole kiinnittänyt huomiota ja jotka hän on sivuuttanut. Elämme
arkielämässämme erilaisissa rooleissa, ja sellaiset piirteet itsessä, jotka eivät näihin
rooleihin istu, painuvat piiloon. Elämää ohjaavat omasta itsestä ja muista lähtöisin
olevat odotukset.
Cyrulnik (2012 [1999], 16) toteaa, että kärsimykset pakottavat ihmisen
käymään
läpi
muodonmuutoksen.
Cyrulnikin
(2012
[1999],
16)
mukaan ”kudomme itseämme” jatkuvasti siinä affektiivisessa ja verbaalisessa
ympäristössä, jossa kulloinkin elämme. Yhden silmukan karatessa kudelma alkaa
purkautua, mutta kun saamme silmukan kiinni, voimme korjata kudelman.
Terapeuttinen kirjoittaminen suruprosessissa on pyrkimystä korjata purkautunutta
kudelmaa, rikkoutunutta omaelämäkerrallista narratiivia, mahdollisuuksien
mukaan.
Kriisin pysäyttämässä ja järkyttämässä ihmisessä käynnistyy uusi
individuaatioprosessi, jossa pohditaan sellaisia kysymyksiä kuin kuka minä olen ja
mitä minä elämältäni toivon. Individuaatio on Rauhalan (1972, 15) mukaan
jungilaisittain määriteltynä itsensä tutkimista ja tiedostamista, ja tuon prosessin
lopullisena päämääränä on saavuttaa itseys, Selbst. Itseys merkitsee
tulemista ”siksi varsinaiseksi ihmiseksi, mikä kunkin olemassaolossa annettuihin
ehtoihin potentiaalisesti sisältyy”. Alla olevassa lainauksessa traumaattinen
kokemus, lapsen menetys, on käynnistänyt kirjoittajassa psyykkisen työn, jossa
sirpaleiksi lyödystä ihmisestä löytyy uudelleen rakentamisen myötä yllättäviä ja
unohdettuja paloja:
Vähän kerrassaan aloin purkaa itseäni paperille. Minä en käpertyisi suruuni,
vaan halusin huutaa tuntoni julki, paperille. Ennen nukkumaanmenoa varasin
aikaa itselleni ja ajatuksilleni. Rakastin noita hiljaisen huoneeni hetkiä, silloin
rauhoituin. Vaelsin menneitä läpi ja löysin itsestäni palasia, jotka olin elämäni
varrella pannut piiloon. Olin tukahduttanut itsessäni paljon sellaista hyvää,
jonka nyt antaisin tulla pintaan, välittämättä mitä muut sanoisivat. […]
Ympäristöni ei ollut kiinnostunut perimmäisistä ajatuksistani, mutta valkoinen
tyhjä paperi ei pistänyt vastaan, se aivan kuin kehotti avautumaan. (Pieni
enkeli. Kuvaus kätkytkuolemasta, 125–126.)
110

Individuaatioprosessiin liittyy myös posttraumaattisen kasvun käsite. Omassa
aineistossani
posttraumaattinen
kasvu
on
niin
ikään
yhteydessä
kirjoittamisprosessiin: terapeuttisen kirjoittamisen tavoitteet liittyvätkin
olennaisesti juuri henkisen kasvun näkökulmiin. Calhoun et. al (2010, 126; 1995,
1996) viittaavat termillä posttraumaattinen kasvu sellaisiin positiivisten muutosten
kokemuksiin, jotka ovat syntyneet jonkin merkittävän elämänkriisin seurauksena.
Posttraumaattinen kasvu liittyy siihen kognitiiviseen työhön, jota kriisin
yhteydessä pirstoutuneiden ydinuskomusten tarkasteleminen ja niiden uudelleen
rakentaminen edellyttää. Mitä merkittävämmästä kriisistä on kyse, sitä enemmän
se aiheuttaa yksilölle kärsimystä ja sitä enemmän se on omiaan murtamaan
vakiintuneita ajatusmalleja ja uskomuksia. Toisaalta juuri edellä mainituista syistä,
tämän kaltaiseen kriisiin sisältyy myös suurempi kasvun potentiaali. (Calhoun ym.
2010, 132.) Posttraumaattista kasvua edesauttaa myös rakentava ruminaatio, toisin
sanoen sellainen mielensisäinen ”märehtiminen”, joka tähtää ongelmanratkaisuun
tai merkitysten luomiseen. Terapeuttinen kirjoittaminen on omiaan luomaan
edellytyksiä edellä kuvatun kaltaiselle kognitiiviselle toiminnalle. (Calhoun ym.
(2010, 133; 1995, 1996.) Närhi (Priskillan tähden, 114) viittaa kirjoittamassaan
kirjassa itse posttraumaattiseen kasvuun: hän kokee, että hänen tyttärensä kuolema
on vaikeinta, mitä hänelle on tapahtunut, mutta se on toisaalta myös johtanut
henkilökohtaiseen muutokseen ja elämänlaadun parantumiseen:
Psykologit käyttävät termiä posttraumaattinen kasvu. Kyseessä on prosessi,
jossa trauman tai kriisin käsittely viitoittaa tietä myötätuntoon, viisauteen ja
hyvinvointiin. Onnistunutta selviytymistä kuvaa se, että ihminen huomaa
kasvaneensa niin, ettei ottaisi enää takaisin sitä ihmistä, joka oli ennen syvää
kärsimystä. [...] Priskillan kuolema on vaikeinta, mitä minulle on tapahtunut.
Toisaalta en enää mistään hinnasta antaisi pois sitä muutosta, minkä se on
minussa aikaansaanut.
Posttraumaattinen kasvu liittyy niin ikään resilienssin käsitteeseen. Poijula (2019,
12) määrittelee resilienssin viittaamalla Ann Masteniin, jonka mukaan se
tarkoittaa ”dynaamisten järjestelmien kykyä sopeutua onnistuneesti häiriöihin,
jotka uhkaavat systeemin toimintaa, elinvoimaisuutta tai kehitystä.” Resilienssi
ilmenee Poijulan (2019, 16–17) mukaan vaikeissa elämäntapahtumissa tai
elämänvaiheissa, jotka aiheuttavat voimakasta stressiä ja edellyttävät sopeutumista.
Resilienssiin kuuluu toipumista, kehittymistä, henkistä kasvua ja jopa kukoistusta,
toteaa Poijula (2019, 13). Resilienteille ryhmille ja yksilöille on ominaista pyrkiä
hallitsemaan omaa kohtaloaan myös sellaisissa olosuhteissa, joita ei voi hallita.
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Tällaisilla ihmisillä ja ryhmillä on myös kykyä nähdä tai luoda merkitys
kokemilleen kärsimyksille. Resilientit ihmiset osallistuvat aktiivisesti elämänsä
tapahtumiin, sen sijaan että he vetäytyisivät apatiaan. Aktiivinen osallistuminen
tuskallisissakin tilanteissa parantaa kykyä nähdä vastoinkäymiset osana omaa
elämänkokemusta. (Poijula 2019, 17.)
Kirjoittamisprosessi, jolle aineistoni tuottajat ovat omistautuneet, on juuri
tällaista edellä mainitun kaltaista aktiivista osallistumista, jonka tavoitteena on
integroida vaikea elämäntapahtuma osaksi omaa kokemusmaailmaa ja luoda
merkityksiä tapahtumalle, joka näyttäytyy mielettömänä. Kirjoittaminen on myös
keino jossain määrin hallita asioita, ainakin omia ajatuksiaan. Kuten Andersson
(2002, 15) toteaa: kirjoittamalla voi oppia hallitsemaan ja suuntaamaan omaa
elämäänsä.
Lukeminen voi olla terapeuttista siinä missä kirjoittaminenkin. Pulkkinen
(2016, 193) viittaa ”valmisiin sanoihin”, esimerkiksi tunnettujen kirjailijoiden,
runoilijoiden ja laulujen sanoittajien teksteihin, jotka sanoittaessaan surevan
kokemusta ovat lohduttavia. Ihanus (1989, 18) toteaa, ettei pelkkä lukeminen ilman
ryhmäkeskustelua tai yksilöterapeuttista vuorovaikutusta sinänsä ole
kirjallisuusterapiaan perehtyneiden työntekijöiden harjoittamaa toimintaa.
Kirjallisuusterapiassa toteutettu lukeminen tai kirjoittaminen ovat kuitenkin eri asia
kuin omaehtoinen terapeuttinen lukeminen ja kirjoittaminen. Lukeminen (ja
kirjoittaminen) voi siis myös ilman sosiaalista vuorovaikutustakin olla terapeuttista:
se on joka tapauksessa vuorovaikutusta monikerroksisen itsen ja moniulotteisen
tekstin välillä. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitystä painotetaan toisinaan
ehkä liikaakin, juurikaan sitä kyseenalaistamatta. Hyypän mukaan ihmisillä on
suuri halu korostaa yhteisöllisyyden myönteisyyttä, sillä evoluutiossa olemme
selvinneet osittain sen ansiosta. Toisaalta ”ryhmässä tyhmyys tiivistyy”, toteaa
Hyyppä: sosiaalinen tuki voi lisätä epävarmuuden tunteita, ja ryhmä ja sen
sosiaalinen vuorovaikutus voivat perustua virheellisiin käsityksiin. Sosiaalinen
vuorovaikutus ei aina ole myönteistä, ja siihen saattaa liittyä haitallista
valtakäyttäytymistä, jolloin sosiaalinen tuki kääntyy päälaelleen. (Hyyppä 1997,
129.) Valtakäyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi siihen, että tyrkytetään muille
omia näkemyksiä ja toimintatapoja, kuten Juntunen (Tuntematon lapsi, 196) toteaa
kokemuksestaan lapsensa menettäneiden sururyhmässä: ”Suurin osa ihmisistä oli
mukavia, mutta joidenkin oli vaikeaa olla tyrkyttämättä muille omia
selviytymiskeinojaan ehdottomaan ja paremmin tietävään sävyyn”. Kaikille ei
ryhmätoiminta välttämättä sovi; kuten Ismo Alanko eräässä laulussaan
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toteaa: ”Kierrän kriisiryhmänne kaukaa”. Toisaalta osa aineistoni tuottajista on
myös hyötynyt suru- ja muiden vertaisryhmien toiminnasta.
Tiedon hakeminen mieltä askarruttavaan kysymykseen, tekstin herättämä
oivallus tai sen tarjoama vertaistuki ovat kaikki terapeuttisia lukemisen
ulottuvuuksia. Jos pelkästään asioiden, ajatusten ja tunteiden sanoittamisella voi
olla terapeuttinen funktio, olipa nuo sanat tuottanut kuka hyvänsä. Sanat sinänsä
ovat terapeuttisia ja voivat toimia lääkkeen tavoin, oikein käytettyinä. Alla olevassa
lainauksessa lukeminen on tarjonnut tietoa aiheesta, joka on vaivannut ja ahdistanut
mieltä, eli lapsen sairastamasta syövästä. Kirjoittaja toteaa, että tieto lisää tuskaa.
Todellisuudessa tieto ei välttämättä lisää tuskaa, vaan sanoittaa ne asiat, joita
ihminen on joka tapauksessa intuitiivisesti pelännyt ja jotka häntä ovat ahdistaneet.
Reinilän mukaan (katso luku 1.2) “tunteminen on tuskan vastakohta”, ja juuri tähän
ajatukseen liittyen myös lapsensa kätkytkuoleman kokenut Heino (Pieni enkeli,
127) toteaa, että kirjoittamalla voi oppia tuntemaan tuskan, jota ei ehkä muuten
tiedostaisi. Kirjoittaminen on hänen mukaansa tapa tutkia ja käydä läpi vaikeita
asioita. Tieto muuttaa sanattoman tuskan tunteiksi, ja tietämättömyyden tiedoksi,
jotka sinällään nekin ovat kivuliaita. Kielellistäminen ja tunnistaminen, tunteminen,
kuitenkin merkitsee sitä, että sisäinen prosessi on elävä.
Luen niin paljon kuin voin ja etsin syöpää, lapsia ja perheitä koskevia
kirjoituksia. Tieto lisää tuskaa, mutta haluan silti tietää lisää ja lisää. Eikä
tietoa ole helppo löytää. Olen tyytyväinen vähästäkin. (Enkeliveli 1996, 30.)
Lukeminen voi olla terapeuttista myös vertaistuen näkökulmasta. Jos vertaa
terapeuttista lukemista esimerkiksi vertaistukiryhmiin, lukemisessa on omat etunsa.
Lukija voi valita juuri ne kirjat, jotka koskettavat häntä ja jotka hän kokee itselleen
hyödyllisiksi. Hän voi säännöstellä aineistoa sen mukaan, miten hän kokee
voimavarojensa riittävän. Halme (2003, 48) kuvaa, kuinka hän vähitellen poikansa
kuoleman jälkeen uskaltautui lukemaan surukirjoja, ja valitsi ensimmäiseksi
kirjaksi teoksen, jossa kuvattu suru oli mahdollisimman kaukana hänen omasta
tilanteestaan. Halme yllättyi lukemisen jälkeen siitä, ettei kirja järkyttänytkään
häntä, vaan päinvastoin rauhoitti ja lievitti hänen omaa tuskaansa. Näin hän
vähitellen uskalsi lukea muitakin surukertomuksia, joissa kuvattiin samankaltaista
surukokemusta kuin hän itse perheineen oli kokenut.
Ervast (2009, 57–58) kertoo kokemuksistaan lapsen kuoleman kohdanneiden
sururyhmästä ja toteaa, että lapsen kuolema kätkee sisälleen hyvin paljon
erilaisuutta: on eri asia esimerkiksi menettää lapsensa onnettomuudessa yllättäen
kuin pitkäaikaisen sairauden seurauksena. Ryhmäläisillä ei välttämättä siinä
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suhteessa ole kovinkaan paljon yhteistä, vaikkakin jokaista tietenkin yhdistää
menetyksen kokemus. Sekä Ervast että hänen miehensä kokivat jossain määrin
olevansa väärässä sururyhmässä, jossa oli niin keskenmenon kokeneita kuin 17vuotiaana kuolleen lapsen vanhempia. Alla olevassa lainauksessa Ervast
(Jäähyväisten jälkeen, 77–78) kuvaa, mitä lukeminen on hänelle merkinnyt
suruprosessissa: lukemiseen on liittynyt lohtua, vertaistukea, tietoa ja toivoa siitä,
että vielä joskus olisi paremmin, että syvin suru helpottaisi:
Hyvää terapiaa on ollut myös lukeminen. Olen terapoinut itseäni
monenlaisella surukirjallisuudella. […] Eniten minua ovat koskettaneet ja
auttaneet äitien ja isien kertomat ja kirjoittamat rehelliset tarinat lapsen
kuolemasta. Sellaiset, joissa kerrotaan koruttomasti ja kaunistelematta, miten
kaikki kävi. Ja sen jälkeen kerrotaan, miltä se on tuntunut ja miten siitä on
selvitty vai onko mitenkään. Tällaisia kertomuksia haen kirjoista, lehdistä,
netistä, ihan joka paikasta. [...] Haukkaan tarinat yhtenä suupalana
surunälkääni. Tahdon ravita vertaiskertomuksilla murheellista mieltäni.
Haluan tietää, miten toiset ovat tämän kestäneet. [...] Tositarinaansa kertova
ihminen on suurin lohtuni. Hänen surunsa on jo vähän helpottanut, koska hän
pystyy kertomaan siitä ilman jatkuvaa itkemistä. Olisiko minullakin joskus niin?
5.3

Tietoiseksi eletty suru: suru emootioina

Olen aikaisemmissa luvuissa tarkastellut surun kuvauksia tutkimusaineistossani
kehollisuuden, toiminnan ja metaforiikan tasoilla. Nämä kaikki ovat ainakin
osittain surun ilmentämistä symbolisesti. Ruumiin kieli ja sen toiminta kertovat
kokemuksesta symbolisesti; kehon kieli ja sen toiminta ovat merkkejä, jotka
ilmaisevat jotakin kokemusta. Kehollinen kokeminen ja oire kuuluvat ei-kielellisen
tietoisuuden piiriin, liike ja teko ovat ei-kielellisiä reaktioita tuohon kokemukseen.
Jungin (Rauhala 1971, 12 viittaus Jungiin) mukaan arkkityyppinen kokemus
on primäärisin ja primitiivisin tajunnan jäsentymisen alkutila, josta
organisoitumisen analyysi alkaa. Seuraava kehitysvaihe arkkityyppisestä
kokemuksesta on symboli. Symboli on kokemus, jossa parhaalla mahdollisella
tavalla ymmärretään jotakin, mitä ei vielä kielellisesti voida tavoittaa. Symbolin
olemisen ehto on jungilaisessa mielessä se, ettei vielä ole kieltä, jonka avulla
symbolin referoima kohde ymmärretään. Jungin mukaan symbolinen
ymmärtäminen on ymmärtämistä kaikkien neljän primäärifunktion, ajattelun,
tunteen, aistimisen ja intuition avulla yhtä aikaa. Symboli sijoittuu siihen koetun
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maailman organisoitumisen strukturaaliseen vaiheeseen, jossa maailma alkaa
jäsentyä erillisiksi olioiksi. Alkukantaisuus, joka symboliin liittyy, viittaa siihen,
että vielä ei ole saavutettu kielellisen ilmaistavuuden astetta, vaan ymmärtäminen
on elettävä. (Rauhala 1971, 12.)
Metafora sen sijaan saattaa kokemuksen symboliseksi tai kielelliseksi,
lähemmäs kielellis-kognitiivista tasoa, mutta se on vielä laajempi,
kokonaisvaltaisempi ja kuvallisempi ilmaisutapa, joka sijoittuu kielellisen ja eikielellisen välimaastoon. Metafora on kielikuva. Eletty kokemus on
tutkimusaineistossani saatettu kielelliseen muotoon terapeuttisen kirjoittamisen
menetelmin. Kokemuksen ymmärtäminen on kokonaisvaltainen prosessi, se lähtee
primitiivisen jäsennyksen alkutilasta, kuten jungilaisittain todettiin: ymmärtäminen
on elettävä. Kielellistämisprosessin myötä kokemus voidaan jäsentää erilaisiksi
nimetyiksi emootioiksi ja eriytyneemmiksi kognitiivisiksi mielensisällöiksi, joita
tarkastelen seuraavissa luvuissa.
5.3.1 Mitä on surutyö?
Synnytys oli kestänyt koko yön. Silloin Kasper irtosi minusta elämälle, nyt hän
on irronnut kuolemalle. […] Sitäkö on äidin matka, kulkemista luovuttamisesta
toiseen? (Jälkeen Kasperin, 8.)
Yllä olevassa lainauksessa pohditaan sitä, kuinka äitiys, laajemmin ajateltuna
vanhemmuus, on tietyllä tavalla kulkemista luopumisesta toiseen. Surutyö on
luopumiseen taipumista – sitä että ihminen tunnistaa, tunnustaa ja integroi
menettämisen ja luopumisen ulottuvuudet kokemusmaailmaansa. Surutyö on
rikkoutumisen havaitsemista ja jälleenrakentamista. Se on sekä passiivista,
tarkemmin sanottuna ei-kielellistä psyykkistä toimintaa, että aktiivista eli tietoista
käsitteellistä prosessointia. Freudin kysymyksessä ”millaista työtä suru suorittaa?”
suru nähdään suorittavana subjektina, joka tekee työtään ihmisessä.
Suru voidaan nähdä jonkinlaisena vieraana ”olentona” joka on vallannut
ihmisen, sillä sureva ei ole valinnut kohtaamaansa menetystä eikä siitä seuraavaa
kärsimystä. Kuten Sihvola (2015, 42) toteaa: ”En minä voi työstää surua, sillä suru
työstää minua. Inhoan koko työstämistä, koko sanaa, sillä ei tälle ole sanoja.”
Kirjoittaja kokee, että suru on hänestä itsestään erillistä, joka työstää häntä ilman
että hän itse kykenee asiaan vaikuttamaan. Menetys on kuitenkin surevan
henkilökohtainen kokemus ja suru niin ikään menetyksestä seuraava
henkilökohtainen tunne. Menettäminen ja suru eivät siten ole erotettavissa
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ihmisestä itsestään, vaan ne ovat osa häntä: suru ei työstä ihmistä eikä ihminen
työstä surua, koska nämä eivät ole toisistaan erillisiä, vaan surussa ja menetyksessä
ihminen elää ja muovautuu. Toisaalta sureva tekee myös aktiivista, tietoista,
surutyötä. Mikä tahansa teko, joka ilmentää surua, kuvailee, tutkii ja tarkastelee
sitä, on aktiivista toimintaa: itkeminen, muistelu, surusta puhuminen,
kirjoittaminen, lukeminen, taiteellinen työskentely, surun motivoima fyysinen
toiminta jne.
Erjannin (1999) väitöskirjan mukaan surun ydin on luopuminen. Suru on
emotionaalinen väline, joka prosessoi menetykseen liittyvää luopumisen
kokemusta. Surutyön ydintä on nähdäkseni menetykseen sopeutuminen. Erjanti
(1999, 83) puhuu luopumisen ydinprosessista, johon kuuluu kolmetoista
ulottuvuutta: luopumiseen liittyvän tunnemyrsky, elimistön kapina, menetyksen
todentuminen, itsetutkiskelu, ajattelun murros, oman todellisuuden mieltämisen
muutos, surun säätelijät, tartuntapinnan hakeminen, surun vallan murtaminen,
itsesäätely, vuorovaikutus ja persoonallinen kasvu. Suurinta osaa näistä luopumisen
osaprosesseista olen käsitellyt myös omassa työssäni, pääsääntöisesti
symbolisaatioprosessin näkökulmasta. Luopumisen ydinprosessi tarkoittaa
käytännössä surutyön tekemistä. Luopumisen prosessi merkitsee näkemykseni
mukaan sisällöllisesti samaa kuin Freudin määrittelemä surutyö: libidon
(elämänenergian) irrottamista, tai tuskaa tuottavien sidosten höllentämistä
menetetystä kohteesta ja niiden sitomista uusiin kohteisiin.
Freudiin viitaten (1917) Stroebe ym. (2005, 399) toteavat artikkelissaan
surutyön olevan intrapsyykkinen prosessi, johon sisältyy siedättymistä
emotionaalisesti latautuneille kokemuksille siten, että sureva yhä uudelleen altistuu
näihin kokemuksiin liittyville tuskallisille muistoille, kuten Laine-Puhakainen
(Akselin ja Elinan suruvalssi, 67) toteaa: ”Minun piti yhä uudestaan ja uudestaan
pukea sanoiksi kertomus Elinan syntymästä ja kuolemasta ja toivoa, että jossain
vaiheessa suru ei enää olisi niin valtava”. Stroeben ym. (2005) mukaan tunteiden
avoin ilmaiseminen ja niiden jakaminen eivät kuitenkaan sinänsä välttämättä
helpota menetykseen sopeutumista. Artikkelin ”Does "grief work" work?” (Stroebe,
& Stroebe 1991) mukaan itse surutyö, jolla he viittaavat surun tietoiseen
kohtaamiseen, ei ole välttämätöntä menetykseen sopeutumisen kannalta.
Näkemykseni mukaan menetyksiin kuuluu kuitenkin aina surutyötä, joka voi
suurelta osin olla myös ei-tietoista, tai verbalisoimatonta, ja joka sinänsä on myös
merkityksellistä ja tärkeää. Surutyön ei välttämättä tarvitse olla kielellis-tietoista,
vaan se voi perustua mihin tahansa rakentavaan, ilmaisevaan toimintaan.
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Kuten luvussa 2.1 todettiin Heideggeriin viitaten, ihmisen elämä on aina
keskeneräinen; se on elämän mittaista vuorovaikutteista prosessointia menneen,
nykyisyyden ja tulevan välillä. Teemme jatkuvaa luopumistyötä samalla kun
luomme uutta vanhan pohjalta. Luopumisen ja uuden luomisen työ voi olla raskasta,
kuten Heino toteaa ”Tuska on elettävä läpi, kivulla, jotta siitä pääsee eroon” (Pieni
enkeli, 89). Läpikäyty kokemus, eletty suru, on kuitenkin tulevaisuuden
rakennusainetta ja osa persoonallisuuden muotoutumisprosessia. Surutyö ei
välttämättä tule koskaan varsinaisesti valmiiksi, vaan se on keskeneräinen kuten
kaikki muukin elämään sisältyvä, kuten Karf (Kun elämä pysähtyi, 136) toteaa:
Suru ei ole tila jonka yleisesti voisi sanoa yleensä kestävän 1–2 vuotta, minkä
jälkeen se on selvitetty eikä koskaan enää palaa. Yhteydenpito eri-ikäisiin
sureviin on saanut minut vakuuttuneeksi sitä, että se on prosessi, joka sisältää
sielullista ja fyysistä kärsimystä ääritapauksessa vuosikymmeniä, joskus jopa
koko loppuelämän ajan.
Kuten edellä on esitetty, surutyön ydin on kognitiivisella tasolla tietoinen ja/tai eitietoinen luopumisen prosessi: menetyksen todentaminen, sen laajuuden
havaitseminen, tuskaa aiheuttavien, kohteensa menettäneiden kivuliaiden sidosten
höllentäminen ja suuntaaminen uusiin kohteisiin mahdollisuuksien mukaan, mikä
ei kuitenkaan missään mielessä tarkoita menetetyn unohtamista. Kuolemansurun
yhteydessä luopumisen prosessi koskee sekä kuolevaa itseään että menehtynyttä
suremaan jääviä. Kuoleva ihminen joutuu luopumaan elämästään, kaikesta siitä,
mihin hän on ollut enemmän tai vähemmän sidoksissa ja kiintynyt elämänsä aikana.
Kuolevan surutyö, luopumisen prosessi, sijoittuu luonnollisesti aikaan ennen
kuolemaa, kun taas surevien surutyö jatkuu hyvin pitkään myös tämän kuoleman
jälkeen.
5.3.2 Epäusko ja suostuminen
Meidän pappien ammattikunta käyttää monia sanontoja toistuvasti puheissaan.
Yksi tyypillinen sana, jota käytämme, on suostuminen. Meidän on otettava
vastaan mitä meille annetaan ja suostuttava siihen. On suostuttava kipeisiin ja
ahdistaviin tunteisiin. […] On pakko suostua ja taipua. (Jäähyväiset Einolle,
171.)
Kieltäminen ja hyväksyminen ovat osia Kübler-Rossin (2006, 22) kuolevan
ihmisen kokeman surun vaiheteoriasta, johon kuuluvat kieltäminen, viha,
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kaupanteko, masennus ja hyväksyminen. Nämä ovat menetyksen herättämiä
reaktioita, joita monet surevat ihmiset kokevat. Voisi kuitenkin olettaa,
että ”kieltäminen,” mikäli sitä sellaisenaan esiintyy, kuuluu surun ensireaktioihin,
kun taas ”hyväksyminen” on pitkäkestoista, kokonaisvaltaista prosessointia.
Lainausmerkkejä edellä mainituissa käsitteissä käytän sen vuoksi, että sanat voivat
sellaisenaan olla hieman harhaanjohtavia.
Kübler-Ross (2006, 22) toteaa, että kieltäminen ei merkitse tosiasiallisen
kuoleman kieltämistä, vaan se voi ennemminkin muistuttaa epäuskoa. On vaikea
käsittää, että esimerkiksi lapsi, joka on aikaisemmin voinut kaikin puolin hyvin,
todetaankin yhtäkkiä kuolemansairaaksi. Todellisuus muuttuu täysin toisenlaiseksi
kuin mitä ihminen siihen asti on kuvitellut. Alla olevissa lainauksissa pohditaan
tilanteiden yhtäkkistä muutosta, sitä miten normaali arkipäivä hetkessä voi kääntyä
päälaelleen; kun yhtenä päivänä ollaan reippaana päiväkodissa leikkimässä ja
seuraavana maataan sairaalassa kuolemassa. Yhtäkkinen traaginen käännekohta,
kuten sairastuminen vakavasti, saa maailman näyttäytymään epävakaana:
sellaisena, jossa yllättäen tapahtuu kohtalokkaita ja kontrolloimattomia käänteitä,
jotka ilmaantuvat ”kuin salama kirkkaalta taivaalta”. Tämä labiilius voi saada
ihmisen epävarmaksi oman itsen, ympäröivän todellisuuden ja oman
havaintokykynsä suhteen:
Ei voi olla totta. Vastahan kaikkea. Kotona syömässä, nukkumassa,
leikkimässä. Päiväkodissa reippaana. Nyt kuolemansairaana. (Jäähyväiset
Einolle, 21.)
Nähdessään Einon ja ambulanssimiehet järkyttynyt itku pääsee hänen
suustaan. Hänen itkunsa on minulle kuin peili – tämä on siis totta, me näemme
kumpikin saman. Hänen kummipoikansa, minun esikoiseni makaa
tiedottomana sängyllä vakavat ja valppaat ensihoitajat ympärillään.
(Jäähyväiset Einolle, 13.)
Tuijotamme liikennevaloja epäuskoisina ja kysymme toisiltamme, onko nyt
vihreä. Tämä täysin käsittämätön tragedia on horjuttanut uskoamme kaikkeen,
jopa arkisiin ja tavanomaisiin asioihin. (Jäähyväiset Einolle, 62.)
Yhtäkkinen, ihmisen psyykeä ravisuttava traaginen käänne avaa maailman
jonkinlaisena absurdin logiikan näyttämönä. Kirjallisuudessa nonsense viittaa
runouteen, jonka syntaksi on pseudosyntaksia ja logiikka absurdia (Tieteen
termipankki: nonsense). Sana nonsense tarkoittaa suomeksi järjettömyyttä tai
tolkuttomuutta
(MOT)
–
mielettömyyttä
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(https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/tolkuton). Käännekohta saa aikaisemmin
loogisesti ja ennalta-arvattavasti toimineen maailman näyttäytymään absurdina
(mieletön,
järjetön,
järjenvastainen,
mahdoton
[https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/absurdi]): sellaisena, jossa mitä tahansa
voi tapahtua koska tahansa, ja jossa mikä tahansa voi olla mitä tahansa, niin kuin
Ihmemaassa, johon päätynyt Liisa toteaa: ”Kauheata, kauheata! Miten kaikki on
kummallista tänään! Eilen kaikki oli sentään samanlaista kuin ennenkin”. (Carroll
2016, 23.) Yllä olevista lainauksista viimeisessä pojan vakava sairastuminen on
synnyttänyt epäuskon, joka laajenee koskemaan kaikkea, mistä syystä asianosaiset
eivät enää voi olla varmoja edes siitä, onko vihreä liikennevalo todellakin vihreä,
vai onko oma havainto jälleen pettävä. Tämä epäusko, luottamuksen menettäminen
maailmaan nivoutuu laajemmin turvallisuudentunteen menettämiseen ja
vieraantumisen kokemukseen, joita käsittelen luvuissa 6.5.2 ja 6.5.4.
Kieltäminen voi merkitä myös tuskallisen asian työntämistä pois tietoisuudesta.
Se ei välttämättä merkitse sitä, että henkilön todellisuudentaju olisi puutteellinen
tai vääristynyt, ettei hän ymmärtäisi tosiasioita, vaan kysymys voi olla siitä, että
ihminen kokee asian olevan psyykelleen sillä hetkellä liikaa (Kübler-Ross 2006, 23)
eikä hän halua käsitellä sitä. Rationaalinen minä toteaa tosiasian, kun taas
emotionaalinen
puoli
itsestä
haluaisi
uskoa
muuta.
Tunteista
vastaavat ”nisäkäsaivot” (ks. luku 3.1) luultavasti sopeutuvat todellisuuden
muutoksiin hitaasti, kuten Karf toteaa:
Järjelläni ymmärrän, että Markus on kuollut. Tunteet sen sijaan panevat
vastaan ja kieltäytyvät näkemästä totuutta. Järki ja tunne käyvät taistelua.
Todellisuus on liian tuskallinen. (Kun elämä pysähtyi, 33.)
Alamme käsittää, että olemme joutuneet aivan uuteen ja kauheaan
elämäntilanteeseen. […] Mieli ei vain halua vielä hyväksyä sitä. (Jäähyväiset
Einolle, 31.)
Kieltämisen voidaan katsoa kuuluvan minän suojautumiskeinoihin, defensseihin
(A. Freud 1969, 56) tai hallintakeinoihin (coping). Molemmat ovat psykologisia
mekanismeja, joiden tavoite on auttaa yksilöä selviytymään haitallisista
kokemuksista (Maricutoiu & Crasovan 2016, 83). Minä voi suojautua sekä
sisäisistä syistä aiheutuvilta tunteilta että sellaiselta mielipahalta, joka on lähtöisin
ulkomaailmasta (A. Freud 1969, 56). Alla olevassa lainauksessa perheen isä ei
halua, että kotona saattohoidossa olevan lapsen kuolemasta puhutaan. Hän käyttää
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kuolemasta eufemististä ilmaisua ”poismeno”, mikä hämärtää tuskallisen asiantilan,
josta sillä hetkellä on puhuttava:
”Minähän kielsin sinua puhumasta Ellenin poismenosta”, hän kohotti päätään
ja katsoi minua kylmästi (Perhosen lento, 131).
”Älä koskaan, kuuletko, älä koskaan sano mulle enää, ettei Ellen parane, sillä
hän paranee!” (Perhosen lento, 70).
Epäuskosta huolimatta havaintoelimet välittävät tajuntaan informaatiota siitä, mikä
asioiden todellinen laita on. Sisäinen konflikti sen suhteen, mikä on totta ja mikä
ei, voi aiheuttaa outouden kokemuksen. Mieli haluaisi uskoa, että järkyttävä
tapahtuma ei ole totta: että on tapahtunut jonkinlainen väärinkäsitys, joka pian
ratkeaa. Jokin konkreettinen asia, kuten surukukkalähetys, kuitenkin todistaa sen
puolesta, mitä emotionaalinen minä ei halua uskoa tai voi käsittää. Konkreettinen
todistusaineisto estää ihmistä tekemästä emotionaaliselta kannalta hänelle itselleen
mieluisampia tulkintoja todellisuudesta, kuten alla oleva lainaus kuvaa:
Kukkakimppu herättää ristiriitaisia tunteita. Lähetin asia muistuttaa minua
siitä, että Markus on kuollut. Sitä todellisuutta olen viimeiset tunnit yrittänyt
torjua ja hyväksyä. On kuin kukkakimppu ovelasti ja vakuuttavasti haluaisi
viedä minulta kaikki mahdollisuudet muuhun tulkintaan todellisuudesta. (Kun
elämä pysähtyi, 41.)
Kübler-Rossin (2006, 41) teoria hyväksymisestä surun yhtenä vaiheena tarkoittaa,
että ihminen hyväksyy sen tosiasian, että läheinen ihminen on lopullisesti poissa ja
että tämä uusi todellisuus tunnustetaan pysyväksi asiantilaksi siitä huolimatta, että
se on epämiellyttävä. Se on jonkinlaista sopeutumista; sitä että oppii elämään uuden
todellisuuden, menetyksen ja surun kanssa (Kübler-Ross 2006, 41–42).
Hyväksyminen on niin ikään prosessi – ei surun päätepiste (Kübler-Ross (2006,
44). Kuten aikaisemmin todettiin, ihminen sopeutuu emotionaalisesti suuriin
muutoksiin hyvin hitaasti.
Se mikä saattaa tapahtua suruprosessin aikaisessa vaiheessa voi olla
hyväksymistä, mutta se voidaan nähdä myös jonkinlaisena suostumisena tai
alistumisena. Hyväksyminen tarkoittaa sitä, että ihminen pitää jotakin sopivana,
kelvollisena tai oikeana, tai hän katsoo jonkin asian hyväksi, kelpuuttaa sen,
suostuu
tai
myöntyy
johonkin
tai
suhtautuu
siihen
suopeasti
(https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/Hyv%C3%A4ksy%C3%A4).
Suostumisessa on jo hiukan erilainen sävy; se on ikään kuin vastentahtoista
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myöntymistä johonkin ja se viittaa siihen, että ihminen hyväksyy pyynnön,
vaatimuksen tai ehdotuksen, lupautuu tekemään jotakin pyydettyä, myöntyy tai
taipuu johonkin (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/Suostua). Alistuminen
taas merkitsee taipumista, myöten antamista, mukautumista, sopeutumista tai
nöyrtymistä (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/Alistua).
Ervast (Jäähyväiset Einolle, 19) puhuu suostumisesta pakon edessä. Siitä, että
ihminen on tahtomattaan joutunut osalliseksi tapahtumaketjuun, jossa hän ei
haluaisi olla asianosaisena millään tavalla. Kukaan ei vain ole häneltä kysynyt.
Luopuminen kuoleman edessä ei koskaan tapahdu vapaaehtoisesti, vaan pakon
edessä; se ei ole valinta, se on periksi antamista, koska muuta vaihtoehtoa ei anneta.
Ei ole muuta mahdollisuutta kuin alistua kärsimykseen, kuten seuraavien lainausten
viimeisessä todetaan. On joko kärsittävä tai kuoltava:
Tämä kaikki tapahtuu ilman, että kukaan kysyy minulta mitään. Pakon edessä
alkava suostuminen on alkanut. (Jäähyväiset Einolle, 19.)
Tiedän mitä tapahtuu: Eino kuolee. Annan periksi ja luovutan. (Jäähyväiset
Einolle, 37.)
Lapsen kärsimyksen edessä lääkärikin on avuton. Suurin on hän, joka uskaltaa
tulla lähelle, kun lapsi kuihtuu käsiisi, kun on pakko irrottaa omistava ote ja
vähitellen luovuttaa, vaikka ei millään voisi. Mutta se ei ole valinta, se on
pakko. (Enkeliveli, 78.)
Elämä on otettava juuri sellaisena kuin se tulee. Tähän on alistuttava.
(Jäähyväiset Einolle, 32.)
Mitä vaihtoehtoja minulla oli, kysyin heiltä silloin. Joko jatkaa näin ja kärsiä
tai vetää itseni hirteen. (Perhosen lento, 80.)
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5.3.3 Suru, masennus ja kuolemankaipuu
Olen pohtinut, johtaako suru masennukseen vai onko masennus välttämätön
osa surua. Muuttuuko suru patologiseksi jos ihminen masentuu? […] Vai onko
niin, että masennus kuuluu välttämättömänä, jopa tervehdyttävänä osana
suruun? Se kehittyy suojaamaan ihmisen mieltä raskaan ja vavisuttavan
alkujärkytyksen jälkeen. Masennus tekee surevan elämästä tasaista ja
mahdollisimman yllätyksetöntä leikkaamalla tunteet tyngiksi ja puolittamalla
kaikenlaiset halut? (Ervast 2009, 97–98.)
Yllä olevassa lainauksessa pohditaan sitä, mikä erottaa ”normaalin
surun” ”patologisesta surusta.” Psykiatrisen diagnostiikan mukaan masennus
luokitellaan mielenterveyden häiriöksi, toisin sanoen sairaudeksi – surua sen sijaan
ei. Kielitoimiston sanakirja (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/sairaus)
määrittelee sairauden käsitteen seuraavasti: elimistön t. psyykkisen toiminnan
häiriö (joka tuottaa fyysistä, psyykkistä t. sosiaalista haittaa). Surua ei siis ole
luokiteltu sairaudeksi, vaan luonnolliseksi reaktioksi esimerkiksi menetykseen.
Nähdäkseni myös masennus voi olla luonnollinen reaktio menetykseen, vaikka se
lääketieteessä luokitellaankin sairaudeksi. Molemmat tilat aiheuttavat joka
tapauksessa ”fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista haittaa” olivat ne sitten normaaleja
reaktioita tai eivät. Surun ja masennuksen välille ei välttämättä voida vetää selkeitä
linjoja sen suhteen, milloin suru on ns. tervettä ja milloin se
muuttuu ”patologiseksi.” Tilat sekoittuvat toisiinsa siten, että masennuksessa on
aina myös surua ja surussa masennusta. Voidaanko siis lainkaan määritellä sitä,
millainen suru on ”normaalia” ja millainen ei? Näkemykseni mukaan kaikki suru
on normaalia, oli se millaista tahansa, sillä jokainen ihminen suree omalla
henkilökohtaisella tavallaan. Ehkäpä patologinen suru viittaa siihen, että ihminen
jähmettyy ja katkeroituu emotionaalisesti: hän ei kykene rakentavaan emootioiden
käsittelyyn. Jokainen yhteisö tietenkin määrittelee omalta osaltaan sen, mitä
pidetään normaalina ja mitä ei. Yhteisössä voidaan siis sopia, esimerkiksi
tutkimuksiin perustuen, että normaali suru voi kestää kaksi vuotta tai loppuelämän.
Jossakin toisessa yhteisössä sen sijaan voidaan määritellä, että kuolemansuru
kestää neljä päivää ja sen jälkeen asia on loppuun käsitelty (ks. luku 2.3.).
Surua voidaan luokitella erilaisin tavoin. Poijula (2002, 175) tarkastelee
normaalista surusta poikkeavaa komplisoitunutta surua, joka määritellään tietyiksi
sopeutumista estäviksi reaktioiksi ihmisen kuolemaan. Komplisoituneesta surusta
puhutaan silloin, kun henkilön oireet ennustavat pitkäaikaista toimintakyvyn
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heikkenemistä. Komplisoituneessa surussa tietyt suruoireet jatkuvat Poijulan (2002,
175–176) mukaan sopeutumiseen tarvittavan kohtuullisena pidetyn ajan jälkeen,
yli kuusi kuukautta. Tällaisissa tapauksissa suruun liittyy usein myös depressiota.
Kroonisessa surussa reaktiot ovat voimakkaita ja jatkuvia. Viivästyneessä surusta
puhutaan silloin, kun on kyse pitkittyneestä tietoisen suremisen puuttumisesta tai
viivästymisestä. (Poijula 2002, 175–176.)
Myös depressio voidaan luokitella esimerkiksi vaikeusasteeltaan eri
tyyppeihin: lievään, keskivaikeaan ja vaikea-asteiseen masennustilaan (Psykiatrian
luokituskäsikirja 2012, 147–149). Siltala (2012, 90–92) puhuu kliinisestä
masennuksesta ja toisaalta luovasta, eheyttävästä masennuksesta. Eheyttävä
masennus on tervehdyttävä elämänvoima vaikeiden elämänkokemusten yhteydessä.
Siihen sisältyy surun parantava voima ja se antaa mahdollisuuden työstää
menetyksiä tietoisesti – tunteilla, mielikuvilla, muistoilla, ajattelulla, surulla ja
kaipauksella sekä antaa menetykselle merkityksiä. Eheyttävän masennuksen
tunnekirjoon kuuluvat rakkaus, kiintymys, viha, ahdistus, katkeruus, alakulo,
epätoivo, pelko, kauhu, kaipaus, avuttomuus, toivo ja usko. Eheyttävä masennus
kannustaa myös vastaamaan menetyksiin unilla, muistoilla, unelmilla,
ajattelemalla sekä luovilla teoilla, esimerkiksi kuvataiteen, kirjoittamisen tai
musiikin keinoin. (Siltala 2012, 90.) Kliininen masennus sen sijaan on syvää
kärsimystä, joka ei löydä ilmaisumuotoaan. Tällöin surun tilalle tulee
jakamattomaksi koettu hahmoton tuska, epätoivo ja lamaantuminen. Syvässä
masennuksessa mielen ja kehon toiminnat lamantuvat lähes kokonaan (Siltala 2012,
92.)
Edellä mainitun kaltaiseen jaotteluun viittasi myös Huttunen (katso luku 3.2),
joka totesi surun olevan kykyä, depression sen sijaan lamaa. Voisi ajatella myös
niin, että vain vaikea-asteinen depressio on lamaa; se merkitsee emotionaalista
kuolemaa tai emotionaalisen tunnottomuuden tilaa. Samalla tavalla akuutin surun
vaiheessa, ihminen voi olla täysin lamaantunut, vaikka tila jossain mielessä olisikin
psyyken kannalta tarpeellinen. Lievempiin masennustiloihin ja surureaktioihin
liittyviin tapauksiin, akuutin vaiheen väistyessä, kuuluu myös kykyä, toisin sanoen,
ihmisellä on keinoja käsitellä tunteitaan tietoisesti. Ehkäpä on niin, ettei surun ja
masennuksen täsmällistä rajaviivaa ole mielekästä pohtia tämän enempää, sillä
täysin selkeisiin jaotteluihin ei kenties voidakaan päästä. Kuten Freud (2017 [1925],
129) toteaa, surun ja masennuksen oireiden yleiskuvat sekä molempien tilojen
aiheuttajat ovat samanlaisia. Molemmat tilat aiheuttavat kärsimystä yhtä lailla.
Masennuksen sisältö on suureksi osaksi surua, kun taas suru ilmenee
masennukselle tyypillisin oirein: Kristevan (1999, 32) mukaan ”suru on
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masennuksen perusmieliala”. Ihmisellä vain tuntuu usein olla tarve luokitella asiat
normaaleiksi tai epänormaaleiksi.
Luvun alussa esitetyssä lainauksessa Ervast pohti muun muassa sitä,
muuttuuko suru patologiseksi, jos ihminen masentuu. Mitä on patologinen suru? Ja
mitä on pitkittynyt tai komplisoitunut suru? Tässä luvussa se määriteltiin siten, että
suru muuttuu komplisoituneeksi, kun se kestää yli kuusi kuukautta. Voiko
esimerkiksi lapsen kuoleman aiheuttamasta surusta ”päästä yli” kuudessa
kuukaudessa? Aineistoni osoittaa, että näin ei missään tapauksessa ole. Esimerkiksi
tyttärensä menettänyt Huttunen toteaa kirjassaan, että ensimmäinen suruvuosi on
pahin, ja toinen vuosi on vieläkin pahempi.
Ensimmäinen vuosi on pahin, ja toinen vuosi on vielä pahempi. Alussa suru on
jäsentymätöntä, mutta kun se alkaa jäsentyä, totuus paljastuu koko
peruuttamattomuudessaan: tämä on lopullista. (Surun istukka, 284.)
Suru on elämänmittainen prosessi, ja suru itsessään kuuluu syvällisesti ihmisenä
olemiseen. Voisi niin ikään ajatella, kuten Ervast alun lainauksessa, että
masennusoireetkin kuuluvat tervehdyttävänä osana suruun. Myös masennus
kuuluu ihmisyyteen: reaktiivinen masennus on oire siitä, että jokin asia elämässä
on psyyken hyvinvoinnin kannalta epäoptimaalinen. Masennusoireet ovat
näkemykseni mukaan reaktiokyvyltään terveen ihmisen merkki. Sen sijaan
depression ja ahdistuneisuuden puuttuminen on nähty tyypilliseksi esimerkiksi
psykopaateille (Repo-Tiihonen 2017, 71 viittaus Vaillantiin & Perryyn 1980).
Aineistossani onkin lukuisia kuvauksia, jotka viittaavat samaan aikaan syvään
suruun ja syvään masennukseen: on unettomuutta, ruokahaluttomuutta,
lamaannusta, itkuisuutta, ahdistuneisuutta, epätoivoa ja kuolemanhalua.
Kuolemantoiveitakin voidaan pitää luonnollisina ja inhimillisinä, ja niistä tulisi
avoimesti voida puhua. Freud (1993,107–109) toteaa, että ihmisessä vaikuttavat
kaksi toisilleen vastakkaista viettiyllykettä: elämän- ja kuolemanvietti. Alla
olevassa
viimeisessä
lainauksessa
viitataankin
lapsen
kuoleman
jälkeiseen ”kuoleman imuun”, elämänhalun kadottamiseen. Aineistossani
esiintyvät kokemukset depressiivisistä oireista vaihtelevat aina masentuneisuuden
tiedostamisesta täydelliseen turtumukseen ja lamaantuneisuuteen, jossa ei enää
tietoisesti kyetä tuntemaan erilaisia tunteita:
Minun mieleni on musta. Olen masentunut. Olen ahdistunut. Olen epätoivoinen.
(Viimeinen vuosi, 38.)
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Toimin kuin kone. Toisinaan ei tiedä, miltä minusta tuntuu. (Jäähyväiset
Einolle, 81.)
En jaksanut ottaa häntä vastaan. En päässyt nousemaan sängystäni. Hetki
hetkeltä vaivuin yhä syvemmälle maailmaan, jonka olemassaolosta en edes
aikaisemmin tiennyt. (Liian lyhyt elämä, 47.)
Lapseni ei jaksanut elää, ja minunkin on vaikea yrittää jaksaa elää (Surun
istukka, 10).
Ensimmäisinä viikkoina halusin mennä poikani perään (Kun Sampo on poissa,
33).
Sureva ihminen ei ajoittain toivo muuta kuin että saisi seurata kuollutta
kuolemaan, jotta voisi kohdata kuolleen ja elää hänen kanssaan ajasta
ikuisuuteen autuaassa harmoniassa. […] ”En halua muuta kuin kuolla.” Sen
sanominen estoitta voi olla ainoa tapa saada varmuus päinvastaisesta. (Kun
elämä pysähtyi, 61.)
Ehkä epäilys tuli siitä, kun olin sanonut aiemmin, että ensimmäisen kerran edes
jollain lailla ymmärrän perhesurman tehneitä. Tarkoitin tunnetilaa, kun
sisäinen kipu on sietämätön ja kuoleman imu niin voimakas kuin se oman
lapsen kuoleman jälkeen voi olla – haluaisi kuolla ja mennä lapsensa perässä.
(Priskillan tähden, 94.)
5.3.4 Toivo ja epätoivo
Toivo jättää ihmisen viimeksi, ja se elää eri muotoina ja laajuuksina jokaisessa
surevassa, vaikka kaikki ulkoiset edellytykset todistaisivat muuta. […] Toiveet
ovat kuin pieniä keitaita surun erämaassa ja niissä keitaissa sureva saa levätä,
kun tunteet tulevat liian voimakkaiksi, odotettaessa lopullisen hyväksymisen
seuraavaa etappia. (Kun elämä pysähtyi, 120.)
Yllä olevassa lainauksessa toiveita kuvataan vertauskuvallisesti ja metaforisesti
lepoa tarjoaviksi keitaiksi surun erämaassa. Toivo olisi näin jonkinlainen
suojatekijä ihmisen tunteiden ja todellisuuden välillä. Toivo annostelee
emotionaalisesti vaikeasti hyväksyttävät asiat pienemmiksi paloiksi, jolloin
kaikkea raskasta ei tarvitse käsitellä kerralla. Toivo tekee todellisuudesta hiukan
pehmeämmän ja siedettävämmän. Lainauksen aloituksessa mainittu ”Toivo jättää
ihmisen viimeiseksi” assosioituu tunnettuun antiikin aikaiseen myyttiin Pandoran
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lippaasta, jonka avaamisen seurauksena sen sisältä vapautuivat maailmaan kaikki
mahdolliset vitsaukset. Ainoastaan toivo onnistuttiin sulkemaan takaisin lippaaseen,
kun se pikaisesti pantiin kiinni uudelleen. Myytin mukaan toivokin olisi näin ollen
jonkinlainen vitsaus muiden joukossa: se ainoa, jolta maailma säästyi. Yleensä
myytin mukainen toivon säästyminen taidetaan kuitenkin tulkita toisin,
myönteisellä tavalla, siten, että vain toivo meillä on jäljellä.
Toivoa pidetäänkin yleisesti ottaen hyvin myönteisenä asiana, ihmisen
hyvinvoinnille jopa välttämättömänä. Maailmassa on niin paljon kärsimystä, että
ilman minkäänlaista toivoa paremmasta, elämä tuntuisi – niin – toivottomalta.
Ilman toivoa ja luottamusta emme voi elää, emme ainakaan hyvin, toteaa
Kotkavirta (2000, 5). Vailla toivoa oleva ihminen olisi sellainen, jolla ei olisi
tavoitteita eikä unelmia minkään asian suhteen, hän on olisi täysin välinpitämätön,
apaattinen13. Kotkavirran (2005, 13) mukaan toivon vastakohtia ovat esimerkiksi
pelko, alistuminen, resignaatio, kyynisyys ja epätoivo. Toivo on todennäköisesti
kuitenkin ihmiseen sisään rakennettu ulottuvuus niin, ettei sellaista ihmistä olekaan,
joka ei syvällä sisimmässään yhtään mitään toivoisi. Kun Imre Kertészin
keskitysleirikokemusta kuvaavassa romaanissa Kohtalottomuus (2004 [1975], 173)
ruumiskärryihin heitetyn, kuolemaa tekevän ja täyteen välinpitämättömyyteen
vajonneen nuoren pojan ohi kannetaan ruoka-astioita, porkkanakeiton tuoksu
herättää hänessä pienen toivon kipinän: saisipa elää vielä vähän aikaa. Vain hetkeä
ennen toivetta elämän jatkumisesta, kyseinen poika oli toivonut mahdollisimman
kivutonta kuolemaa. Kuten alun lainaus totesi, toivo jättää ihmisen viimeiseksi;
ihminen toivoo loppuun asti ja sen ylitse.
Toivo suuntautuu ajallisesti nähdäkseni aina tulevaisuuteen. Descartesin (2015,
62) mukaan toivo on halun passio, josta seuraa sielun levottomuutta. Tämä
levottomuus saa haluamaan tulevaisuudelta erilaisia asioita: hyvien asioiden
toivotaan toteutuvan, pahoilta asioilta sen sijaan toivotaan vältyttävän.
Tulevaisuuteen suuntautunut toivo, tai halu, kytkeytyy myös Heideggerin (2009,
290–280) näkemykseen saatavasta. Saatava on sellaista, jota tulee olemaan, mutta
jota ei vielä ole. Ihminen, jolla on toivoa, suhtautuu tähän saatavaan jossain määrin
levottomin mielin, sillä ei ole lainkaan varmaa saavuttaako hän toivomiansa hyviä
asioita ja välttyykö hän lukuisilta sellaisilta asioilta, joita hän pelkää. Näennäisen
toivoton ihminen voi sen sijaan suhtautua tähän saatavaan välinpitämättömästi,
koska hän ei odota mitään tai ei uskalla sallia itsensä odottavan mitään.
13

Kielitoimiston sanakirjan mukaan apaattinen merkitsee tunne-elämältään tylsää, välinpitämätöntä,
henkisesti lamaantunutta, velttoa (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/apaattinen).
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Toivottomuus voi myös olla, samoin kuin kyynisyys, jonkinlainen defenssi, jonka
avulla pyritään suojautumaan pettymyksiltä ja kivulta. Toivo suljetaan pois
tietoisuudesta, ja koetetaan näin välttyä sen aiheuttamalta levottomuudelta ja
toiveiden toteutumattomuuteen liittyvältä kärsimykseltä.
Toivo kytkeytyy olennaisesti subjektiivisesti koettuun aikaan, ja kun ihminen
kokee elämäntilanteensa toivottomaksi, tulevaisuuskin näyttää toivon myötä
katoavan. Frankl (2008 [1946], 81) toteaa, että ihmisen omalaatuinen piirre on se,
että hän voi elää vain katsomalla tulevaan. Kun ihminen lakkaa toivomasta ja
odottamasta, myös tulevaisuus lakkaa olemasta. Merkityksellisyyden kokemisen,
toiveikkuuden ja tulevaisuussuuntautuneisuuden menettäminen tarkoittaa myös
elämänhalun menettämistä. Tietyissä olosuhteissa tämän halun menettäminen voi
käytännössä johtaa kuolemaan. Frankl viittaa kokemuksiinsa (2008 [1946], 141)
toivottomuuteen ja tarkoituksettomuuteen vajonneista keskitysleirivangeista, jotka
yksinkertaisesti kieltäytyivät enää nousemasta ylös vuoteestaan. He jäivät
parakkiin makaamaan ruumiinsa eritteistä märille oljille, kaivoivat ehkä taskustaan
viimeisen savukkeen, joka normaalioloissa, hengenpitimeksi, olisi vaihdettu
ruokaan, ja ryhtyivät tupakoimaan. Näistä merkeistä muut saattoivat päätellä, että
kyseisellä tavalla käyttäytyvä henkilö oli antanut periksi, luovuttanut, ja että hän
tulisi kuolemaan noin kahden vuorokauden kuluessa.
Toivossa eläminen on tapa olla maailmassa ja se suuntautuu tulevaan, kuten
yllä esitettiin. Heidegger (2000, 174–176) puhuu täällä-olosta, tai maailmassa
olemisesta (Dasein), virittyneisyytenä. Virittyneisyys tarkoittaa mielialaa, jollakin
mielellä olemista. Mieliala on Heideggerin mukaan täällä-olon alkuperäinen
olemistapa. Olemassaolo suuntautuu tulevaisuuteen ja virittyneisyys on se voima,
joka vie kaikkea eteenpäin. Descartes puhui sielun levottomuudesta, joka voidaan
rinnastaa virittyneisyyden käsitteeseen. Tulevaisuutemme muotoutuu jatkuvasti
meissä itsessämme, viettien ja/tai tietoisuuden tasoilla. Se on sisäistä levottomuutta,
joka toisinaan on huomaamatonta ja joka toisinaan taas voimistuu äärimmilleen.
Voidaan puhua myös ylivirittyneisyydestä tai alivirittyneisyydestä.
Descartesin (2015, 53) mukaan halun heräämiseen riittää se, että ajattelee
hyvän saavuttamisen tai pahan välttämisen olevan mahdollista. Mikäli halutun
asian saavuttaminen vaikuttaa luultavalta, meissä herää toivo, ja jos se sen sijaan
vaikuttaa vähemmän luultavalta, tunnemme pelkoa. Toivon ja pelon tunteet voivat
esiintyä samaan aikaan, tai sitten ne saattavat vaihdella sen mukaan, mikä mielessä
oleva asia kunakin hetkenä puhuu toiveen toteutumisen puolesta tai vastaan.
Descartes (2015, 99) toteaakin, että vaikka nämä kaksi passiota, toivo ja pelko,
ovatkin vastakkaisia, on mahdollista, että ihmisellä on ne molemmat
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samanaikaisesti, nimittäin silloin kun mielessä on samanaikaisesti erilaisia syitä,
joista toiset saavat halun toteutumisen näyttämään helpolta ja toiset vaikealta. Alla
olevissa lainauksissa kuvataan lapsen vakavan sairauden aikaisia mielialojen
nopeita vaihteluita toiveikkuuden ja pelokkuuden välillä. Toisinaan toiveikkuus
valtaa mielen ja antaa voimaa, mutta tuo toivo voi hetkessä pyyhkiytyä pois ja
muuttua epätoivoksi. Se on keinulaudalla elämistä: kun ei uskalla toivoa liikoja,
mutta toisaalta äärimmäistä pelkoakaan ei mieli pitkään kestä.
Elän keinulaudalla, vaihdan puolta päivittäin, hetkittäin, sillä pelkään
seisahtua kummallekaan puolelle (Enkeliveli, 53).
Ajoittain toivo kutistuu pienen pieneksi, sinivuokon ensimmäisen nupun
kokoiseksi, kasvaakseen jälleen suuremmaksi parempien aikojen myötä. Ja
kohta kun toivo kutistuu, kasvaa pelko. (Enkeliveli, 45.)
Välillä olin mielessäni hautajaisissa ja välillä taas Sydneyn olympialaisissa,
joissa Anniina nousee palkintopallille. Toivo ja epätoivo vaihtelivat nopeaan
tahtiin. (Viimeinen hyppy, 21.)
Kun toivottu tai pelätty asia on henkilökohtaisesti erittäin tärkeä ja
merkityksellinen, toivoon tai pelkoon liittyvä virittyneisyys muuttuu hyvin
voimakkaaksi. Descartes (2015, 53) toteaa, että kun toivo on äärimmäistä, se
muuttaa luontoaan, jolloin sitä kutsutaan luottavaisuudeksi tai varmuudeksi.
Vastaavasti äärimmäisestä pelosta tulee epätoivoa. Lapsen sairastaessa vakavasti,
toivo ei voi koskaan olla täyttä varmuutta. Nähdäkseni toivoon sisältyy aina jonkin
verran epävarmuutta ja mitä tärkeämpi asia on, sitä raastavampaa pienikin
epävarmuus emotionaalisesti on, toisin sanoen suurimpaan toivoon kuuluu myös
jäytävin epävarmuus. Jos jokin asia on täysin varma, sitä ei tarvitse erityisesti
toivoa14; pelätä sitä kylläkin voi, mikäli tuo asia on omalta osalta jossain mielessä
negatiivinen (esim. vanheneminen ja kuolema). Toki varmaakin asiaa voi toivoa
saavutettavaksi aikaisemmin tai myöhemmin. Ja toisaalta, ihminen ei voi koskaan
olla täysin varma mistään, paitsi kuolemastaan, ja vanhenemisesta, mikäli ei kuole
ennen kuin ehtii vanheta. Kuolemaansa saakka jokainen ehtii joka tapauksessa
vanheta.
Kun lapsi on vakavasti sairas, toivoa on lähes aina, mutta siihen liittyy huomattavaa
epävarmuutta esimerkiksi lääketieteellisen hoitojen tehon suhteen. Toivon,

14

Jos esimerkiksi hyppään Matinkylään ajavaan metroon, ei minun tarvitse erikseen toivoa, että
kyseinen juna menisi Matinkylään. Siten varmuuteen ei sisälly toivoa.
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luottavaisuuden, pelon ja epätoivon hetkien vaihtelu on emotionaalisesti hyvin
kuluttavaa. De Graves & Aranda (2008), jotka ovat tutkineet perheiden kokemaa
epävarmuutta sekä toivossa ja pelossa elämistä lapsuusajan syövän uusiutuessa,
toteavat että turvallisuudentunteen heikennyttyä vakavan sairauden myötä perheet
muuttuvat ylivalppaiksi erilaisten taudin uusiutumista ennakoivien merkkien ja
oireiden suhteen (De Graves & Aranda 2008, 298). Tällaista ylivalppautta voidaan
nimittää myös ylivirittyneeksi peloksi. Hetkellisesti saavutetun luottamuksen
tunteen voi pyyhkäistä pois jokin merkki, oire tai jonkin lääketieteellisen kokeen
taudin etenemisestä kertova tulos, ja tilalle astuvat pelko ja epätoivo. Tällainen
tunnevuoristorata voi pitkittyessään olla hyvin kuormittavaa psyykelle. Meretoja
(24.10.2020) kuvaa tällaista tunteiden heittelemistä toivon ja hädän vaihteluksi,
johon ei tahdo tottua:
[K]un toivoon laskeutuu, ja sitten se repäistään pois ja taas putoaa, jälleen
uuteen sysipimeään, kun tämä liike toistuu yhä uudelleen riittävän monta
kertaa, se repii sielua riekaleiksi vähä vähältä.
Alla olevassa lainauksessa kuvataan, kuinka syöpäsairaasta lapsesta otetun kokeen
tulos kasvaimen suurenemisesta vie hetkessä levollisuuden tunteen ja samalla
kaikki voimat. Toisessa lainauksessa kuvastuu se lamaannuttava epävarmuus,
ristiriitainen toivon- ja pelonsekainen tunne, joka lapsen vakavaan sairauteen liittyy:
Taas yllättäen, kolmannen kerran keskelle tavallista päivää juuri kun kaikki oli
alkanut tuntua ihan hyvältä. En jaksa mitään, en enää edes toivoa. (Enkeliveli,
43.)
Toivomisen tuskallinen puoli on, että yhdessä toiveessa on samalla sekä
lamaannuttava jännitys ja hyvien uutisten odotus että voimakas pelon tunne.
Kun on toivoa, täytyy koko ajan varautua kaikkeen, niin hyvään kuin huonoon.
(Jäähyväiset Einolle, 33.)
Toivo ja tilanteen realistinen ymmärtäminen eivät välttämättä ole ristiriidassa
keskenään. Ne voivat toki esiintyä mielessä ambivalentisti samaan aikaan, mutta
ne voivat myös erkaantua toisistaan niin, että voidaan puhua kahdesta mielestä,
kuten Eddy de Wind (2020 [1949], 245) tekee kuvatessaan keskitysleirisyndroomaa
artikkelissaan ”Kuoleman edessä”:
[…] keskitysleirissä mieli oli jakautunut niin voimakkaasti ja ajattelun ja
tunteiden välille oli avautunut niin syvä kuilu, että sekoituksesta voi tuskin
enää puhua. Pikemminkin ihmisellä oli kaksi eri mieltä, tietävä ja toivova,
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jotka elivät hänessä toisistaan riippumatta eivätkä juuri enää vaikuttaneet
toisiinsa.
Vakavasti sairaan lapsen vanhemmat saattavat olla hyvinkin tietoisia sairauden
huonosta ennusteesta tai jopa varmasti lähestyvästä kuolemasta. Siitä huolimatta
he voivat olla toiveikkaita: jospa tapahtuisi ihme, jospa joku keksisi parantavan
hoidon jne.: ”Mutta uskoimme edelleen, että aikaa on riittävästi ja joku keksii
uuden hoidon, joka tehoaa” (Äidin 365 toivon päivää, 92). Äärimmäisessä hädässä
oleva ihminen saattaa osoittaa toiveensa korkeammalle voimalle, kuten Jumalalle,
jonka varaan raskas asia jätetään (rukouksen merkitystä käsitellään luvussa 6.5.3):
”Odotan ja rukoilen ihmettä viimeiseen asti. Vaikka kuolema on edessä, ajattelen
että ihme voi vielä tapahtua, jos se on tapahtuakseen.” (Jäähyväiset Einolle, 158.)
Kamihara ym. (2015, 868) toteavat pitkälle edenneen syöpää sairastavien
lasten vanhempien kokemaan toivoon liittyen, että monet vanhemmista toivoivat
lapsen parantumista, vaikka eivät uskoneet paranemisen olevan mahdollista. He
olivat myös tietoisia ajatustensa ristiriitaisuudesta. Faktojen käsittäminen tapahtuu
todennäköisesti tällöin rationaalisella tasolla, sen sijaan ihminen saattaa
emotionaalisella tasolla toivoa sellaistakin, mitä ei itsekään järjellisesti pidä
realistisena, kuten seuraavat lainaukset kuvastavat:
Vaikka olin sen jo järjen tasolla tiennyt koko kesän, tunnetasolla olin toivonut
ja toivonut (Perhosen lento, 11).
Vaikka me tiesimme viimeistään terminaalihoidon alkaessa, kaksi viikkoa
ennen Ossin kuolemaa, että hän ei tule selviämään, me emme silti sitä
sisäistäneet, vaan vieläkin toivoimme (Enkeliveli, 95).
Edelliseen liittyen toivolla ei siis välttämättä ole mitään tekemistä tosiasioiden ja
niiden käsittämisen kanssa. Vaikka lapsi olisi jo terminaalihoidossa, kuten yllä
oleva lainaus kuvasi, vanhemmat voivat silti toivoa paranemista esimerkiksi
jonkinlaisen ihmeen kautta. Toivo on vahva suojautumiskeino ja se istuu ihmisessä
niin syvällä, että se voi ulottua jopa kuoleman tuolle puolen. Vanhempi voi
esimerkiksi uskoa sairauden terminaalivaiheessa olevan lapsen paranemiseen,
ihmeen tapahtumiseen, vaikka hän toisaalta itsekin käsittäisi paranemisen oleva
tuossa vaiheessa mahdotonta. Menehtyneen lapsen vanhempi voi myös kantaa
sisällään toivetta siitä, että kuollut lapsi tulisikin takaisin ja että jonakin erityisenä
päivänä, kuten jouluna, tällainen ihme voisi tapahtua. Samaan aikaan hän kuitenkin
on tietoinen siitä, että tuo toive on ”lapsellinen, tunteenomainen valopilkku,” jonka
funktio on vain ollut auttaa jaksamaan eteenpäin:
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Joku kysyi, uskoitteko Teklan hoitojen aikana ihmeeseen, että Tekla sittenkin
paranisi. Minä uskon yhä! (Vilkka 2007, 119.)
Toivominen saattaa jatkua vielä kuoleman jälkeenkin: Olimme avanneet
joululahjat, ilta lähestyi loppuaan, ja hiljaisuuden ja surun viitta laskeutui
yllemme uudelleen. Ei tapahtunut, mitä odotimme. Markus ei tullut takaisin,
kuten olimme ajatelleet ja uneksineet! Lapsellinen toivomus hänen
palaamisestaan jouluksi oli ollut tunteenomainen valopilkkumme.
Toivomuksemme Markuksen palaamisesta eivät päästäisi otettaan ennen kuin
todellisuus olisi toistuvia kertoja vakuuttavasti tullut esille. Kuoleman
hyväksyminen jakaantui asteittain pieniin annoksiin… (Karf 2005, 106.)
Toivo antaa voimavaroja selviytyä haastavista olosuhteista ja kriisitilanteista. Kun
on kyse vakavasta asiasta, kuten sairaudesta, elämästä ja kuolemasta, ihmiseltä ei
pitäisi riistää toivoa, oli tilanne mikä tahansa. Toivon merkitys korostuu erityisesti
silloin, kun sitä ei käytännössä enää juurikaan ole. Mannermaa (2000, 47) toteaakin,
että toivon ja luottamuksen merkitys tiedostetaan selvimmin silloin, kun ne
menetetään. Menetys paljastaa negaatiollaan, miten elintärkeitä toivo ja luottamus
ovat ihmisen olemassaololle. Toivon ja luottamuksen menettäminen uhkaavat
meitä silloin, kun kadotamme jotakin arvokasta, joka on kuulunut elämämme
merkitystä antavaan perustaan ja jonka poissaolo koskee sisimpään ytimeemme.
(Mannermaa 2000, 47.)
Kuten aikaisemmin tässä luvussa todettiin, ihminen voi samaan aikaan
ymmärtää tosiasiat ja kuitenkin olla toiveikas vastoin kaikkia tosiasioita. Toivo
auttaa jaksamaan ja kestämään painavimmatkin faktat. Alla olevat lainaukset
kuvaavat toivon merkitystä, sitä kuinka toivo on oljenkorsi, johon takerrutaan
tuskallisessa tilanteessa ja kuinka ilman sitä tuon tilanteen kanssa ei ylipäänsä
jaksaisi elää:
Neurologi sanoi hänelle pari lausetta latinaksi. Sen perusteella hän ilmoitti,
että mitään ei ole tehtävissä, vaan Anniina tulisi menehtymään tähän
kasvaimeen. […] Lopuksi minä sanoin, että jos ei ole uskoa ja toivoa, tämän
tilanteen kanssa ei jaksa elää. (Viimeinen hyppy, 24–25.)
Suljen pois ajatuksen lapseni valtavista tuskista ja takerrun toivoon
(Jäähyväiset Einolle, 111).
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5.3.5 Pelko ja ahdistus
Olen ahdistunut, ja omat tunteeni vellovat voimakkaina. [...] Pelkään aamuja,
lääkäreiden ilmeitä, vastauksia, jotka saisin kysymyksiini, uusia päiviä, uusia
tietoja, ihmisiä. (Enkeliveli, 27.)
Luvussa 4.4 tarkastelin ahdistusta suruun liittyvänä fysiologisena ilmiönä. Mielen
tasolla ahdistus lähestyy pelkoa, äärimmäinen pelko sen sijaan paniikkia15. Kehon
tasolla ahdistus näyttäisi ilmenevän ensi sijassa kokemuksena hengitysvaikeudesta
(”Ahdisti niin, ettei henki tahtonut kulkea” Viimeinen hyppy, 92) kuten niin ikään
jo luvussa 4.4 todettiin. Nähdäkseni on vaikea sanoa, voiko ahdistusta erottaa
fysiologiasta ja tarkastella sitä pelkästään mielen ja tunteiden näkökulmasta. Kuten
aikaisemmin totesin, ahdistus on jonkinlaisesta uhkasta varoittava esikielellinen
affekti, joka sijoittuu kehon ja ei-kielellisen tietoisuuden alueille. Ahdistus voi
näyttäytyä ensisijaisesti fyysisenä ilmiönä ja kun se saavuttaa kielellis-tietoisen
alueensa, se on muuttunut peloksi (tai joksikin muuksi emootioksi). Kielitoimiston
sanakirjan mukaan pelko tarkoittaa jonkin selvästi tajuttavan tai kuvitellun vaaran
aiheuttamaa hädän tai tuskan tunnetta. Ahdistus määritellään epämääräisen
painostavaksi, pelonsekaiseksi tunnetilaksi, huoleksi tai tuskaksi tai
tiedostamattomasta syystä johtuvaksi peloksi.
Freudin (1981, 343–345) mukaan tosipohjainen ahdistus on reaktio, jonka
synnyttää ulkoisen vaaran havaitseminen. Se on yhteydessä pakorefleksiin ja
perustuu itsesäilytysviettiin. Ahdistuneisuus eroaa Freudin mukaan pelosta siten,
että se tarkoittaa tunnetilaa, kun taas pelko suuntaa huomion ensi sijassa kohteeseen.
Kauhu sen sijaan tarkoittaa lähinnä reaktiota vaaraan, joka on niin äkillinen, ettei
ahdistuneisuus ole ennättänyt herätä. Siten voisi sanoa, että ahdistuneisuus
suojelee ihmistä kauhulta. (1981, 343–345.)
Heideggerin (2000, 181) mukaan se, minkä edessä pelko ilmenee, on jokin
maailmansisäisesti kohdattava, joka on luonteeltaan uhkaava. Uhkaava tarkoittaa
sitä, että pelon kohde on jollakin tavalla vahingollinen. Vahingollisen lähestyminen
aiheuttaa sen uhkaavuuden. Lähestyminen tarkoittaa myös sitä, että tuo
vahingollinen voi saavuttaa, mutta ei varmuudella. Se lähestyy, mutta voi myös
jäädä pois ja mennä ohi. Tämä ei kuitenkaan poista tai vähennä pelkoa, vaan
päinvastoin lisää sitä. (Heidegger 2000, 182.) Heidegger toteaa, että ahdistuksessa

15
Tässä yhteydessä tarkastelen pelon ja ahdistuksen suhdetta. Ahdistus saattaa sisältää paljon muitakin
tunteita, eikä näin ollen ole yhteydessä ainoastaan pelkoon. Ahdistuksessa voi olla esimerkiksi surua tai
vihaa tai ylipäänsä kaikenlaisia stressiä tai tuskaa aiheuttavia tunteita.
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ja pelossa on kyse fenomenaalisesta sukulaisuudesta ja että ilmiöitä on vaikea
erottaa toisistaan: ahdistuksella tarkoitetaan hänen mukaansa sitä, mikä on pelkoa
ja peloksi mainitaan se, millä on ahdistuksen luonne. Toisin sanoen ahdistuksen
sisältöä olisi pelko, kun taas pelko ilmenisi samalla tavalla kuin ahdistus.
Ahdistuksen ja pelon suhde lienee saman kaltainen kuin masennuksen ja surun.
Masennuksessa on paljon jäsentämätöntä surua, kun taas ahdistus koostuu muun
muassa erilaisista peloista (tai muista tunteista), joista ainakin osa saattaa olla
verbalisoimattomia. Kuten Heidegger (2000, 235) toteaa: ahdistuksessa ei tiedetä
mikä on se, mikä ahdistaa. Tähän viittaa seuraava lainaus: ”Pelkään, pelkään
hirvittävästi, mutta en tiedä mitä” (Enkeliveli, 76). Kirjoittaja puhuu vailla selkeää
kohdetta olevasta voimakkaasta pelosta. Ahdistus, pelko ja paniikki sijoittuvat
kuitenkin emotionaalisesti samalla janalle, ne ovat sukua toisilleen, kuten
Heidegger totesi. Tällaista uhkaavaa, josta ei tiedetä mitä sen on, luonnehtii myös
se, että se ei ole varsinaisesti missään, eikä se siten voi lähestyä mistään määrätystä
suunnasta, vaan se on jo ”täällä” mutta toisaalta samalla ”ei missään” – Heideggerin
sanoin: ”Se on niin lähellä, että se ajaa ahtaalle ja salpaa hengityksen – mutta ei ole
missään.” Se mikä ahdistaa, on maailma itsessään, tai maailmassa oleminen itse:
maailmansisäisen olevan merkityksettömyys. (Heidegger 2000, 235–236.)
Aidt (2018 [2017], 129) kirjoittaa poikansa äkillisen kuoleman jälkeen:
Millään ei ole kuoleman ehdottomuuden rinnalla mitään merkitystä. Tämä
shokki. Tämä harso joka vedetään silmien edestä: Että se mikä on merkinnyt
kaikkea ei merkitse mitään.
Aidt (2018 [2017], 93; 115) viittaa merkityksen kontekstissa myös sattumaan:
siihen kuinka jokin pieni sattumanvarainen käänne voi romuttaa koko siihen astisen
elämän ja kääntää sen suunnan. Hän mainitsee antiikin roomalaisessa mytologiassa
esiintyvän onnen ja sattuman jumalattaren Fortunan sekä kreikkalaisen metsän ja
karjan jumalan Panin, joka saattoi aiheuttaa kaikenlaisia onnettomuuksia huvin
vuoksi ja aiheuttaa paniikinomaista pelkoa sen kohdanneissa ihmisissä.
Molempien Aidtin mainitsemien jumalien toiminta viittaa sattumaan ja siitä
seuraavaan sekasortoon, hallitsemattomaan tapahtumiseen, johon emme voi
vaikuttaa ja jossa eivät päde syyn ja seurauksen lait. Termi paniikki, jonka
etymologia on juuri Pan-jumalassa (Fuchs 1972, 205) tarkoittaa kielitoimiston
sanakirjassa (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/paniikki) pakokauhua ja sen
synnyttämää sekasortoa; psykiatriassa voimakasta ahdistustilaa, joka vaikeuttaa
toimintojen jäsentymistä. Se mikä ahdistaa, on sattuman aiheuttama sekasorto,
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merkityksettömyyden uhka, kuten alla olevassa lainauksessa kuvataan; kaiken
tarkoituksettomuus ja mielettömyys:
Tämä kaikki on niin tarkoituksetonta, mieletöntä. […] Isä, minun on ikävä
kotiin, isä minua ahdistaa tämän kaiken mielettömyys. Olen umpikujassa.
(Viimeinen vuosi, 116.)
Pursiainen (2005, 212 viittaus teokseen Pursiainen 2004) käyttää termiä perikauhu
viitatessaan Heideggerin käsitteeseen angst. Angst tarkoittaa pelkoa, hätää,
hätäännystä, huolissaan oloa, ahdistusta, tuskaa ja kauhua (MOT-kielipalvelu).
Pursiainen toteaa, että Heideggerin käsite angst merkitsee jotain muuta kuin arkista
pelkoa: se viittaa eksistentiaaliseen kriisiin. Hän viittaa tässä yhteydessä Magda
Kingiin (2001), jonka mukaan kyseisen termin englanninkielinen vastine olisi
dread (Oxford English Dictionary: Extreme fear; deep awe or reverence;
apprehension or anxiety as to future events; MOT-kielipalvelu: pelko, kauhu,
kammo). Kuten englanninkielisen termin dread määritelmä toteaa, sana viittaa
jotakin tulevaa koskevaan pelkoon, huoleen tai ahdistukseen. Kuoleman edessä
esiintyvä pelko on eksistentiaalista kauhua ja tuon kauhun aiheuttaa lähestyvä uhka
eksistenssin loppumisesta. Kun kuoleman uhka realisoituu, elämän päättyminen
näyttäytyy todellisena ja lähestyvänä tapahtumana, jonka edessä ihminen on
voimaton.
Kuolema näyttäytyykin kautta historian ja eri kulttuureissa kuoleman
personifikaatioina (Kastenbaum & Herman 1997, 116), erilaisina arkkityyppisinä
kuvina ja mielikuvina, esimerkiksi ihmistä alati väijyvänä ”viikatemiehen”
hahmona, jonka kauhistuttavuus ilmentää kuolemaan kohdistuvaa pelkoa. Toisaalta
tällaiset kuoleman personifikaatiot tekevät kuolemasta käsitettävämmän ja
konkreettisemman ja toimivat näin hallitsematonta kauhua hillitsevinä symboleina.
Koko tutkimusaineistoani leimaa ahdistus ja pelko kuolemaa ja siihen väistämättä
liittyviä tuskallisia kokemuksia, luopumista, menettämistä ja lopullista eroa,
kohtaan. Tämä jatkuva ”kauhun vallassa” oleminen ilmenee aineistossa
kauttaaltaan ja se voi näyttäytyä erilaisina ruumiillisina oireina, yleisenä
ahdistuneisuutena ja esimerkiksi jatkuvana rukoilemisena, jonka avulla yritetään
hallita pelon tunteita. Pelon tunne tiivistyy ja tulee tietoiseksi monessa tapauksessa
erityisesti sellaisina hetkinä, esimerkiksi iltaisin, kun muu toiminta hiljenee ja
lakkaa, kuten seuraavissa lainauksissa kuvastuu:
Illalla, kun kaikki nukkuvat, kun päivän touhut ovat ohi ja hiljaisuus tiivistyy
ympärilleni, tulee tuska ja pelko (Enkeliveli, 54.)
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”Saanko minä tulla teidän sänkyynne nukkumaan?” […] ”minulle on taas
tullut pelko.” […] (Perhosen lento, 174.)
5.3.6 Viha ja syyllisyys
Minussa on niin paljon artikuloimatonta ja artikuloitua vihaa. Vihaan itseäni,
vihaan lasteni isää, vihaan viimeistä miestä, vihaan Valviraa ja Fimeaa,
vihaan Kivelän sairaalan psykiatrian poliklinikkaa. Vihaanko vielä muita?
Vihaan. (Surun istukka, 201.)
Viha on tunne, jolla on usein selkeä kohde. Jos kohde ei ole tunnistettavissa ja
konkreettinen, viha pyrkii fokusoitumaan muualle ja se voi löytää
purkautumiskanavansa myös sijaiskohteessa. Vihaan liittyy niin ikään paljon
syyllistämistä ja syyllisyyttä. Yllä olevassa lainauksessa tyttärensä menettänyt
kirjoittaja hahmottelee vihaansa, joka löytää kohteensa kaikkialta: hänestä itsestään,
lastensa isästä, entisestä miesystävästä, Valvirasta, Fimeasta ja tyttärensä hoidosta
vastanneesta Kivelän sairaalan psykiatrian poliklinikasta, joiden kaikkien nähdään
tietyllä tapaa olleen osallisia siinä tapahtumaketjussa, joka johti kirjoittajan tyttären
kuolemaan.
Ihmisellä on todennäköisesti harvoin sellaisia puhtaita tunteita, joihin ei
sisältyisi ja sekoittuisi muitakin emootioita. Joskus saattaakin olla vaikea nähdä,
mikä tunteista on vallitsevin. Lapsensa menettäneen kohdalla voidaan kuitenkin
olettaa, että suru on ensisijainen kokemus, mutta suruun sisältyy paljon muitakin
emootioita, kuten vihaa ja syyllisyyttä, joista mikä tahansa saattaa painottua
enemmän kuin toinen. Nämä kaikki tunteet ovat toisiinsa sidoksissa. Descartesin
(2015; 2005, 52, 85) mukaan vihaa herättää meissä asia, joka näyttäytyy meille
pahana tai haitallisena, mutta viha ei hänen mukaansa koskaan esiinny ilman surua.
Surun kohde on menetys ja menetetty itsessään. Vihan kohde sen sijaan
menetyksen syy tai asia, jonka nähdään olevan yhteydessä koettuun menetykseen,
siten että se on joko suoranaisesti aiheuttanut sen tai antanut sen tapahtua, jättänyt
tekemättä jotain, joka olisi estänyt tapahtuneen. Vihaan nivoutuu siis oleellisesti
syyllisyyden käsite. Se mitä vihaamme on syyllinen johonkin kokemaamme pahaan,
joka aiheuttaa meille surua.
Kuten luvun alun lainauksessa kuvattiin, surevan ihmisen viha voi avautua
moneen suuntaan. Ihminen voi olla vihainen tietämättä kenelle. Aineistossani vihaa
kuvataan monin tavoin: se voi kohdistua esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden
kokemukseen, menetettyyn henkilöön, omaan itseen, läheisiin tai menehtynyttä
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hoitaneisiin ammattihenkilöihin. Vihan kokemukset voivat olla raadollisia ja
mielikuva-aiheiltaan väkivaltaisiakin. Viha värjää surun mustaksi, kuten alla
olevassa lainauksessa metaforisesti todetaan. Vihan tunteiden myötä suruun tulee
energiaa ja dynamiikkaa, mikä antaa surutyöskentelyyn voimaa, mutta viha voi
myös lamauttaa ja katkeroittaa, mikäli se on hallitsematonta ja jää
käsittelemättömäksi:
Surussa on myös vihaa. Viha vuorottelee ikävän ja kaipuun kanssa. Viha värjää
surun mustaksi. Minä vihaan epäoikeudenmukaisuutta, väärää järjestystä. On
niin väärin, että lapsia kuolee… (Enkeliveli, 110.)
Olin vihainen, mutta en tiennyt kenelle (Perhosen lento, 39).
Vasta vähän aikaa sitten huomasin, että olen antanut Kasperille anteeksi. […]
Muistan kyllä, miten hurjana viha ja raivo minussa välillä olivat. […] Olin
rajusti vihainen Kasperille, että hän oli luopunut elämästään. (Jälkeen
Kasperin, 92.)
Mailis oli surutyössään edelleen viha vaiheessa (kirjoitusasu alkuperäinen), ja
minä sain tuntea sen luissani ja ytimissäni (Viimeinen hyppy, 155).
Kuoleman kohdatessamme meistä tulee uhmakkaita ja protestoimme, ja se on
luonnollista. Miksi emme olisi vihaisia hylätyksi tulosta ja yksin jäämisestä?
(Kun elämä pysähtyi, 12.)
[…] Koska tunteilta puuttuu kohde, ihminen on aseeton ja paljas. Kiukku etsii
kuitenkin kohdettaan! (Kun elämä pysähtyi, 12–13.)
Kuvat vyöryvät estottomasti esiin ja muistan, että jokainen torjumisyritys tekee
kuvajaksot vain väkivaltaisemmiksi ja raaemmiksi. Vihan täyttämät
kuvitelmani leikkaavat patologin palasiksi samalla tavalla kuin hän teki
Markukselle. (Kun elämä pysähtyi, 65.)
Viha ajaa ihmisen etsimään tapahtumille syyllistä tai syytä. Halutaan saada selville,
mikä aiheutti tai mahdollisti kyseessä olevan tapahtuman, tässä tapauksessa lapsen
kuoleman. Usein syyn nähdään palautuvan omaan itseen, mistä voi seurata ankaria
itsesyytöksiä ja syyllisyydentunteita. Koskela (2011, 183) toteaa, että itsensä
syyllistäminen voi toimia myös suojautumiskeinona: ihmisen on helpompi kestää
syyllisyydentunnetta kuin menettää hallinnantunne, toisin sanoen hyväksyä se, että
emme aina pysty vaikuttamaan tapahtumiin.
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Syyllinen voi löytyä myös omasta lähipiiristä. Ei liene täysin poikkeuksellista,
että puolisot syyttelevät toinen toisiaan:
”Hemmetin hampuusi!” huusin puhelimeen, kun sain Matin langan
päähän. ”Miten sinä voit sanoa lapselle sellaista, että se on minun vika, että
hän on sairaalassa!” Ääneni vapisi kiukusta.
”No, sinähän niiden äiti olet, minä sinuna olisin vienyt Ellenin ajoissa
lääkäriin.”
”Sinä olet niiden ISÄ, mikä sinua estää huolehtimasta, jos näät, että minä en
osaa sitä tehdä! (Perhosen lento, 77.)
Inhimillisestä näkökulmasta katsottuna kaikkiin tapahtumiin liittyy kausaliteetti,
syy- ja seuraussuhde. Syy 16 on kreikan kielessä aitia ja niinpä etiologia (engl.
aetiology) tarkoittaa oppia sairauksien ja tautien syistä (Niiniluoto 2007, 9).
Sairauksiin, kuolemiin ja menetyksiin on mielessämme jokin syy, joka halutaan
selvittää, jotta osataan suunnata viha oikeaan kohteeseen. Latinan kielessä syy on
causa, johon perustuu englannin cause (syy, aiheuttaa) ja accuse (syyttää)
(Niiniluoto 2007, 9). Tapahtumilla nähdään siis olevan jokin tietty syy ja tuo syy
viittaa niin ikään syyllisyyteen.
Syyllisyyden kokemus on ihmisessä sisäänrakennettua: kristillinen perisynnin
käsite viittaa siihen, että ihminen on lähtökohtaisesti olemukseltaan syyllinen
(kristinuskon termi: syntinen). Katolisen messun synnintunnustuksessa esitetty
syyllisyyden ilmaus mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa (suom. omasta
syystäni, omasta syystäni, omasta suuresta syystäni) peilautuu ihmisen
perimmäiseen syyllisyyteen, johon hänet on tuomittu. Edellä mainittuun
synnintunnustukseen viittaa myös tyttärensä itsemurhasta syyllisyyttä tunteva
kirjoittaja (Surun istukka, 77):
Lapseni halusi kuolla, ja se on minun syytäni. En osannut suojella häntä, eikä
hän lopulta enää kaivannut minua suojelijakseen. Mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa.

16
Syy on kielitoimiston sanakirjan mukaan 1) seikka, josta jk toinen seikka, ilmiö, tapahtuma, teko tms.
aiheutuu t. johtuu, seikka, jonka takia jtak tapahtuu t. tehdään, aihe, peruste, vaikutin, motiivi 2) se, että
jku t. jk on aiheuttanut jnk kielteisen, epämieluisan, pahan, rikollisen, rangaistavan tms. seikan,
vastuullisuus, vika, syyllisyys (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/).
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Toisaalta kristinuskon käsitteisiin kuuluu myös armo 17 mikä merkitsee
anteeksiantamista. Näin ollen syyllisyys olisi kristillisen näkemyksen mukaan
jotain, mikä olennaisesti kuuluu ihmisyyteen, mutta jonka taakasta armo vapauttaa.
Koska syyllisyys on väistämätön osa ihmisyyttä, sen kanssa on tultava toimeen,
kuten seuraava lainaus teoksesta Enkeliveli (Talonen 1996, 69) toteaa:
Mutta ihminen on sellainen, murehtii ja syyttää itseään. Enkö olisi voinut tehdä
enemmän? Voisinko vielä tehdä enemmän? Mitä minun nyt pitäisi huomata?
Mitä hän tarvitsisi enemmän? Enkö voisi ostaa jotain kaunista? Ymmärrän,
ettei syyllisyyttä tarvitse paeta. Se on meissä kaikissa ja sen kanssa on opittava
elämään.
Syyllisyys nivoutuu usein vuorovaikutussuhteisiin; olemme syyllisiä suhteessa
muihin joko tekemisemme tai tekemättä jättämisemme kautta. Pihlström (2007,
151) viittaa Jaspersiin (1946), joka erottaa neljä erilaista syyllisyyden käsitettä: 1)
rikollinen tai rikosoikeudellinen syyllisyys 2) poliittinen syyllisyys 3) moraalinen
syyllisyys ja 4) metafyysinen syyllisyys. Moraalinen syyllisyys tarkoittaa sitä, että
ihmisen jokainen teko on alistettu moraaliselle arvioinnille, joka tapahtuu hänen
omassatunnossaan sekä kommunikaatiossa ystävien ja lähimpien kanssa.
Metafyysisen syyllisyyden pohjana on ihmisten välinen solidaarisuus.
Metafyysinen syyllisyys on Jaspersin mukaan ilmaistavissa vain uskonnollisin
käsittein: ihminen voi metafyysisessä mielessä olla syyllinen tai vapautua
syyllisyydestään vain suhteessaan Jumalaan. (Pihlström 2007, 152.) Eiuskonnollisessa mielessä tämä voisi tarkoittaa sitä, että ihminen hyväksyy itsessään
olevan syyllisyyden ja oppii elämään jotakuinkin tasapainossa sen kanssa.
Heidegger (2000, 342) käsittää syyllisyyden ensi sijassa velallisuudeksi:
syyllinen on jollekin jotakin velkaa, ja tuo velka on palautettava sille, jolle se
kuuluu. Tällainen syyllisyys tai velallisuus merkitsee kanssaolemisen tapaa olla
toisten kanssa huolenpidon kentällä (Heidegger 2000, 342), toisin sanoen se on
syyllisyyttä, joka toteutuu tai jää toteutumatta suhteissa muihin ihmisiin. Syyllisyys
on Heideggerin (2000, 343) mukaan myös vastuussa olemista jostain, mikä
tarkoittaa olemista jonkin syynä tai tekijänä tai olemista jonkin aiheena. Kyseessä
voi olla julkisen lain rikkominen tai ”toisista vastaaminen”, mikä voi toteutua myös
ilman, että rikotaan lakia. Syyllisyys toisista vastaamisen mielessä voidaan nähdä
syyllisyytenä jollekin puutteelle toisen olemassaolossa: syyllisyys viittaa siihen,

17
Kielitoimiston sanakirjan mukaan armo (uskontoon liittyen) on Jumalan osoittamaa ansaitsematonta
anteeksiantavaa rakkautta ihmisiä kohtaan (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/).
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ettei pystytä täyttämään jotakin vaatimusta, joka liittyy vuorovaikutukselliseen
olemiseen toisten kanssa. Edellä kuvattu syyllisyys perustuu Heideggerin (2000,
343) mukaan moraalisen vaatimuksen loukkaamiseen ja se on täälläolon
olemistapa. Syyllisyys sisältyy kiinteästi ihmisen olemukseen, sillä meitä painaa
Heideggerin (2000, 343) sanoin ”moraalisen vastuun taakka.” Koska olemme
olemukseltamme myös epätäydellisiä, emme koskaan pysty kokonaisuudessaan
täyttämään tuota moraalista vastuuta kaikilta osin ja siten olemme lähtökohtaisesti
aina syyllisiä. Syyllisyys on ihmisen tapa olla maailmassa, ja erityisen näkyväksi
ja painavaksi syyllisyys muuttuu sellaisissa kriisitilanteissa, joissa joudutaan
pohtimaan omaa toimintaa suhteessa johonkin tapahtuneeseen.
Syyllisyys sisältyy olennaisesti vanhemmuuteen, vanhemman ja lapsen
väliseen suhteeseen. Vanhempien kokema syyllisyys liittyy Heideggeriä (2000, 344)
lainaten ”huolehtivaan kanssaolemiseen toisten kanssa.” Tämä huolehtimisen ja
syyllisyyden muoto suhteessa omiin lapsiin on erityisen voimakas, sillä
biologisessa ja sosiaalisessa mielessä koemme, että vanhempien tärkein ja
ensisijaisin tehtävä on pitää jälkikasvunsa elossa. Ihminen on aivan erityisellä
tavalla vastuussa juuri lastensa elossa pysymisestä ja hyvinvoinnista, eikä
samankaltaista vastuuta liity muihin ihmissuhteisiin. Kyseessä lienee biologisesta
näkökulmasta katsottuna hyvin voimakas laajennettu eloonjäämisvietti ja oman
geeniperimän jatkumisen turvaaminen. Sosiaalisesta näkökulmasta taas lasten ja
vanhempien väliset emotionaaliset siteet ovat ainutlaatuisen vahvat. Tämän
vastuullisen tehtävän toteutumatta jääminen, lapsen kuoleminen, aiheuttaa näin
ollen syyllisyydentunteita, vaikkei henkilö tosiasiassa olisi mitenkään voinut
vaikuttaa kuolemaan ja siihen johtaneisiin syihin.
Alla olevissa lainauksissa kuvataan äidin syyllisyydentunteita lapsen
kuoleman jälkeen. Äidin syyllisyys nähdään niissä jonkinlaisena luonnonlakina,
joka on yhdistävä tekijä lapsensa menettäneille naisille. Syyllisyyttä voidaan kokea
myös erilaisista tekemättä jättämisistä, tai siitä, että on toiminut yhdellä tavalla,
eikä toisella; siitä että jos olisi ymmärtänyt tehdä niin tai näin, onnettomuutta ei
ehkä olisi tapahtunut. Tällainen pohdiskelu on luonnollista ja inhimillistä, koska
ajattelemme, että tietynlaiset syyt johtavat tietynlaisiin seuraamuksiin ja että mikäli
olisi toimittu toisin, olisivat seurauksetkin mahdollisesti olleet toiset. Monissa
tapauksissa näin voi ollakin, mutta on täysin mahdotonta, että pystyisimme
hallitsemaan tapahtumia siten, että etukäteen tarkkaan suunnittelemalla jokaisen
liikkeen, voisimme välttää jokaisen onnettomuuden. Emme voi ennalta tietää, mikä
johtaa mihinkin. Kaikki tapahtumat, myös onnettomat, tapahtuvat ajassa ja jotta
139

onnettomuudet voitaisiin estää, tarkoittaisi se käytännössä ajan pysäyttämistä, ja
sitä ettei kukaan tekisi mitään; sitä että mitään ei tapahtuisi.
Jokainen äiti pitäisi itseään syyllisenä lapsensa kuolemaan, myös silloin jos
hänen lapsensa kuolisi sairauteen, huumeisiin, rikoksen uhrina tai
onnettomuudessa, vahingossa tai tahallaan. Varsinkin jos kuolisi tahallaan.
Äidin syyllisyys on luonnon laki. (Surun istukka, 153.)
Syyllisyydentunne oli minulle yksi vaikeimmin työstettävistä asioista. […]
Päässä takoi ajatus: ’äidin velvollisuus on suojella lastaan. Minä en kyennyt
poikaani suojelemaan. Olen vastuussa poikani kuolemasta.’ (Kun Sampo on
poissa, 42.)
Olen katsellut äidistä toiseen ja miettinyt, mikä meissä on se tekijä, joka voisi
selittää, miksi juuri me olemme tässä tilanteessa. Mutta mitään yhteistä
nimittäjää ei voi nähdä. Nyt yhteistä on kipu, rikki meneminen, hämmennys,
epätoivo, vastaamattomat kysymykset, raivo, viha, pettymys. Ja syyllisyys.
Erityisesti. (Jälkeen Kasperin, 31.)
Samanaikaisesti ajatukseni askartelivat myös jatkuvasti lapsen kuoleman
ympärillä. Omat syyllisyydentunteet nousivat voimakkaina esiin. Miksi en ollut
käynyt katsomassa lasta? Miksi annoin hänen nukkua kaikessa rauhassa?
(Pieni enkeli, 103.)
Toivottavasti asia on niin, mutta ei se silti poista niitä valtavia itsesyytöksiä
siitä, että en heti tajunnut lapseni tilaa. Se on sellaista syyllisyyttä ja
pohdiskelua, jota kannan mukanani lopun elämääni. (Jäähyväiset Einolle, 40.)
Ei myöskään ole mahdotonta, etteikö jokin inhimillinen erehdys, huomion
hetkellinen herpaantuminen tai mikä tahansa harmiton pieni teko tai tekemättä
jättäminen todella voisikin olla yksi ratkaisevista tekijöistä onnettomuuteen
johtaneessa tapahtumaketjussa. Mikäli sellainen mahdollisuus on osoitettavissa,
syyllisyyskysymys muuttuu entistäkin polttavammaksi. Tällaisessa tapauksessa
pätee edelleenkin sama periaate: emme mitenkään voi etukäteen tietää, että jokin
tietty, täysin harmiton teko johtaa tällaiseen tai tuollaiseen seuraamukseen. Sen voi
nähdä vasta jälkeenpäin. Syyllisyyden taakkaa ei voi poistaa kokonaan, mutta sitä
voi keventää ja jakaa keskusteluilla. Syyllisyydentunnetta ei pitäisi yrittää torjua ja
tukahduttaa, eikä aiheesta pitäisi vaieta. Ulkopuolinen voi pitää
syyllisyydentunnetta perusteettomana, tai jopa pelottavana, mutta kyseisen ihmisen
kokemus on joka tapauksessa aito ja tuottaa hänelle suurta kärsimystä. Etenkin
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sellaisessa tapauksessa, jossa näyttäisi siltä, että jokin henkilön täysin normaali
arkipäivän teko, pieni muistamattomuus tai inhimillinen vähäinen huolimattomuus
voisi osaltaan olla jonkinlaisessa yhteydessä onnettomuuden syihin, olisi
syyllisyyskysymyksestä erityisen tärkeää keskustella. Syyllisyydestä puhuminen
voi kuitenkin olla vaikeaa jopa ammattilaiselle, kuten alla olevassa lainauksessa
kuvataan. Kirjoittaja pohtii siinä omaa osallisuuttaan kohtalokkaaseen
onnettomuuteen:
Mahdollinen osallisuuteni onnettomuudessa oli juuri niin vaikeasti työstettävä
ja huonosti käsiteltävä kuin olin jo ennen tätä keskustelua olettanut ja
aavistanut. Sen arvion ja pelon aiheen oli keskustelu vahvistanut. Ei edes
ammatti-ihminen, jolla oli monivuotinen kokemus, kyennyt kestämään tuskalla
ladattua syyllisyyskysymystä. (Kun elämä pysähtyi, 123.)
Kirjoittajan neljävuotias poika menehtyi autopalossa ja kirjassa esitetään
onnettomuuden mahdolliseksi syyksi se, että perheen auton etupenkille olisi
unohtunut kaasusytytin, joka lämpimän sään kuumentamassa autossa olisi
räjähtänyt ja siten sytyttänyt palon. Kirjoittaja koki tarvetta käydä läpi
onnettomuuteen liittyviä tapahtumia hetki hetkeltä, kertoa niistä muille ja löytää
sitä varten myötätuntoisia kuuntelijoita. Hän ymmärsi itse kertomustensa
tavoitteena olleen tutkia ihmisten reaktioita ja kestävyyttä oman mahdollisen
osallisuutensa suhteen. Kirjoittaja janosi myötätuntoa ja anteeksiantoa – sekä
itseltään että muilta:
Myötätunnon tarpeeni oli lähes mittaamaton. Anteeksiannon löytäminen edes
itsestäni, omasta mielestäni niin kauhean erehdyksen vuoksi, oli vaikeaa.
Minun oli vaikea pidättyä ymmärryksen metsästyksestä ja analysoin ja
punnitsin jokaista myötätunnon elettä kultavaa’alla nähdäkseni, mihin
yhteyteen se kuulusi. (Kun elämä pysähtyi, 123.)
Voimakas syyllisyydentunne aiheuttaa luonnollisesti myös itseinhoa. Tällöin vihan
tunteet suuntautuvat ensisijaisesti itseen, koska ihminen kokee olevansa vastuussa
jostakin tapahtuneesta. Itseinhoon voi liittyä rangaitsemistoiveita: rangaistuksen
kautta ihminen voisi ikään kuin sovittaa virheensä, minkä myötä syyllisyyden
taakan toivottaisiin kevenevän. Alla olevassa lainauksessa kuvataan, kuinka
syyllisyys saattoi kirjoittajan tuntemaan mielihyvää fyysisestä kivusta, joka tuntui
hänen mielestään oikeutetulta rangaistukselta.
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Syyllisyyden ajatus saa minut rajattoman itseinhon valtaan. […] Viha itseäni
kohtaan oli voimakas ja tuli esiin arkisissa tilanteissa. Samalla minulla oli yhtä
suuri tarve anteeksi saamiseen. Itseni rankaiseminen tuli esiin fyysisen kivun
aiheuttamina mielihyväkokemuksina. (Kun elämä pysähtyi, 32, 124.)
Miles ja Demi (1992) tarkastelevat artikkelissaan ”A Comparison of Guilt in
Bereaved Parents whose Children Died by Suicide, Accident, or Chronic Disease”
lapsensa
menettäneiden
vanhempien
syyllisyydentunteita
erilaisiin
kuolemansyihin liittyen. Krooniseen sairauteen menehtyneen lapsen vanhemmista
71 prosenttia koki syyllisyyttä, onnettomuustapauksissa 78 prosenttia ja
itsemurhissa 92 prosenttia. Lapsensa itsemurhan kokeneista vanhemmista 34
prosenttia koki syyllisyyden kaikkein tuskallisimmaksi ulottuvuudeksi surussaan,
krooniseen sairauteen tai onnettomuudessa kuolleen lapsen vanhemmista ei sen
sijaan yksikään. Lienee kuitenkin tapauskohtaista, mikä tunne missäkin tilanteessa
painottuu. Esimerkiksi Koskelan (2011, 180) aineistossa vain yksi kuudesta
itsemurhan tehneiden lasten vanhemmista mainitsi tuntevansa syyllisyyttä.
Vaikka syyllisyydentunteet näyttävät suuressa määrin kytkeytyvän lapsen
kuolemaan kuolemansyystä riippumatta, ne ovat nähtävästi erityisen voimakaita
silloin, kun kuolemansyy on itsemurha. Itsemurhan syyt jäävät usein ainakin
osittain hämärän peittoon. Itsemurha voi tulla täydellisenä yllätyksenä ja se herättää
lähipiirissä paljon kysymyksiä ja pohdintaa siitä, onko mahdollisesti itse jollain
tavalla osallinen siihen, että henkilö päätyi riistämän hengen itseltään. Alla olevassa
lainauksessa (Surun istukka, 153) kuvataan itsemurhan tehneen äidin mietteitä
seuraavasti:
Jokaiseen äitiin on ohjelmoitu sitkeästi kytevä, rintaa puristava ja silmiä
kirvelevä ikuinen epäilys: teinkö kaikkeni, teinkö voitavani? Olisinko voinut
tehdä jotakin toisin? Miksi en tehnyt jotakin toisin? Mitä olisin voinut tehdä?
Mitä tein, mitä en tehnyt? Miksi tein? Miksi en tehnyt? Enkö tehnytkään? Mitä
kaikkea jätin tekemättä?
Itsemurhan tehneen vanhempi käy tarkkaan läpi myös omaa elettyä elämäänsä
etsien sieltä mahdollisia syitä siihen, että lapsi halusi kuolla. Pulkkinen toteaakin,
että syyllisyyden aikaperspektiivi on venyvä: syyllisyys voi palautua kauas jo
elettyyn elämänkulkuun ja toisaalta se voi ulottua vaikutuksena vuosikymmenien
päähän koetusta alkulähteestään (Pulkkinen 2016, 131). Syitä tapahtumaan voidaan
hakea esimerkiksi omista taipumuksista ja luonteenpiirteistä, tavasta olla äiti tai isä,
omasta ammatista, liiallisesta auttamisesta tai tahattomista laiminlyönneistä, teoista
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tai tekemättä jättämisistä. Teoksessa Äläkä sure Sakari äiti tarkastelee poikansa
itsemurhan jälkeen omaa itseään, menneisyyttään, yksinäisyyttään ja masennustaan
ja pohtii, oliko poika perinyt äidiltään ominaisuuksia, jotka ovat aiheuttaneet tälle
tuskaa. Teoksessa Pojan kuolema sen sijaan arvioidaan sitä, onko isän ”taiteellinen
haihattelu” aiheuttanut vaikeuksia pojalle: lietsoivatko isän kirjat, satiiriset
kirjoitukset ja alkoholin juomiseen liittyvä huumori tälle riippuvuuden, joka johti
yhä syvempään masennukseen?
Heräsin kolmelta ja katsoin suoraan basiliskin tappavaan silmään. Oliko
minun kyvyttömyyteni, nälkäni, masennukseni lapseni kohtalon avain? (Äläkä
sure Sakari, 37.)
Nyt, kun Pekan kohtalo on täyttynyt, olen vaipunut synkkiin epäilyksiin.
Lietsoinko minä, isä ja kirjailija, pojan rasitteeksi alkoholin himon noilla
kirjoituksillani. (Pojan kuolema, 46.)
Syyskuu. Muutan Hankoon ja epäilen että tieto Hankoon muuttamisestani on
ollut yksi syy lapseni kuolemaan. Että hylkään hänet. (Surun istukka, 13.)
Poikkeuksellisen voimakasta syyllisyyttä saattaa liittyä itsemurhaan, jossa
vahingoitetaan myös muita ihmisiä. Suomen historian ensimmäinen
kouluampuminen tapahtui vuonna 1989 Raumanmeren yläasteella. Suomessa on
sattunut
kaikkiaan
neljä
kouluammuskelua
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Raumanmeren_koulusurmat),
joissa
tekijän
tavoitteena on ollut surmata useita henkilöitä. Aineistooni kuuluva teos Petrin
matka Myyrmanniin (2004) kertoo kirjoittajan pojasta, jonka tekemä pommi räjähti
tai räjäytettiin Vantaan Myyrmannin kauppakeskuksessa lokakuussa 2002.
Räjähdyksessä
kuoli
useita
sivullisia
sekä
pommin
haltija
itse
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Myyrmannin_r%C3%A4j%C3%A4hdys). Tapaus ei
sinänsä liity kouluympäristöön, mutta on hiukan vastaavan tyyppinen kuin
kouluampumiset: tekijänä nuori mies ja teolla useita uhreja.
Kirja on osittain eräänlainen synnintunnustus, jossa yhtäältä pohditaan sitä,
onko kirjoittajalla ylipäänsä oikeutta tuoda esille omaa näkemystään tapahtumista.
Hän pyytääkin useaan otteeseen anteeksi poikansa aiheuttamaa suurta kärsimystä.
Toisaalta kirjoittaja itse pitää kirjoittamista välttämättömänä, jotta voitaisiin
ymmärtää tapahtuman taustoja ja mahdollisesti näin estää vastaavanlaiset
tapahtumat tulevaisuudessa. Poikansa teon jälkeen kirjoittajan tuska, syyllisyys ja
itsetuhoajatukset olivat niin voimakkaita, että hän päätyi hoidettavaksi
psykiatriseen sairaalaan. Sairaalassaoloaikanaan hän alkoi tehdä tapahtuneesta
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muistiinpanoja. Kirjassaan hän pohtii muun muassa poikansa luonnetta, tämän
yksinäisyyttä ja kiusatuksi tulemista, perheen vuorovaikutussuhteita sekä itseään ja
omaa toimintaansa perheenisänä. Kirjoittaja joutuu raadollisella tavalla
kasvotusten oman inhimillisen vajavaisuutensa kanssa ja pohtii sitä, ovatko hänen
oma
luonteenlaatunsa,
pärjäämistä
korostava
kasvatustyylinsä,
työsuuntautuneisuutensa ja autoritaarinen roolinsa perheessä osaltaan voineet ajaa
herkän pojan tielle, joka johti katastrofiin.
Painin yltäpäältä tuskaisena oman tonnien painoisen syyllisyyteni tunteeni
kanssa. Se on minulle aivan liian vahva ottelukumppani. Koen yhä, päivittäin,
hirvittävää osasyyllisyyttä tapahtuneeseen. Miksi en puhunut Petrin kanssa
enemmän? Minun olisi pitänyt yrittää sinnikkäämmin! Nämä lauseet soivat
tinnituksen lailla korvissani öisin päivin. [...] Kaikki kasvattajat tekevät
virheitä, mutta Petrin tapauksessa omilla virheilläni saattoi olla tavanomaista
suurempi merkitys. (Petrin matka Myyrmanniin, 17,18.)
Pohtiessaan syitä lapsen kärsimykselle ja kuolemalle, ihminen saattaa nähdä sen
jonkinlaisena ”Jumalan rangaistuksena” omista ”synneistä.” Tällaisen syyn
realistisuutta yhtäältä arvioidaan ja tarkastellaan, mutta toisaalta sitä ei pidetä kovin
todennäköisenä vaihtoehtona. Ihmisessä saattaa eräällä tavalla säilyä tietynlainen
maaginen ja minäkeskeinen näkökulma ympäröivään todellisuuteen koko elämän
ajan mikä luultavasti palautuu aikaisemmin mainittuun sisäänrakennettuun
syyllisyydentuntoon.
Minäkeskeisyys on toisaalta luonnollinen tapa olla
maailmassa, sillä ihminen, kuten muutkin elolliset, on perspektiiviltään oman
todellisuutensa keskipiste ja maailma avautuu hänelle subjektiivisesti hänestä
itsestään käsin, kuten Eeva Kilpi (1987 [1998], 57) runossaan toteaa: ”Jokainen
eläin on subjekti. Se on: oman elämänsä keskipiste, itsensä puolustaja, varuillaan
joka suuntaan niin kuin sinä ja minä.” Maagisuus ja minäkeskeisyys voivat
näyttäytyä siten, että ihminen ajattelee pääsääntöisesti olevansa itse seurausten syy
ja jollain keskeisellä tavalla osallinen tietynlaisiin tapahtumiin, kuten oman
lapsensa kuolemaan: uskonnollisesta aspektista voidaan ajatella, että minä olen
tehnyt syntiä ja virheitä ja Jumala rankaisee tai ojentaa minua lapseni kuolemalla:
Ei minun lapseni ole tätä ansainnut, ehkä minä olenkin, mutta ei lapseni. Miksi
hän sen kaiken joutuu kärsimään? (Enkeliveli, 27)
Surun tuskallisin vaihe, johon ei juuri myönteisiä tunteita tai mielihyvää sisälly,
kestää aikansa, mutta väistämättä ihminen jossain vaiheessa sopeutuu menetykseen
siten, että suru jää osaksi elämää, mutta se ei enää hallitse koko olemassaoloa.
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Vähitellen, jopa syvimmän surun aikana, voi huomata kokevansa pieniä ilon hetkiä.
Ajan kulumisen myötä itkeminen vähenee, tukahduttava kipu hellittää otteensa ja
elämä alkaa taas tuntua elämisen arvoiselta. Tällaiset kokemukset saattavat niin
ikään herättää syyllisyyttä läheisensä menettäneessä. Lapsensa menettänyt
vanhempi voi tuntea ”pettäneensä” lapsensa jatkaessaan omaa elämäänsä. Ihminen
voi kokea, ettei hänellä ole oikeutta enää nauttia mistään; että kohtuullista olisi vain
loputon kärsimys, olemassaolo vailla elämänhalua. Ihmisessä taistelevat tällöin
syyllisyys, tai freudilaisittain (Freud 1993,107–109) kuolemanvietti, joka vetää
takaisin suruun ja masennukseen sekä toisaalta rakentava, rakkautta, tyydytystä ja
mielihyvää tavoitteleva elämänvietti. Surun hellittämisestä, hyvän olon tunteista tai
ilosta voidaan kokea syyllisyyttä, kuten alla olevissa lainauksissa kuvataan. Suru
on ikään kuin pyhä asia, jota vaalitaan ja josta luopuminen saatetaan nähdä
suoranaisena loukkauksena menehtynyttä lasta kohtaan.
Syömme ja puhumme siitä, kuinka syöminen, hyvän olon tunne tuntuu väärältä.
Oikealta tuntuisi olla koko ajan mutkalla, vaikeassa asennossa, liikkumatta.
(Jäähyväiset Einolle, 31).
Kuinka tämä voi olla mahdollista, kuinka äiti voi tällä tavalla pettää lapsensa,
alkaa elää, vaikka lapsi valitsi kuoleman vapaaehtoisesti, koska koki elämän
liian kipeäksi (Jälkeen Kasperin, 66)?
Surun hellittäminen ei ole pelkästään helpottavaa. Siitäkin voi kokea
syyllisyyttä. Enkö enää välitäkään, kun en joka päivä itke? Näinkö äkkiä olen
unohtanut? (Jäähyväisten jälkeen, 120.)
Joskus tunsin iloni olevan häpeällistä ja kiellettyä: ei ollut oikein tuntea niin,
kun oli kulunut vasta lyhyt aika Markuksen kuolemasta (Kun elämä
pysähtyi,128).
Martta oli minulle pyhä, Martan kuolema oli pyhä, ja pyhä oli myös suruni,
josta en luopuisi koskaan. Siitä tulisi elämäni sisältö, isyyteni korvike ja kallein
aarteeni. Pelkkä ajatus siitä, että elämä luultavasti voittaisi vielä, että ilo ja
uuden odotus korvaisivat menetyksen jättämän tyhjiön, tuntui loukkaavalta.
(Tuntematon lapsi, 172.)
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6

Situationaalisuus: surevan suhde aikaan,
eksistenssiin ja kanssaolemiseen

Seuraavissa luvuissa tarkastelen surun kokemuksen kuvauksia aineistossani
situationaalisuuden näkökulmasta. Tässä yhteydessä situationaalisuudella viittaan
Rauhalan (2005, 41) ajatukseen siitä, kuinka ihminen erilaisilla tavoilla on
kietoutunut ympäröivään todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta ja sen
mukaisesti. Situaation komponenteista osa rakentuu kohtalonomaisesti; toisin
sanoen niihin ei itse voida vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi vanhemmat, geenit,
ihonväri ja kansallisuus. Monet situaationsa komponentit ihminen voi valita itse:
esimerkiksi ystävänsä, harrastuksensa ja ammattinsa. Kohtalonomaisuuden
vastaisesti ei kuitenkaan koskaan voi valita. Situaatio voidaan jakaa myös
konkreettisiin ja ideaalisiin komponentteihin. Ensin mainittuihin kuuluvat
esimerkiksi maantieteelliset ja ilmastolliset olot, yhteiskunnan ja kulttuurin
muodosteet, ravinteet, saasteet yms. Jälkimmäisiä edustavat arvot, normit,
uskonnolliset ja aatteelliset virtaukset jne. (Rauhala 2005, 42.)
Aika on eräs situaation komponentti, johon ihminen sekä voi että ei voi itse
vaikuttaa. Ihminen voi tietyssä määrin vaikuttaa siihen, miten aikansa käyttää,
mutta ei itse ajan kulumiseen tai siihen, mihin ajanjaksoon ja aikakauteen hänen
elämänsä sijoittuu. Ajan kokeminen, oleminen ajassa, on ihmiselle olennainen tapa
olla maailmassa, hahmottaa itseään, elämää ja erilaisia tapahtumia, jotka kaikki
sijoittuvat aikaan. Ihmisen kokemusmaailma organisoituu ajan kokemisen kautta;
elämä on tarina, jonka juonen rakenne perustuu ajalliseen perspektiiviin,
menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Myös monet tunteet ovat
sidoksissa ajalliseen: esimerkiksi pelko viittaa johonkin tulevaan, suru sen sijaan
menneeseen. Ilo on usein iloa jostakin, joka usein tapahtuu nykyhetkessä.
Ulkoiseen todellisuuteen nivoutuvat myös eksistentiaaliset kysymykset, kuten
kärsimyksen ongelma. Ulkoisesta tulee aina myös sisäistä, sillä ihminen elää
ulkoisen todellisuuden kanssa kiinteässä vuorovaikutuksessa. Olemme jatkuvassa
dialogissa maailman kanssa, emmekä voi elää siitä irrallisina. Meitä koskevat
tapahtumat koskettavat ja olemme pakotettuja käsittelemään niitä
henkilökohtaisesti: miksi joudun kohtaamaan kärsimystä? Miten voin jatkaa
elämää menetettyäni luottamuksen maailmaan? Mitä elämä, kuolema ja muistot
merkitsevät?
Situaatioon kuuluvat niin ikään ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet. Lapsen
kuollessa kärsimys on perheessä yhteistä ja jaettua, toisaalta kärsimys on aina
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henkilökohtaista ja yksinäistä. Kuolevan lapsen kokemus on yhtä arvokas kuin
aikuisenkin.
Tarkastelen tässä luvussa muun muassa aikaan ja ajan kokemiseen liittyviä
teemoja, muistojen ja muistelemisen merkitystä sekä eksistentiaalisia kysymyksiä.
Hahmottelen niin ikään lapsen näkökulmaa suruun ja kuolemaan sekä teorian että
aineiston valossa: mitä lapsi tietää ja tuntee sekä sitä, miten surua kohdataan ja
käsitellään perheissä yhdessä.
6.1 Ajattomuuden kosketus: syvä suru ja muutokset ajan
kokemisessa
Ajan lineaarinen olemus katosi kuoleman hetkellä. Kuoleman kosketuksen
jälkeen ei enää ollut menneisyyttä, ei tulevaisuutta, oli vain se hetki missä olin.
Käsitettä eteenpäin ei enää ollut. (Liian lyhyt elämä, 34.)
Aikaa ja ajan olemusta koskevat kysymykset nousevat tutkimusaineistossani esille
suruun ja kuolemaan liittyvänä teemana. Aineistoni kirjoittajat kuvaavat, kuinka
aika menettää joko merkityksensä, kuinka se tuntuu kuluvan poikkeuksellisen
hitaasti tai pysähtyvän kokonaan, ja kuinka ajan lineaarisuus rikkoutuu, jolloin
menneisyys ja tulevaisuus katoavat ja aikadimensio tiivistyy nykyhetkeen. Koska
tulevaa ei enää kykene hahmottamaan, voi olla mahdotonta suunnitella mitään edes
seuraavalle päivälle. Toisaalta oma menneisyyskin saattaa yhtäkkiä tuntuu vieraalta;
kuin se ei enää olisi osa omaa elämäntarinaa, vaan jonkun muun.
Luvun alussa oleva lainaus kuvastaa sitä, kuinka oman lapsen kuolemaan
liittyvä voimakas surun kokemus voi ainakin tilapäisesti muuttaa ihmisen
kokemusta ajasta. Tässä tapauksessa kirjoittaja tuntee, että hänen
henkilökohtaisesta ajastaan on kadonnut sekä menneisyys että tulevaisuus ja että
jäljelle on jäänyt pelkkä tuskallinen nykyhetki. Odottamaton järkyttävä tapahtuma
on rikkonut eheän henkilökohtaisen elämäntarinan sekä luottamuksen ja
ennakoitavuuden kokemukseen maailmaa kohtaan. Kyse on ennen kaikkea
omaelämäkerrallisen narratiivin rikkoutumisesta. Lapsen kuolema, tai tieto tämän
kuolemaan johtavasta vakavasta sairaudesta, on aristoteelisen runousopin
mukaisesti ikään kuin juonenkulun anagnorisis18: tunnistamisen ja totuuden hetki

18
Aristoteleen runousopin (1998, 11) mukaan anagnorisis merkitsee tunnistamista: kun esimerkiksi
jokin outo asia havaitaan tutuksi. Anagnorisis merkitsee asioiden todellisen laidan tunnistamista ja tämä
tunnistaminen johtaa joko onneen tai onnettomuuteen.
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elämäntarinassa, jolloin tietämättömyys vaihtuu tiedoksi, ja jota seuraa peripetia19,
ratkaiseva käännekohta, joka tässä tapauksessa on seurauksiltaan traaginen.
Aika ja kuolema nivoutuvat luontevasti yhteen, sillä elämä on
perustavanlaatuisesti olemista ajassa, kun taas kuolema merkitsee ajattomuutta ja
ajasta irtautumista. Aika on olemassaolon kokemuksemme ydintä, se on
tietoisuutemme perussäie (Tähkä 1989, 57). Traumaattinen tapahtuma aiheuttaa
murtuman tähän ytimeen; Caruthin (1996, 61) mukaan se itse asiassa rikkoo
ihmisen sisäisen kokemuksen ajasta. Ajan ”rikki menemistä” kuvaa myös poikansa
onnettomuudessa menettänyt Aidt (2018 [2017], 96), joka kuvaa kuoleman
jälkeistä ajan pysähtyneisyyttä seuraavasti:
Istumme jonkun pöydän ympärillä Kööpenhaminassa ja pidämme toisiamme
kädestä. Näemme ja kuulemme kellon joka tikittää seinällä jääkaapin
yläpuolella. Aika vain on mennyt rikki. Se ajelehtii tässä hetkessä, aika on tämä
hetki, ei enempää eikä vähempää. Meillä ei ole toiveita tulevaisuudesta, emme
osaa enää kuvitella emmekä tuntea tulevaisuutta. Emme näe tunnin, vartin,
minuutin päähän.
Ajan kokemisen rikkoutumista kuolemansurun yhteydessä voisi kuvata
ajattomuuden kosketukseksi. Kuoleman vaikutuspiiri synnyttää hidastuneen ajan
efektin, ja jokainen kärsimyksen täyteinen minuutti tuntuu ikuisuudelta: ”Koskaan
aikaisemmin aika ei ole kulunut näin hitaasti” (Enkeliveli, 76). Ajan kokemuksen
vääristymää kuvaa mielestäni hyvin Salvador Dalin maalaus ”Muiston pysyvyys”,
jossa kuvatut kellot näyttävät sulavan. Maalauksen kellot, joista jokainen tuntuu
osoittavan hieman eri aikaa, edustavat ihmisen subjektiivista ja intuitiivista
kokemusta ajasta, joka on ikään kuin häilyvä, venyvä ja joustava. Taustalla olevat
kallio ja meri sen sijaan viittaavat objektiiviseen aikaan ja sen ihmismielestä
riippumattomaan kulkuun.
Hartocollis (1983, 3) toteaakin, että me käsitämme ajan kulun pääsääntöisesti
kahdella tavalla: aika on sekä subjektiivinen kokemus että objektiivinen tosiasia.
Subjektiivisen ajan kulumisen hahmotamme muutoksena; syntymänä,
vanhenemisena ja kuolemana, tai muistoina menneestä, kokemuksena
nykyhetkestä ja odotuksina tulevasta. Objektiivista aikaa sen sijaan voimme seurata
esimerkiksi kellosta ja kalenterista. Tietoisesti koettu subjektiivinen aika ilmenee
kahdella tavalla: ajan kestona ja ajan perspektiivinä. Ajan kesto liittyy
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Peripetia on Aristoteleen runousopin mukaan toiminnan suunnan kääntymistä vastakkaiseksi; se on
tapahtumien käännekohta (Aristoteles 1998, 11).
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intuitiiviseen tunteeseen ajankulusta, ja se perustuu kokemukseen oman minuuden
ja mielen sisäisen maailman jatkuvuudesta. Tunne ajan kestosta on varhaisempi ja
elementaarisempi kuin ajan perspektiivin kokeminen, johon sisältyvät ajan
käsitteellinen ymmärtäminen menneisyytenä, nykyisyytenä tai tulevaisuutena.
(Hartocollis 1983, 8.)
Alla olevissa lainauksissa poikansa menettänyt Ervast kuvaa sitä, kuinka aika
tuntuu kuluvan nopeammin silloin, kun sen täyttävät iloiset asiat, kun taas surun
vallitessa, ajan kulku hidastuu, toisinaan tuntuu jopa pysähtyvän. Edellä kuvattu
kokemus liittyy nimenomaan subjektiivisesti koettuun aikaan, sillä
pysähtyneisyyden tunteen keskellä kirjoittaja kuitenkin järjen tasolla,
objektiivisesti ajatellen ymmärtää, että minuutit ovat yhtä pitkiä tapahtumista,
mielialoista ja tunnetiloista riippumatta:
Aika liikkuu omaa tahtiaan. Iloisten asioiden ollessa käsillä se livahtaa aivan
liian nopeasti. Kuoleman jälkitilassa se taas on melkein niin kuin pysähtynyt.
(Jäähyväisten jälkeen, 13.)
Surevalle jokapäiväinen ihme on ajan järjestelmällinen kuluminen. Se tuntuu
hitaalta ja tahmealta, mutta jälkeenpäin huomaa, että se on vain kulunut.
(Jäähyväisten jälkeen, 95.)
Aika on pitkä vain meille, jotka kaipaamme (Jäähyväiset Einolle, 153).
Syvimmän tuskan ja kivun keskellä aika on ihmeellinen asia: se on aina saman
pituinen. Minuuttien mitta ei lyhene tai pitene. (Jäähyväiset Einolle, 112.)
Heino (1999, 92) sen sijaan kuvaa alla, kuinka hänen oma aikansa ja maailmansa
tuntui pysähtyneen lapsen kuoleman jälkeen ja kuinka hän kuitenkin ymmärsi
tapahtumisen ja ajan kulun jatkuvan ennallaan seuratessaan ikkunasta ulkona
kulkevien ihmisten liikkeitä. Kodin ulkopuolelle tapahtuva liike ja siihen sisältyvä
muutos osoittivat, ettei aika ollut pysähtynyt, vaikka kirjoittaja itse koki oman
maailmansa seisahtuneen:
Hautajaisia edeltävän ajan elin omassa maailmassani, hoidin kotiin ja lapsiin
liittyvät asiat kuin unessa. Minä olin ja en ollut. Joskus seisahduin ikkunan
ääreen ja katselin kadulla kulkevia ihmisiä kuin toisessa maailmassa, he
toimivat, kävelivät. Maailma tuntui liikkuvan tuolla ikkunan ulkopuolella, kuin
mitään ei olisi tapahtunutkaan? Minun maailmani oli pysähtynyt. (Heino 1999,
92.)
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Kokemus muutoksesta, josta ajan tunne asteittain rakentuu, perustuu muutokseen
pienen vauvan kokemassa viettipaineessa. Nälkä ja paha olo muuttuvat syöttämisja hoivaamistapahtumassa kylläisyydeksi ja mielihyväksi, ja tämä toistuva rytmi,
johon liittyy kokemus muutoksesta, luo pohjan myöhemmälle ajan tunteelle ja
kokemukselle ajasta jatkuvana liikkeenä. Tyydytyksen kokemus, joka toistuu, saa
aikaan muutoksen ja liikkeen tunnun, ja tuosta kokemuksesta muodostuu lapsen
mieleen myös muisto ja odotus, joista myöhemmin rakentuu mennyt ja tuleva,
toisin sanoen aika perspektiivinä. Ajan merkityksenä on siten viedä eteenpäin, kohti
jotakin odotettavaa. Muistamisen ja ennakoinnin myötä lapselle kehittyy myös
kyky ennakoida tulevaa, mikä antaa mahdollisuuden hallita tilanteita. (Tähkä 1989,
58–59.) Tästä näkökulmasta traumaattisina voidaankin pitää sellaisia tapahtumia,
jotka ovat ennakoimattomia ja siten hallitsemattomia.
Normaaleissa olosuhteissa aika ei ole tietoisuuden keskiössä, vaan sen taustalla;
se on ikään kuin esitietoinen tuntemus, joka ei ole aktiivisessa vuorovaikutuksessa
kokemusvirtaan. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tilanteissa ihminen tulee sen
sijaan hyvin tietoiseksi ajasta; ajantunne muuttuu tuolloin dominoivaksi.
Korostunut ajantunne liittyy lisääntyneeseen emotionaaliseen paineeseen.
(Hartocollis 1983, 111.) Luoma ilmaisee alla esitetyssä lainauksessa, kuinka hänen
tyttärensä sairastuminen ja kuolema saivat hänet ajattelemaan aikaa uudella tavalla,
jossa aika näyttäytyikin entiseen nähden hyvin rajallisena:
Itse olin alkanut pohtia aikaa yhä enemmän. Ennen tuntui, että aikaa oli
rajattomasti. Nyt se tuntui kovin katoavalta luonnonvaralta. (Viimeinen hyppy,
101.)
Korostunutta ajantunnetta kuvaa hyvin myös Juntusen (Tuntematon lapsi, 137)
kuvaus siitä, kuinka kellon viisareiden tuijottamisesta tuli hänen vastasyntyneen
tyttärensä kuoleman jälkeen kirjoittajan mielipuuhaa:
Tarkkailin pitkiä aikoja sekunti sekunnilta viisareiden suhteita ja panin
tyytyväisenä merkille säännönmukaisuuksia. Kello 10.11,31 viisarit jakoivat
kellotaulun kolmeksi yhtä suureksi viipaleeksi. Kello 10.33,13 sama toistui.
Vihdoin, kello 10.54,55 kaikki kolme viisaria olivat sekunnin ajan yhtä.
Kuten jo totesin, jokin radikaali elämän raiteiltaan suistava tapahtuma, kuten oman
lapsen kuolema, saattaa muuttaa subjektiivista kokemusta ajasta. Subjektiivisessa
ajan kokemisessa voi havaita muutoksia myös erilaisiin tunnetiloihin tai mielen
häiriöihin liittyen. Hartocollis tarkastelee teoksessaan Time and Timelessness (1989)
ajan kokemista erilaisissa mielialoissa ja emootioissa sekä mielenterveyden
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häiriöissä. Hän mainitsee mielialoista esimerkiksi ikävystyneisyyden, jossa aika
tuntuu kulkevan hitaasti tai se tuntuu pysähtyneeltä, ja jossa maailma näyttäytyy
merkityksettömänä ja tyhjänä. Tunne hitaasti etenevästä ja loputtomasta ajasta
liittyy niin ikään kyvyttömyyteen sijoittaa itsensä mihinkään muuhun
aikaperspektiiviin kuin nykyhetkeen. Mennyt ja tuleva muuttuvat tällöin
käsittämättömiksi määreiksi, alueiksi, joille ei enää ole pääsyä. (Hartocollis 1989,
89–90.) Emootiosta myös esimerkiksi ahdistus, masennus, pelko ja suru sijoittuvat
ajalliseen viitekehykseen. Pelko ja ahdistus viittaavat johonkin tulevaan ”pahaan”;
masennus ja suru sen sijaan ovat seurauksia jostakin jo tapahtuneesta. (Hartocollis
1989, 59.) Masennus voi nähdäkseni viitata myös tulevaan: mikäli ihminen
kokee
”menettäneensä”
tulevaisuutensa.
Tulevasuuteen
voi
liittyä
näköalattomuuden kokemus, se ettei tulevalta ole mitään odotettavaa.
Viittasin aikaisemmin Tähkään, jonka mukaan aika vie meitä eteenpäin, kohti
jotakin odotettavaa. Suru liittyy menetykseen, mikä kuolemantapauksessa
merkitsee sitä, ettei menetetyn kohteen tapauksessa ole odotettavissa enää mitään.
Menetetyn suhteen aika näin ollen pysähtyy; häntä ei enää ole, vaan hän on
kadonnut aikajanalta, jossa muut vääjäämättä kulkevat eteenpäin. Menetyksen
tuska pakottaa surevan korostuneen tietoisesti nykyhetkeen ja samaan aikaan se
riistää aikaisemmin ennakoidun yhteisen tulevaisuuden. Sureva ei kykene
näkemään sellaista tulevaisuutta, johon menetetty ei enää kuulu ja näin ollen aika
menettää merkityksensä: ”En edes katsonut kelloa, sillä ajalla ei ollut enää mitään
merkitystä” (Perhosen lento, 232).
Alla olevissa lainauksissa Ervast kuvaa kokemusta, jossa aikamääreet,
menneisyys ja tulevaisuus aikaan viittaavat vuodenajat katoavat syvässä surussa:
Elän olemattomassa. Ei ole talvea eikä kevättä. On vain tyhjyys. (Jäähyväiset
Einolle, 58.)
Meidän tulevaisuutemme on mennyt rikki. Sitä ei ole meille. Meillä on vain
nykyhetken kipu ja tuska. (Jäähyväiset Einolle, 115.)
Ajan kokemuksen häiriytyminen voi liittyä myös varsinaisiin mielenterveyden
häiriöihin kuten neuroottisiin-, rajatila- ja psykoottisiin häiriöihin. (Hartocollis
1989). Holma (1999) tarkastelee väitöskirjassaan muun muassa minänarratiivin
inkoherenssia tai sen hajoamista akuutissa psykoosissa sekä ajan kokemisen
muutoksia akuutissa psykoosissa ja skitsofreniassa. Vogeley ja Kupke (2007)
tarkastelevat aikatietoisuuden häiriöitä fenomenologisesta ja neurotieteellisestä
näkökulmasta. Heidän mukaansa affektiivisissa häiriöissä esiintyy muutoksia ajan
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kulun nopeuden kokemuksissa, jolloin aika voidaan kokea kiihtyneenä tai
hidastuneena, varsinaisen temporaalisen struktuurin kuitenkin säilyessä ennallaan.
Skitsofreniaan sen sijaan liittyy strukturaalinen häiriö aikatietoisuudessa. (Vogeley
& Kupke 2007, 162.) Käsittäisin edellä mainitun häiriön liittyvän lineaarisen
aikakäsityksen rikkoutumiseen sekä ajan ja minänarratiivin fragmentoitumiseen.
Ajan kokemisen vääristymät voivat siis liittyä erilaisiin mielenterveyden
häiriöihin, mutta myös vaikeisiin elämäntilanteisiin, joihin ihminen on
tahtomattaan joutunut. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi lapsen kuolema, jota
seuraa loputtomalta näyttäytyvä suru. Ihminen saattaa tuolloin kokea, ettei hän enää
koskaan voi tuntea muuta kuin kärsimystä. Se voi olla myös mikä tahansa muu
epämiellyttävä tilanne, johon ihminen kokee tulleensa tuomituksi määrättömäksi
ajaksi. Frankl (2008 [1946], 79) puhuu jonkinlaisesta kestoltaan
määrittelemättömästä välitilasta ”provisional existence of unknown limit.” Hän
viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan esimerkiksi työttömät kaivostyöläiset
työttömyytensä vuoksi ovat kokeneet joutuneensa tällaiseen välitilaan, josta
puuttuu sekä tulevaisuus että tavoitteet. Oman kokemuksensa pohjalta Frankl
viittaa myös keskitysleirivankeihin, joiden vankeuden kestoa ei ollut mitenkään
määritelty. Jos ihminen ei tiedä, tuleeko hänen kärsimyksilleen loppua koskaan,
tapahtuuko milloinkaan muutosta parempaan, hänen aikansa pysähtyy: hän ei
uskalla enää katsoa tulevaan, koska siellä näkyisi vain samaa päättymätöntä
kurjuutta kuin nykytilassakin.
Viittasin aikaisemmin Hartocollisiin, joka tarkasteli erilaisten emootioiden
suhdetta ajan kokemiseen. Hänen mukaansa esimerkiksi pelko suuntautuu johonkin
tulevaan; suru sen sijaan viittaa menneisyyteen. Aineistossani esiintyvän surun
kohde on menetetty lapsi, joka näin ollen kuuluu menneisyyteen. Sureva saattaa
surra menetettyä ja samalla kokea pelottavana tai ahdistavana tulevaisuuden, josta
kuolleen myötä on kadonnut merkittävä osa. Aika nähdään lineaarisena janana,
jolta menehtynyt on poistunut. Sureva voi siten pelätä ajan kulumista, koska se
symbolisesti vie hänet itsensä jatkuvasti kauemmas kuolleesta lapsesta, kuten alla
olevissa lainauksissa kuvataan:
Joka päivä itsessään kertoi siitä, että seuraava päivä jälleen lisäisi entisestään
etäisyyttä Markukseen. […] Tietoisuus uudesta päivästä herätti paniikin. (Kun
elämä pysähtyi, 146.)
On tuntunut vaikealta, että jokainen päivä vie minua kauemmas Priskillasta.
Päivä päivältä hän jää kauemmas menneisyyteen. (Priskillan tähden, 22.)
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Närhi (Priskillan tähden, 22) ratkaisee loputtoman etäisyyden kasvun ongelman
luomalla itselleen uudenlaisen mielikuvan, joka perustuu kristilliseen ajatukseen
jälleennäkemisestä kuoleman jälkeen. Tämän mielikuvan avulla hän tuntee päivä
päivältä tulevansa lähemmäksi lastaan, sen sijaan, että ainoastaan loitontuisi tästä:
Tänä aamuna rakensin uuden mielikuvan auttamaan itseäni. Janan, jonka
alkupäässä Priskilla on kuolleena ja lopussa minua vastassa elävänä.
Jokainen päivä, joka vie minut askeleen kauemmaksi hänestä vauvana, on
askel lähemmäksi hetkeä, jolloin näen hänet elävänä.
Koska lapsen kuolema todennäköisesti on kaikkein raskain ja vaikein asia, jonka
aineistoni kirjoittajat elämässään ovat kokeneet, tapahtuma ikään kuin lyö
kiilan ”vanhan” ja ”uuden” elämän väliin. Kaikki muuttuu perinpohjaisesti ja koko
entinen elämä tuntuu pyyhkiytyvän pois. Sureva voi kokea, että kuolemasta alkaa
uusi ajanlasku, joka jatkossa määrittää kaiken: on aika ennen lapsen kuolemaa ja
aika lapsen kuoleman jälkeen:
Uusi ajanlasku alkoi kuolinpäivästä ja sen jälkeen laskimme aikaa ennen ja
jälkeen. Tapahtumasta oli tullut elämämme ehdottomasti suurin virstanpylväs.
(Kun elämä pysähtyi, 145.)
Ajanlaskuni on jakautunut ”ennen Ellenin kuolemaa” ja ”jälkeen Ellenin
kuoleman” – jaksoihin (Perhosen lento, 7).
Kun aineistoni tuottajat pohtivat aikaa, se nivoutuu monin tavoin kärsimykseen.
Tuskallinen nykyhetki tuntuu jatkuvan loputtomiin, ja tulevaisuus näyttäytyy
synkkänä, mikäli mitään tulevaisuutta ylipäänsä koetaan olevan. Menneisyyttä
leimaa kaipuu, nykyhetkeä kärsimys ja tulevaisuutta toivottomuus. Sureva voi
kokea jääneensä vangiksi nykyhetkeen, joka jatkuu ikuisesti ilman toivoa kivun
lieventymisestä. Aika, joka ennen tuntui suhteellisen ongelmattomalta ilmiöltä,
tuottaa nyt pelkkää kipua. Hartocollis (1983, 211) toteaa, että on olemassa
kahdenlaista ikuisuutta, ajallista ja ajatonta. Ajattomuus on ikuista euforiaa ja
unohdusta, ekstaattista ja mystistä kokemusta. Toisaalta aika voi olla ikuista kipua
ja tuskaa, ikuista nykyisyyttä, jossa sekä menneisyys että tulevaisuus tuntuvat
järjettömiltä ja merkityksettömiltä ja jossa ne ovat kykenemättömiä tuottamaan
helpotusta nykyhetken kärsimykseen, joka tuntuu päättymättömältä. Rovelli (2018,
184–185) toteaa, että aika on kärsimystä, ja että kärsimys liittyy muistiimme ja
odotuksiimme:
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Se [aika] on kärsimystä, koska meidän täytyy menettää, mitä meillä on ja mihin
olemme liittyneet. Koska kaiken, mikä alkaa täytyy päättyä. Mikä saa meidät
kärsimään, ei ole menneisyydessä eikä tulevaisuudessa, se on tässä,
muistissamme, odotuksissamme. Kaipaamme ajattomuutta, siedämme ajan
kulumista, kärsimme ajasta. Aika on kärsimystä.
Lapsensa kuolemaa surevalle muisti on kärsimystä siltä osin, kun se liittyy
menetykseen. Odotukset tuottavat kärsimystä, koska niistä on kuoleman myötä
luovuttu. Tulevaisuus ilman menetettyä lasta näyttäytyy käsittämättömänä eikä sitä
osata edes kuvitella. Suruun saattaa liittyä kuolemankaipuuta, ja eloon jääminen
oman lapsen kuoleman jälkeen voi tuntua rangaistukselta. Menetetyn lapsen myötä
surevalta katoavat myös menneisyys ja tulevaisuus:
Jääminen eloon lapsensa jälkeen on yksi vaikeimmista asioista, joita ihminen
pakotetaan kokemaan. Vajoan sohvalle näännyksissä voimakkaista
kokemuksista. Tuntuu kuin ajan ratas olisi pysähtynyt. (Kun elämä pysähtyi,
49.)
Lapsen kuoleman mukana elämästä katoaa vuosien toivo ja ilo. Menneisyyden
muistot saavat uuden, kaipauksesta lyijynraskaan merkityksen ja toivottu
tulevaisuus hävitetään ajatuksista. Hautaan Einon mukana niin paljon.
(Jäähyväiset Einolle, 154.)
6.2

Ennakoiva suru: huoli, pelko ja ahdistus tulevasta
Sinä päivänä, kun hän lähti ensimmäistä kertaa kouluun yksin ja katsoin
parvekkeelta hänen peräänsä, menettämisen mahdollisuus nousi mielessä ja
herätti hädän (Jälkeen Kasperin, 8).

Elämänmittainen suru alkaa siitä, kun koemme ensimmäistä kertaa meille tärkeän
objektin poissaolon, käytännössä heti tai pian syntymän jälkeen. Kyseessä on
kokemus menettämisestä, menettämisen mahdollisuudesta ja ymmärrys siitä, että
tulemme tosiasiassa menettämään lopulta kaiken, mitä meillä on. Yllä oleva lainaus
kuvastaa sitä, kuinka vanhemman mielessä aika ajoin nousee pintaan mahdollisuus
lapsen menettämisestä. Vanhemmuushan on myös suuressa määrin jatkuvaa
luopumista. Päiväkodin tai koulun aloittaminen ovat lapsen kasvuprosessissa
taitekohtia, jolloin vanhempi joutuu luovuttamaan lapsen omien valvovien
silmiensä alta toisten aikuisten huostaan. Nämä ensimmäiset eroamiset aiheuttavat
luonnollisesti surua ja pelkoa. Lapsen kasvaminen merkitsee sitä, että vanhemmat
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joutuvat luopumaan hänestä pala kerrallaan; sanotaan että lapset ovat
vanhemmillaan vain lainassa.
Kübler-Rossin ja Kesslerin (2006, 17) mukaan oman ja muiden
kuolevaisuuden oivalluksesta alkaa ennakoiva surumme, joka merkitsee jonakin
päivänä kohdallemme osuvan tuntemattoman tuskan pelkoa. Ennakoiva suru
suuntautuu ajassa tulevaisuuteen, tuleviin menetyksiin. Varsinainen suru sen sijaan
viittaa menneisyyteen, menetettyyn kohteeseen, jota ei enää ole, joskin sureva voi
myös surra menettämänsä tulevaisuutta tämän kanssa.
Ennakoiva suru nivoutuu menettämisen ja kuoleman tiedostamiseen: se on
huolehtimista, huolta ja menettämisen pelkoa. Heideggerin (2000) mukaan ihmisen
olemiseen maailmassa kuuluu huoli, ahdistus ja pelko, jotka ovat aikaan sidottuja
olemisen moduksia. Huoli ei niinkään viittaa huolestuneeseen mielialaan, vaan se
ilmaisee tapaa, jolla huolehdimme asioista, esineistä ja toisista ihmisistä. Huoli on
täälläolon perusmuoto. (Heidegger 2000, 242; 306.) Ahdistus on Heideggerin
(2000, 234–235) mukaan sukua pelolle, ne ovat luonteeltaan samankaltaisia
kokemuksia, sillä erotuksella, että pelolla on yleensä selkeä kohde, kun taas
ahdistuksen kohde on määrittämätön.
Pelko perustuu (Heidegger 2000, 234–235) johonkin vahingolliseen
maailmansisäiseen olevaan, joka on uhka. Se mikä ahdistaa on sen sijaan
maailmassa oleminen, itse maailma sellaisenaan. Pelko kohdistuu johonkin
vahingolliseen, joka lähestyy. Uhka ei välttämättä realisoidu, mutta epävarmuus
sen toteutumisesta ei vähennä pelkoa, vaan päinvastoin lisää sitä. (Heidegger 2000,
234–235.) Toisin sanoen epätietoisuus lisää ahdistusta, koska mieli joutuu, pelon
lisäksi, kamppailemaan toivon ja epätoivon välillä, ja tämä voimakas ambivalenssi
kuluttaa suuren määrän emotionaalista energiaa. Uhka on siis jokin, joka on tulossa
kohti tai jää tulematta, mutta sen tuloa ei pysty itse kontrolloimaan. Kammottava
uhka, joka on realisoitumassa, pakottaa omasta tahdosta riippumattomaan
suostumiseen, kuten seuraava lainaus kuvastaa: ”Pakon edessä tapahtuva
suostuminen on alkanut. Helvetillinen piina on tulossa edestäpäin”. (Jäähyväiset
Einolle, 19.) Kirjoittajan lapsi on saanut vakavan sairauskohtauksen ja tilanne on
äärimmäisen uhkaava.
Pelottavalla on Heideggerin mukaan käsilläolevan, esilläolevan tai
kanssatäälläolon olemistapa. (2000, 181). Kanssatäälläoloon liittyvä pelko on
pelkoa toisen ihmisen puolesta, mikä tarkemmin katsottuna on pelkoa myös omasta
puolesta. Tuolloin pelko kohdistuu olemiseen toisen kanssa, siihen, että toinen
riistetään tästä olemisesta irti. Kyse on toisin sanoen menettämisen pelosta, johon
Kübler-Ross viittasi ennakoivan surun käsitteellään.
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Ennakoiva suru on tavanomaisesti sellaista, joka ei joka hetki ole tietoista. Vaikka
tunnistamme menettämisen mahdollisuuden, emme normaalissa arjessa ajattele sitä
kovinkaan intensiivisesti. Pelko saattaa nousta pintaan tietyissä tilanteissa, kun alun
lainaus kuvasti, esimerkiksi silloin, kun lapsi aloittaa koulun ja koemme
menettävämme kontrollin siitä, mitä hänelle voisi sattua, kun emme itse ole
valvomassa häntä. Tuollainen pelko heijastaa menettämisen mahdollisuutta. Pelko
muuttuu intensiivisemmäksi silloin, kun aiemmin jokseenkin epärealistiselta
tuntunut uhka muuttuu yhtäkkiä todelliseksi. Kübler-Rossin (2006, 17) mukaan
syvempi ennakoiva suru astuu kuvaan silloin, kun joku rakas henkilö sairastuu, tai
me itse sairastumme parantumattomasti. Tuolloin tuttu ja turvallinen maailma
muuttuu yhtäkkiä turvattomaksi. Kadotamme mielenrauhamme, koska
menettämisen mahdollisuus on muuttunut realistiseksi. Vilppola puhuu alla
olevassa lainauksessa ”epäilyksen siemenestä”, joka on istutettu hänen mieleensä,
kun huoli lapsen sairastumisesta leukemiaan on herännyt. Tuttu nainen on
edellisenä päivänä huomannut verenpurkaumat kirjoittajan tyttären jaloissa ja
ilmaissut kyseessä olevan mahdollisesti leukemia:
Seuraava yö meni valvoessa. Epäilyksen siemen oli kylvetty mieleeni. Silmieni
edessä tanssivat vain sen naisen sanat: Ellenissä voi olla leukemia. (Perhosen
lento, 24.)
Myös Luoman teoksessa kuvataan sitä painostavaa ja alati kasvavaa huolta, kun on
käsitetty, että jokin uhkaava on ilmaantunut omaan elämänpiiriin: tiedostetaan se,
ettei kaikki ole kunnossa ja että oman huolen taustalla saattaa olla jotakin
äärimmäisen vakavaa, mutta ei vielä tiedetä mitä. Jatkuvasti ajatuksissa kytevä
ahdistava huoli sävyttää koko mielenmaiseman ja vie kyvyn iloita mistään:
Minä vetäydyin syrjään, puhumattomuuteen sulkeuduin, koska en halunnut
jutella kenenkään kanssa. Minulla oli pahat aavistukset Anniinan kunnon
vuoksi. Eihän voinut olla normaalia, että nuorella tytöllä oli vaikeuksia päästä
ulos autosta. (Viimeinen hyppy, 6.)
Kuoleman- ja menettämisen pelko voi olla kroonista tai akuuttia. Heideggerin
(2000) mukaan oleminen maailmassa suuntautuu kohti kuolemaa, ja kuolemaan
liittyy ahdistusta, kieltämistä ja välttelyä (2000, 310–311). Kuolemasta saatetaan
puhua yleisellä tasolla, mikä antaa ymmärtää, että kuolema kyllä koskee kaikkia,
mutta ei ketään erityisesti (Heidegger 2000, 310). Kuolemanpelko
johtaa
käänteiseen
reaktioon, jossa
ajatellaan, että sopiva suhtautuminen
välttämättömään kuolemaan on välinpitämätön tyyneys (Heidegger 2000, 310–
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311). Kieltäminen ja välttäminen aiheuttavat eräänlaisen harhan siitä, ettei ikään
kuin olisi mahdollista, että kuolema voisi tulla koska tahansa ja kenelle tahansa:
Heideggerin (2000, 310; 313) sanoin […] lopulta kylläkin kuollaan, mutta juuri nyt
se ei kosketa […] lopulta, mutta ei kuitenkaan vielä.”
Kroonista, elämänmittaista ja tasaista surua voisi kuvata tylpäksi ja hiljaa
jäytäväksi. Tietoisuus kuolemasta ja menettämisestä sekä huoli itsestä ja muista
ovat normaaliin arkielämään liittyvää vaimeaa kärsimystä, jota siedetään ja johon
totutaan. Jos, ja ennen pitkää kun, omaan tai läheisen elämään liittyy esimerkiksi
sairautta tai muita vaikeuksia, huoli ja pelko näyttäytyvät intensiivisempinä.
Itsemurhaan päätyneen poikansa elämästä kirjoittava Huovinen (2007, 73) nimittää
poikansa pitkäaikaiseen masennukseen liittyvää kroonista huolta ja pelkoa
vuodesta toiseen jatkuvaksi piinaksi: ”Menestymisen nauttimista häiritsi raskaana
huoli pojan kohtalosta. Piina jatkui niin kuin se oli jatkunut vuodesta toiseen.”
Jatkuva huoli omasta tai läheisen ihmisen elämästä, terveydestä, nykyisyydestä ja
tulevaisuudesta on raskas taakka, joka on kannettava. Huovinen (2007, 35–36)
kuvaa metaforisesti pojan kärsimyksestä aiheutuvaa huolta ”kivireeksi”, jota hän
veti perässään:
Sitä paitsi olin jo vanha ja väsynyt. Ukkorähjä kerta kaikkiaan. Väsynyt
kiskomaan poikani lastaamaa kivirekeä ja syyttämään itseäni epäonnistuneena
kasvattajana.
Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, krooniseen huoleen ja siihen liittyvään
suruun jossain määrin turtuu ja tottuu, tai ainakin sitä kestää, koska on pakko.
Akuuttia surua sen sijaan kuvaa tilanne, jossa elämä on kulkenut tavallista rataansa
ilman poikkeuksellisen suuria huolenaiheita, ja sitten katastrofi yllättää. Kyse voi
olla onnettomuudesta, sairastumisesta tai yllättävästä kuolemasta. Isku on erityisen
kova, sillä ihminen ei koskaan ole varautunut varsinaisiin katastrofeihin. Jos olisi,
ne
eivät
olisi
katastrofeja.
Ervastin
poika
kuoli
synnynnäisen
verisuoniepämuodostuman aiheuttamaan aivoverenvuotoon. Epämuodostumaa ei
voitu havaita ennen vuotoa, joten se tuli täytenä yllätyksenä. Ervast (2008, 19–20)
kuvaakin kokemusta, johon ei ole osannut lainkaan valmistautua metaforisesti
elämää kannattelevan hissin vaijerin katkeamiseksi. Hissin pudotessa ehtii
valmistautua vääjäämättömänä lähestyvään kipuun:
Painajaisesta on tullut totta. Elämää kannattelevan hissin vaijeri on katkennut
ja kori tippuu vauhdilla kohti kuilua. […] Perillä odottaa rysähdys, joka on
niin kova, että en tiedä voiko siitä selvitä hengissä. Pohjakosketusta
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odotellessa ehtii kuitenkin vähän aavistella tulevaa. Valmistautua kipuun, joka
syntyy, kun hissin kori tavoittaa pohjan ja elämän säpäleet lentelevät
ympäriinsä. (Jäähyväiset Einolle, 20)
6.3

Muistojen ja muistelemisen merkitys
Yhä kasvava aikaetäisyys, jonka sisältämään vääjäämättömään muutokseen
pieni ruumis on heitetty, muutti myös kiinnekohtia, yksi toisensa jälkeen.
Aineelliset kiinnekohdat muodostuivat Markuksen muistoa kantavista esineistä.
Tyyny ja sänkyvaatteet, jotka muutaman päivä ajan ”tuoksuivat Markukselta”,
lakkasivat kantamasta hänen erityistä leimaansa. Joka kerta jonkun muiston
pyyhkiytyessä ja kadotessa hoidimme ja pidimme jäljellä olevista huolta yhä
tarkemmin. Oli kuin olisi tarttunut liukkaaseen saippuapalaan, joka luistaa
kädestä sitä nopeammin, mitä lujempaa siitä yrittää pitää kiinni. Aineellisia
muistoja kulutti ajan hammas ja ne katosivat unohduksiin. Pastillirasia,
purukumi tai kirja, jotka ulkopuolisesta ovat arvottomia, voivat olla surevalle
kalleuksia, joita säilytetään ja hoidetaan ja joista tulee merkityksellisiä
pelastusrenkaita taidossa jaksaa eteenpäin. Joku istuttaa puun tai kukan, jota
hellästi ja rakkaudella hoitaa, jotta siitä muodostuisi välittäjä sekä takuu
muiston pysyvyydestä. (Kun elämä pysähtyi, 146.)

Tarkastelin luvussa 6.1 aikaa ja ajan kokemisen muuttumista kuolemansurussa ja
viittasin subjektiivista ja objektiivista aikaa käsitellessäni Salvador Dalin
maalaukseen ”Muiston pysyvyys”, jossa venähtäneet kellot tulkintani mukaan
assosioituvat inhimilliseen, subjektiiviseen muistiin ja muistamiseen. Yllä oleva
lainaus Karfin teoksesta kuvastaa niin ikään sitä, kuinka muistot voivat ikään kuin
sulaa ja valua käsistä, kuin liukas saippuapala, mitä tiukemmin niistä yrittää pitää
kiinni. Inhimillinen muistaminen on muovailtavissa ja menneisyys muotoutuu
Saarenheimon (2012, 15) mukaan jatkuvasti uusien kokemusten myötä. Muisti voi
olla myös epäluotettava ja subjektiiviset muistot ovat aina henkilökohtaisesti
sävyttyneitä, minkä vuoksi samasta menneisyyden tapahtumasta voidaan kertoa
lukuisia erilaisia versioita kertojasta riippuen.
Luvun alun lainaus kuvaa aikaa lapsen kuolemasta nykyhetkeen, aikaetäisyyttä
menetettyyn lapseen, sekä niin sanottuja aineellisia kiinnekohtia, jotka toimivat
muistin tukena ja jotka aineellisen ominaisuutensa vuoksi kuluvat ajassa ja lopulta
katoavat kokonaan. Näitä aineellisia muistoja koetetaan vaalia parhaan mukaan,
sillä niiden tarkoitus on toimia välittäjinä ja takuina muiston pysyvyydestä, kuten
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Karf tekstissään toteaa. Aisteihin perustuvat muistot vainajan henkilökohtaisista
ominaisuuksista ovat hauraita, ja monia niistä ei ajan kuluessa enää pysty
palauttamaan mieleensä, mikäli näitä muistoja tukevat aineelliset kiinnekohdat
puuttuvat. Menetys ei tapahdu kokonaisuudessaan kerralla, vaan menettäminen on
muistojen hämärtymisen myötä jatkuvaa, kuten äitinsä pikkupoikana menettänyt
Eero Huovinen (2020, 6) toteaa: ”Äiti ei kadonnut vain sen vuoksi, että hän kuoli.
Pian hän alkoi toistamiseen kadota, nyt sen vuoksi, että hänen muistonsa haalistui.”
Menehtyneestä ei käytännössä ole jäljellä mitään suoriin aistihavaintoihin
perustuvaa; esimerkiksi valokuvan katseleminen ei korvaa elävän ihmisen
näkemistä, vaan se voimistaa kaipauksen tunnetta. Huovinen (2020, 6)
toteaa: ”Säilyneet valokuvat antavat hyvin kalpean kuvan. Ne eivät tee hänestä
elävää. Mieleeni palaa vain hetkellisiä välähdyksiä ja ohimeneviä sattumuksia.
Ääntä ja tuoksua äidillä ei ole.” Toisaalta vainajan ulkonäön yleensä pystyy
palauttamaan mieleensä erittäin tarkasti, luultavasti koko loppuelämänsä ajan.
Olettaisin, että visuaaliset kuvat säilyvät muistissa tarkempina näköhavaintoon
perustuvien ärsykkeiden voimakkuuden vuoksi, mihin viittasin myös luvussa 4.3.
Kuolleen vaatteisiin jäänyt hänelle ominainen tuoksu sen sijaan haihtuu nopeasti ja
sen jälkeen sitä voi olla vaikea täsmällisesti enää palauttaa mieleen. Muisto hänen
henkilökohtaisestä äänestään saattaa niin ikään muuttua hämäräksi ajan kuluessa.
Ei liene tavatonta, että sureva surutyön alkuaikoina konkreettisesti kuulee
menetyksensä kohteen puhuvan kuolemansa jälkeen, kuten Karfin perheen isoisä,
joka lapsenlapsensa kuoleman jälkeen kuuli tämän äänen olohuoneesta muun
perheen ollessa kaupassa. Tällaisia kokemuksia ei nähdäkseni pidetä pelottavina,
vaan päinvastoin ne otetaan vastaan kiitollisena, ikään kuin lohtuna ja lahjana.
Kyseessä on mahdollisesti jonkinlainen hyvin elävä äänimuisto, joka tietyssä
tilanteessa aktivoituu:
Silloin hän ymmärsi äänen tulleen jostain sellaisen ulkopuolelta, mitä hän ei
kyennyt selittämän ja ymmärtämään. Hän kertoi asiasta vasta useita päiviä
myöhemmin ja oli hyvin liikuttunut tapahtuneesta, jonka koki terveisinä
Markukselta. (Kun elämä pysähtyi, 149–150.)
Viittasin luvussa 4.2 siihen, miten suru, kuten mikä tahansa muu tunne, kiinnittyy
esineisiin siten, että kuhunkin muistoon sidoksissa oleva esine palauttaa mieleen
tuon kyseisen muiston. Kyse on siitä, että aineeton sitoutuu konkreettiseen, johon
se ikään kuin tallentuu. Samalla tavalla muistot, etenkin sellaiset, joihin liittyy jokin
emootio, ovat kiinnittyneitä esineisiin. Muistot voivat niin ikään olla sidoksissa
paikkoihin; Saarenheimo viittaa tässä yhteydessä paikkamenetelmään, eli
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muistitekniikkaan, jossa muistettavat asiat ankkuroidaan konkreettisiin paikkoihin,
esimerkiksi jonkin rakennuksen eri huoneisiin. Kun henkilö mielikuvissaan kulkee
huoneesta toiseen, asiat palautuvat vaivattomasti hänen mieleensä. (Saarenheimo
2012, 9.)
Voidaan puhua myös assosiaatiosta, joka alun perin on liittynyt muistiin ja
muistamisen ilmiöihin ja jonka mukaan menneen kokemuksen muistaminen tai
mieleen palauttaminen tuo esille myös muita tapahtumia tai kokemuksia, jotka
yhdellä tai useammalla tavalla nivoutuvat muistettavaan kokemukseen. Sittemmin
käsitteen merkitys on laajentunut koskemaan muutakin psyykkistä toimintaa, ei
pelkästään muistia. (Encyclopedia Britannica.)
Psyyken piiriin kuuluvat tunteet, kokemukset ja muistot ankkuroituvat
fyysiseen todellisuuteen ja luovat siten esineille ja paikoille tietyn ”hengen.”
Traumaattisiin kokemuksiin sidoksissa olevat esineet ja paikat voivat näin olleen
herättää ahdistuneisuuden (katso traumamuistot, luku 4.3.), vaikka varsinaista
kokemusta ei kyettäisi palauttamaan mieleen, kuten Tiina Katriina Tikkasen (2020)
romaanissa Toinen silmä kiinni, jonka päähenkilö Minttu Magdalena kärsii
aikuisena selittämättömistä ruumiillisista oireista. Päähenkilöä piinaavat niin ikään
ahdistavat mielikuvat muun muassa lapsuudenkodin oranssikaakelisesta
kylpyhuoneesta ja kaakeliin kiinnitetystä dinosaurustarrasta. Vasta terapian avulla
hän
pystyy
palauttamaan
mieleensä
kylpyhuoneeseen
sijoittuneen
lapsuudenaikaisen insestiin.
Alla olevissa lainauksissa aineistoni kirjoittajat kuvaavat, kuinka tietyt paikat
ja esineet tuovat elävänä mieleen muistoja, jotka niihin liittyvät. Kuollut omainen
on jättänyt jälkensä näihin paikkoihin ja esineisiin; hänet voi ikään kuin nähdä,
tuntea ja kokea niiden kautta, kuten esimerkiksi seuraavissa lainauksissa, joista
ensimmäisessä lapsensa menettänyt äiti kulkee mökillä paikasta paikkaan ja
muistaa elävästi lapsensa selvittelevän isänsä kanssa siimaa ja peittelevän venettä:
Kävelen rantaan. Kasper istuu saunan portailla ja selvittelee Erikin kanssa
siimaa. […] Kurkistan venevajaan. Isä ja poika peittelevät venettä
talvikuntoon. (Jälkeen Kasperin, 35.)
Mieleen vyöryvien muistojen määrä aktivoituu tuttuja paikkoja katsellessa
(Jäähyväisten jälkeen, 40).
Tontut, enkelit, pallot ja kaikki kiiltävä toivat mieleemme, miten Markus
varovaisin käsin oli sijoittanut niitä kuuseen vuosi aiemmin. Jokaisella
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esineellä oli tietty paikkansa. […] Jokainen esine toi muistojen kautta esiin
oman surumme ja kaipauksemme. (Kun elämä pysähtyi, 103.)
Emotionaalisesti hyvin voimakas kokemus, etenkin traumaattinen kokemus,
saattaa esiintyä muistissa aukkoina ja katkoksina, kuten seuraava lainaus kuvastaa:
Vaimoni muistikuvat myös varsinaisesta onnettomuuspäivästä olivat hyvin
hajanaisia ja epäselviä. Ihmiset, jotka olivat lähellämme onnettomuuspäivänä,
tuntuivat Maritasta tunnistamattomilta, läpinäkyviltä ja erottumattomilta
hahmoilta. (Kun elämä pysähtyi, 185.)
Kokemuksesta rakentuu eheä kokonaisuus ja se integroituu omaan elämäntarinaan,
kun siitä muodostetaan kertomus: juuri tällaisten ehyiden kokonaisuuksien
konstruoimisen vuoksi muistaminen, muisteleminen ja kertominen ovat
psykologisesti tärkeitä. Muistamista tukevat juuri ne esineet ja paikat, joihin
emootiot ja muistot ovat tallentuneita. Kun rakennamme kertomusta tapahtuneesta,
voimme käyttää rakennusaineina konkreettisia esineitä ja paikkoja, joista
kertomisen myötä vapautuvat myös niihin tallentuneet tunteet. Kertomista voi
tukea esimerkiksi psykoterapia tai terapeuttinen kirjoittaminen. Teoksessa Äidin
365 toivon päivää, kerrotaan hyvin paljon itse traumaattisen asian ympärillä olevia
käytännön asioita: mitä tapahtui, missä olimme, mitä teimme silloin, kun poika
sairastui syöpään. On tarve rakentaa koko tarina uudestaan, muistaa kaikki
yksityiskohtia myöten. Näin voidaan palauttaa mieleen myös se, miltä silloin tuntui.
Samalla tavalla kuin paikat ja esineet kantavat muistoja ja ovat
emotionaalisesti latautuneita, myös eri aistit voivat aktivoida muistoja, jotka niihin
ovat jollain tavalla yhteydessä. Klassinen esimerkki aisteihin sidoksissa olevista
muistoista on Marcel Proustin kuvaus lehmuksenkukkateehen kastetusta
Madeleine-leivoksesta, jonka maku avaa kirjoittajan lapsuusmuistot Combrayssa
vietetyistä kesistä. Viittasin luvussa 4.4 ehdollistumiseen: siihen miten esimerkiksi
jokin aistihavainto, kuten kukkien tuoksu, joka sijoittuu traumaattisten tapahtumien
lomaan, voi myöhemmin muodostua luotaantyöntäväksi. Esineisiin, paikkoihin ja
aistihavaintoihin kiinnittyneiden muistojen ei tietenkään tarvitse olla negatiivisia,
vaan yhtä lailla ne voivat aktivoida miellyttäviä muistoja. Seuraavassa lainauksessa
kuvataan sitä, kuinka musiikki voi toimia koodina, joka vapauttaa tietynlaisia
muistoja: ”Miten vahva koodi musiikki onkaan! Muistan asioita, jotka luulin
menettäneeni.” (Jälkeen Kasperin, 11.)
Ihmisellä, joka kohtaa kuoleman, oman tai läheisensä, on useimmiten tarve
elämäkerralliseen muisteluun, joka voi tapahtua mielen tasolla siten, että henkilö
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palaa muistoissaan taaksepäin tarkastelemaan oman tai toisen henkilön elämän
tapahtumia. Myös kuoleva lapsi haluaa muistella omaa elämäänsä ja siihen liittyviä
merkittäviä kokemuksia, kuten kolmivuotias Ossi, joka kuolemaa lähestyessään
halusi
uudestaan
ja
uudestaan
katsoa
videokuvaa
elämänsä
ensimmäisestä ”oikeasta” joulusta tai yhdeksänvuotias Ellen, joka halusi kuulla,
millainen hän oli ollut pienenä:
Eino sylissäni käyn läpi pala palalta hänen lyhyttä elämäänsä (Jäähyväiset
Einolle, 140).
Ossi on katsonut viime joulua videolta lähes vuoden ajan. Hän
osaa ”joulupukkividolin” ulkoa. (Enkeliveli, 70.)
”Kerro minulle millainen olin pienenä”, hän katsoi ohitseni. […] Hän tuijotti
omaa kuvaansa suu auki ja silmät kyynelissä. En voinut aavistaakaan mitä hän
sillä hetkellä ajatteli. (Perhosen lento, 178.)
Surevalle voi olla tärkeää saada ikään kuin lupa muistella menehtynyttä.
Ulkopuoliset saattavat ajan myötä kokea tämän muistelun kiusalliseksi,
mahdollisesti esimerkiksi siitä syystä, että kuolleen muistelu tuo samalla mieleen
ikäviä asioita, kuten itse kuoleman, jota ei ole miellyttävää ajatella. Toisaalta
voidaan toisinaan olettaa, että menneiden muistelu ei ole surevalle itselleenkään
hyväksi, että hänen tulisi pikkuhiljaa ”unohtaa” ja katsoa eteenpäin, niin kuin
suomalainen sanonta toteaa: sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistaa.
Historiastamme emme pääse eroon, vaikkemme sitä aktiivisesti muistelisikaan,
sillä mennyt on aina läsnä tässä hetkessä, samoin kuin tulevakin. Muisto on
merkittävä kiinnekohta surevan ja menetetyn ihmisen välillä, sillä muistojen
välityksellä voimme olla yhteydessä kuolleisiin. Surevalle voi olla tärkeää saada
puhua kaipaamastaan ihmisestä, kuten alla olevassa lainauksessa todetaan, ”kertoa
hänet.” Ihmisellä on tarve puhua siitä, mikä on ajatuksissa päällimmäisenä, ja siitä,
mikä hänen mieltään painaa. On tuskallista kokea, että itselle merkityksellinen asia
halutaan vaientaa, ja ettei siitä saisi puhua. Sen vuoksi on tärkeää, että on joku, joka
antaa luvan muistella ja puhua. Muisto on myös lahja, joka palauttaa menetetyn
elävänä mieleen. Onnellinen muisto lahjoittaa mielihyväntunteen, ainakin hetkeksi.
Alla olevassa viimeisessä lainauksessa kuvataan, kuinka toisten kertomien
muistojen myötä kirjoittaja kokee saavansa lahjaksi paloja lapsestansa. Kun
menetettyä ei enää fyysisesti ole, häntä lähelle voi päästä muistojen ja kertomusten
välityksellä:

163

Miten ankaraa on, kun joskus iloinen menneistä rupattelu, Ossin kertominen,
hukutetaan hiljaisuuteen (Enkeliveli, 100)!
Juhani antaa minulle mahdollisuuden muistella ja muistaa, mitä ehdin elää
Kasperin äitinä (Jälkeen Kasperin, 22).
Toisten kertomat muistot lahjoittavat minulle paloja omasta lapsestani. […]
Jokaisessa kertomuksessa, jaetussa muistossa saan lapseni hetkeksi lähelleni.
Takaisin. (Jäähyväisten jälkeen, 103.)
6.4

”Parantaako” aika?
Tauotta mielessä ja kehossa riehuva tuska muuttuu tyynemmäksi alakulon
tunteeksi, joka valtaa ajatukset ensimmäisenä ja jättää ne viimeisenä. Ennen
nukahtamista. Raivo ja huuto muuttuvat itkuksi, jossa on paljon hiljentynyttä
ikävää ja mahdotonta kaipausta. Suru hiertää aikansa ja löytää oman tilansa.
(Jäähyväisten jälkeen, 123.)

Yllä olevassa lainauksessa kuvataan sitä, kuinka menetykseen liittyvä suru on
aluksi tauotta mielessä ja kehossa riehuvaa tuskaa, raivoa ja huutoa, mutta kuinka
se ajan myötä tasaantuu, tyyntyy ja hiljenee, joskaan ei koskaan täysin katoa. Suru
ja menetys integroituvat osaksi omaa elämäntarinaa ja ihminen sopeutuu siihen,
että menetys on osa häntä itseään ja että sen kanssa voi elää (koska muutakaan
mahdollisuutta ei ole).
Tämän luvun otsikon viittaus surusta paranemiseen on osittain metaforinen.
Surua ei ole diagnosoitu sairaudeksi, johon sana parantuminen yleensä assosioituu.
Verbi parantua viittaa toisaalta jonkin asian tulemiseen paremmaksi (esim.
mielialan parantuminen, palkan parantuminen, sään parantuminen) tai sitten
ihmiseen, joka tulee terveemmäksi, toisin sanoen tervehtyy jostakin taudista tai
vammasta,
joka
häviää,
lakkaa
vaikuttamasta
tai
korjaantuu.
(https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/: parantua.) Samankaltaisia merkityksiä on
termillä toipua, jota myös käytetään sairauden ja surun yhteydessä; esim. toipua
sairaudesta
tai
toipua
sydänsuruista
(https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/Toipua).
Rosenblatt (2008, 6) tarkastelee artikelissaan “Recovery following
bereavement: Metaphor, phenomenology and culture” termiä recovery, jota
käytetään menetykseen liittyvän surun yhteydessä. Termi viittaa suomeksi muun
muassa paranemiseen, toipumiseen, takaisin saamiseen, löytymiseen,
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palautumiseen
ja
taloudessa
elpymiseen
(https://mot.kielikone.fi/mot/ouyotra/netmot). Sana recovery toimii Rosenblattin
(2008, 6) mukaan surun yhteydessä käytettynä metaforan tavoin. Käsitteellä ei
välttämättä tarkoitetakaan sitä, että sureville asetettaisiin tavoitteeksi päästä eroon
surusta. Sen sijaan, sillä viitataan itsensä uudelleen määrittelemiseen ja uudelleen
integroitumiseen elämään (Balk 2004, 361, viittaus Feifeliin 1977, 9). Kuolemaa ei
siis ole tarkoitus kieltää tai unohtaa, vaan vapauttaa menetyksen kokenut suremaan
sekä käymään läpi syvällisiä muutoksia oman itsensä ja toimintansa suhteen
(Rosenblatt 2008, 6).
Kuvasin luvussa 5.1 sitä kuinka sureva voi hahmottaa menetyksensä metaforan
kautta esimerkiksi amputaationa, menetettynä raajana. Läheisen ihmisen
menettäminen merkitsee sitä, että ihminen menettää osan itsestään: ”Olin
menettämässä osan itsestäni niin, että ontuisin jäljelle jäävän itseni kanssa lopun
ikääni.” (Perhosen lento, 98). Menetys on kokonaisvaltainen, sillä esimerkiksi
perheenjäsenet ovat toisiinsa sitoutuneita monella tasolla, psyykkisesti ja fyysisesti.
Olemassaolo on läheisten ihmisten kesken ollut jaettua ja menetyksen myötä siitä
tulee sen vuoksi vajaata: olemassaoloon muodostuu tyhjiö, kuten Huovinen (2020,
6) toteaa kuusikymmentäviisi vuotta äitinsä kuoleman jälkeen:
Vuodet eivät kuitenkaan sammuta janoa. Aika ei täytä mielen tyhjyyttä.
Pikemminkin on käynyt niin, että aukko sisimmässä on alkanut suurentua. […]
Sydämessäni on ontto tila, joka ei ota täyttyäkseen.
Läheisen menettäminen voi tuntua myös omana osittaisena kuolemana.
Demitsheviin (1999, 64, 173), mukaan läheisen kuolemaa voidaankin ajatella
omana mikrokuolemana, jolloin oma kuolema näyttäytyy toisen kautta, ja
luopumisen hetkellä jotain olennaista kuolee myös itsestä. Oman olemassaolon
voidaan kokea loppuvan menetyksen myötä:
Mutta kun lapsi kuolee, niin myös vanhemmista kuolee osa siinä samalla.
Muutuin keski-ikäisestä vanhukseksi kerralla. Kuolen kaiken aikaa. (Viimeinen
hyppy, 169.)
Miten minä jaksan tästä eteenpäin? Minua ei Ellenin kuoleman jälkeen enää
ole olemassa. (Perhosen lento, 220.)
Asiaa voidaan ajatella myös metaforisesti: läheisen ihmisen menettäminen on
emotionaalinen menetys, jossa kiintymyksen kohde väkivaltaisesti riistetään pois.
Jossain määrin vastaavanlainen kehollinen kokemus voisi olla esimerkiksi
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liikuntakyvyn menettäminen tai jokin muu pysyvä vammautuminen, josta ei
varsinaisesti parane, mutta jonka kanssa voi oppia elämään. Läheisen ihmisen
menettäminen on niin ikään henkinen vamma, josta ei parane siinä merkityksessä,
että tuon menetyksen voisi täysin unohtaa tai että syntyneen tyhjiön voisi
täysipainoisesti korvata jollakin muulla sisällöllä. Kuitenkin on mahdollista, että
tuskaa tuottavat emotionaaliset sidokset menetettyyn höllentyvät ajan myötä siten,
etteivät ne enää aiheuta samanlaista välitöntä kipua. Karf (2005, 187) toteaa
seuraavaa:
Kuoleman aiheuttama menetys on ensiksi hyväksyttävä todellisuuteen eli
ymmärrettävä älyllisesti. Toiseksi se on elettävä tunteiden kautta ja sen jälkeen
kolmannessa vaiheessa saattaa asteittain alkaa tapahtua paluu mielekkäiltä
tuntuviin toimintoihin. Uudet persoonalliset ominaisuudet kehittyvät, tulevat
esiin ja antavat tarkoitusta ja sisältöä elämälle.
Tarkastelin yllä muun muassa sitä, kuinka läheisen menettämisen tekee
tuskalliseksi se, että olemassaolomme ovat niin monella tasolla kietoutuneet yhteen,
mikä nähdäkseni tarkoittaa samaa asiaa, johon Freudkin (ks. s. 48) viittaa. Totesin
aikaisemmin tässä luvussa, että läheisen kuolema voidaan kokea oman itsen
kuolemana. Tämä liittynee Freudin ajatukseen siitä, että sureva on sijoittanut
menettämäänsä kohteeseen suuren määrän emotionaalista energiaa, joka osaltaan
on ollut merkittävä osa tämän elämänhalua ja elämän sisältöä. Freudin (2005, 159–
160) mukaan surutyö merkitseekin libidon vetämistä pois kaikista yhteyksistä
menetettyyn kohteeseen. Libidolla käsittääkseni tarkoitetaan tässä yhteydessä
elämänviettiä ylläpitävää energiaa, joka ainakin jossain määrin on suunnattava
menetetystä kohteesta uusiin kohteisiin, jotta elämän jatkaminen menetyksen
jälkeen ylipäänsä olisi mahdollista. Ensimmäinen suruvuosi kuluukin käytännössä
siihen, että sureva kartoittaa kaikki nämä yhteydet, joihin libido on ollut
kiinnittyneenä, kuten Karf toteaa: (luku 3.2 s. 50) ”Ensimmäinen vuosi pitää
sisällään vain surun laajuuden havaitsemisen.”
Surutyö on Freudin (2005, 159–160) mukaan hidasta, sillä menetetty kohde on
edelleen olemassa psyykkisellä tasolla, ja jokainen yksityinen muisto ja odotus,
joiden välityksellä libido on ollut kohteeseen kiinnittynyt, otetaan yksitellen
käsiteltäväksi. Tämän prosessin tavoitteena on saattaa libidon irrottaminen
kadotetusta kohteesta loppuun. (Freud 2005, 159–160.) Ymmärtäisin viimeiseksi
mainitun siten, että elämänviettiä ylläpitävä energia irrotetaan ja sidotaan
pikkuhiljaa muihin kohteisiin ja näin on mahdollista palauttaa elämänhalu, joka
voimakkaan surun yhteydessä saattaa olla kadoksissa. Freud ei nähdäkseni
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tarkoittanut libidon irrottamisella unohtamista. Poijulan (2002, 32–33) mukaan
Freud kirjoittikin oman tyttärensä kuoleman jälkeen, että menetyksen jälkeen
jäämme lohduttomiksi, vaikka akuutti suremisen tilaa tyyntyykin.
Suru on prosessi, jossa tapahtuu muutosta ja se uskoakseni tapahtuu surevan
kannalta useimmiten myönteiseen suuntaan. Aineistostani osa on kirjoitettu
päiväkirjamaisesti keskellä akuuteinta surua, osa teoksista taas on tuotettu vuosia
kuolemantapauksen jälkeen. Teoksissa on havaittavissa ajan myötä tapahtuvaa
myönteistä kehitystä surun intensiteetin suhteen; tuska siis vaimenee ajan myötä ja
metaforisesti voidaan tällöin puhua paranemisesta tai toipumisesta. Kuten Ervast
(Jäähyväisten jälkeen, 126) asian ilmaisee: ”Surusta ei voi toipua. Mutta surussa
voi toipua.” Balk (2004, 367) toteaakin, että ajan kuluessa monien surevien
kohdalla surun fyysiset oireet lieventyvät, emotionaaliset kivut vaimenevat,
behavioraaliset ongelmat (kuten itkeminen, unettomuus ja ruokahaluttomuus)
lakkaavat, kognitiiviset vaikeudet (esim. keskittymiskyvyttömyys ja intrusiiviset
kuvat ja ajatukset) häviävät, ihmissuhteet uudistuvat, hengelliset kysymykset
tulevat vastatuiksi ja toiveikkuus palautuu.
Alla olevissa ensimmäisissä lainauksissa surevat ovat vakuuttuneita siitä,
etteivät he tule toipumaan surusta; ettei se ole mahdollista. Traumaattista menetystä
seuraava suruaika on jonkinlainen kestoltaan määrittelemätön välitila, jota pohdin
luvussa 6.1 Viktor E. Frankliin viitaten. Kyseisen kaltaisessa tilassa aika tuntuu
pysähtyvän ja ihmisen on hyvin vaikea nähdä, että hänen tilansa enää koskaan
muuttuisi paremmaksi. Saman kaltainen tunnetila voi vallita myös esimerkiksi
depressiossa, jossa aika tuntuu pysähtyvän nykyhetkeen, ikuiseen kärsimykseen.
Kolmas lainaus kuvastaa sitä, kuinka synkimmässäkin ahdistuksessa voi säilyttää
toivon siitä, että se joskus helpottaa. Kirjoittaja oli jo aikaisemmin menettänyt
lapsensa ja menettäessään toisen, hän tiesi, että siitäkin huolimatta on mahdollista
vielä joskus saavuttaa tasapaino. Toiseksi viimeisessä lainauksessa suruprosessi on
siinä vaiheessa, että jaksetaan ja uskalletaan jälleen hahmottaa tulevaisuus:
Minä en toivu, juuri siinä on ensimmäinen ymmärtämättömyys välillämme.
Minä en toivu, sillä tästä ei voi toipua. (Jälkeen Kasperin, 42.)
Yksinäisyyteni syvenee. Säädyllisen suruajan mentyä minun kai odotetaan
nousevan, mutta en aio nousta. Tästä ei voi nousta. Ei ole mitään, mihin nousta,
ei mitään mihin palata, ei mitään mitä kohti kurkottaa. (Surun istukka, 18.)
Kun tasapainoilin pimeyden riippusillalla ja kuvittelin, että allani oli loputon
synkkä musta pudotus, jossain hohti kuitenkin himmeänä valon ja toivon tukeva
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kaarisilta, jonne askeleeni suuntautuivat. […] (Akselin ja Elinan suruvalssi,
74–75.)
Minuun on tullut voimaa ja uskallusta ajatella tulevaisuutta. Menneisyys ei ole
enää kaikki. (Jäähyväisten jälkeen, 127.)
Kuten on todettu, suru on prosessi, joka kuitenkin on käytävä läpi. Se on raskas tie
kuljettavaksi, kuten Närhi (Priskillan tähden – Matkapäiväkirja kuolemanlaakson
läpi 2018) toteaa kirjansa otsikossa: se on matka kuolemanlaakson läpi. Oikoteitä
ei ole. Sihvola (Jälkeen Kasperin, 97) toteaakin, että surevia tulisi rohkaista
kulkemaan pimeään, sillä toisinaan tie takaisin elämään kulkee pimeimmän kautta.
Samaan ajatukseen viittaa Jumalaisen näytelmän (2004 [1912]) Vergilius, joka
opastaa Danten Helvetin ja Kiirastulen kautta kulkevaa ainoaa tietä Paratiisiin ja
toteaa eksyneelle Dantelle:
»Sun paras ottaa onkin suunta toinen»,
hän vastas, nähdessään mun kyynelöivän,
»jos päästä aiot erämaasta tästä.
Tämän luvun alussa tarkastelin sitä, kuinka surutyössä ja surusta toipumisessa on
kyse itsensä uudelleen määrittelemisestä ja uudelleen integroitumisesta elämään (to
redefine and reintegrate oneself into life [Balkin 2004, 361 viittaus Feifeliin 1977,
9]). Prosessia voidaan kutsua myös posttraumaattiseksi kasvuksi tai resilienssiksi.
Tämän kaltainen psyykkinen työ edellyttää paljon voimavaroja sekä ihmiseltä
itseltään, että niiltä ihmisiltä, jotka ovat hänen tukenaan. Alla olevissa lainauksissa
kuvataan tämän kaltaista kehityskulkua, jossa ihminen trauman myötä rikkoutuu,
ja ajan kuluessa muotoutuu uudelleen tuskallisen kokemuksen käynnistämän
individuaatioprosessin tuloksena. Uudenlaisia merkityksiä ja elämänsisältöjä
syntyy binaarioppositioiden (kuten elämän ja kuoleman) välisten jännitteiden
aiheuttamasta sielullisesta hankauksesta ja näiden oppositioiden sulautumisesta
yhteen (katso myös luku 6.5.5 oksymoron). Kuten neljäs lainaus toteaa: yönpimeän
kuoleman kohtaaminen avaa aistit uudenlaiselle, itsessään merkitykselle ja
valoisalle elämänsisällölle. Elämä ja kuolema muuttuvat yhdeksi ja synnyttävät
toisensa, ja näin pimeydestä ja kuolemasta nousevat elämä, valo ja näiden uudet
merkityssisällöt.
Eletyn trauman jälkeen ihmishahmo muotoutuu uudelleen, uudelleen
syntymisen rikkaat kokemukset laukussaan. Eräs tämän edellytys on
lähimmäisten tuki ja rakkaus. (Kun elämä pysähtyi, 171.)
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Jokin vanha oli kuolemassa minussa pois, tekemässä tilaa jollekin uudelle,
josta en vielä ollut tietoinen. Hain omaa identiteettiäni uudelleen. Oli koottava
itsensä alusta alkaen. Mikä minä olin? Minne olin matkalla? (Pieni enkeli,
103.)
Enkeliveli oli aivan erityinen lapsi. Kun hän sairastui vakavasti, elämämme
järjestyi kokonaan uudelleen, toisen lapsen syntymää myöten. (Enkeliveli, 6.)
Törmäys kuoleman ja sitä ympäröivän yönpimeän mielikuvitusmaailman
kanssa johtaa psyykkisen olemuksen uudelleensyntymään ja avaa aistit
elämänsisällölle, joka aiemmin on näyttäytynyt synkkänä ja merkityksettömänä.
(Kun elämä pysähtyi, 62.)
Kokemuksemme siitä olivat traumaattisella räjähdysvoimalla lyöneet
olemassaolomme viitejärjestelmämme pirstaleiksi. Pienistä paloista meidän
piti tehdä uusi, tarkastella jokaista palaa uudelleen ja tutkia huolellisesti
nähdäksemme, mikä täytti mitat uudessa tilanteessa. (Kun elämä pysähtyi, 175.)
6.5

Eksistentiaaliset kysymykset
Olemassaolon kysymykset käsittelivät elämää kuoleman jälkeen sekä elämän
ja kärsimyksen tarkoitusta. Näiden kysymysten edessä kaikella muulla oli
vähäinen merkitys. (Karf 2005, 174.)

Seuraavissa luvuissa tarkastelen kriisin synnyttämiä eksistentiaalisia kysymyksiä,
joihin kärsivä ihminen väistämättä törmää. Yllä oleva lainauksen mukaisesti nämä
kysymykset koskevat usein elämän, kuoleman ja kärsimyksen tarkoitusta ja
merkityksiä. Traaginen tapahtuma aiheuttaa usein eksistentiaalisen kriisin, joissa
ihminen joutuu vastatusten erilaisten ristiriitaisten kysymysten kanssa; sellaisten,
joihin on hyvin vaikeaa, jopa mahdotonta, löytää vastauksia. Miksi maailmassa on
kärsimystä? Jos on Jumala, miksi hän sallii kärsimyksen? Voiko maailmaan ja
elämään luottaa? Onko kuoleman jälkeen mitään? Mitä mieltä ylipäänsä on
elämässä ja kuolemassa?
Jaspersin mukaan eksistentiaaliset, niin sanotut kirotut kysymykset liittyvät
kuolemaan ja sen kohtaamiseen (Tod), sattuman ja onnettomuuden tai
odottamattoman tapahtuman kestämiseen (Zufall), niin henkilökohtaiseen kuin
metafyysiseen koko maailmaa koskevaan syyllisyyteen (Schuld) sekä vahvan
henkilökohtaisen antinomisen taistelun sietämiseen (Kampf). (Siljander 2020, 58
viittaus Jaspersiin 1960, 256–280).
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Jaspersin mukaan rajatilanteille ovat ominaisia väistämättömät antinomiat,
ristiriitaisuudet, jotka estävät ihmistä jatkamasta elämäänsä entiseen tapaan.
(Mundt 2014, 169 viittaus Jaspersiin 1954, s. 229–280, 416–418; 1965; 1973).
Kriisi vieraannuttaa ihmisen kaikesta entisestä: sekä omasta itsestään että
maailmasta. Rajatilanne, vakava elämänkriisi ja sen käsitteleminen, edellyttää
vaativaa ajattelutyötä, psykologista prosessointia, jonka Jaspers nimeää
kamppailuksi tai taisteluksi (Mundt 2014, 170). Henkilökohtainen antinominen
taistelu pakottaa ihmisen arvioimaan uudelleen aikaisempia ajattelumallejaan,
mikä johtaa muutokseen, kehittymiseen ja kypsymiseen. Jaspersin mukaan
rajatilanteet ovat yli-inhimillisiä eksistenssiin nivoutuvia haasteita, jotka ihmisen
on otettava vastaan. (Mundt 2014, 170.) Kieltäytyessään kamppailusta yksilö
sortuu omahyväisyyteen, jolloin hän luopuu mahdollisuudestaan kehittyä.
Rajatilanteessa ihminen voi toisaalta vajota masennukseen, mikäli hän ei kykene
ottamaan kehityspotentiaaliaan käyttöönsä. (Mundt 2014, 170.)
6.5.1 Kärsimyksen ongelma
Einon sairastumisen ja kuoleman jälkeen olen miettinyt, miksi sama Jumala
tekee niin ristiriitaisia tekoja. Ensin antaa onnen. Sitten antaa onnettomuuden.
Sen jälkeen kuuntelee onnettoman rukouksia. Ihmistä, johon onnettomuus on
kipeästi osunut. Ensin piiskaa ja sitten lohduttaa. Nipistää ja puhaltaa.
Tahtooko sellaiseen syliin kiivetä, joka satuttaa niin kovasti. (Jäähyväisten
jälkeen, 124)
Kärsimyksen, tai pahan ongelma, on uskonnollisesta näkökulmasta katsottuna
teologinen ja uskonnonfilosofinen ongelma. Kyseinen teodikean ongelma on
juutalais-kristillisessä perinteessä ymmärretty kysymykseksi siitä, miksi
kaikkivaltias ja hyvä Jumala sallii pahuutta, kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta
maailmassa. Antiikin, keskiajan ja uuden ajan teologiassa kysymystä on tarkasteltu
erilaisissa aatteellisissa ja uskonnollisissa yhteyksissä. (Koistinen 2018, 1.)
Luvun alussa esitetyssä lainauksessa Ervast, joka on ammatiltaan pappi ja
psykoterapeutti, pohtii 3-vuotiaan poikansa kuoleman jälkeen kysymystä Jumalan
oikeudenmukaisuudesta. Voiko sellaiseen Jumalaan lainkaan luottaa, joka ottaa ja
antaa, piiskaa ja lohduttaa vuoron perään? Stoalaisella tai buddhalaisella saattaisi
olla tähän vastaus: kun ei odota mitään, ei edes oikeudenmukaisuutta, ei voi
myöskään pettyä.
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Kärsimyksen ongelma voi olla myös luonnontieteellinen ongelma. Mitä järkeä on
siinä, että lapsi syntyy, elää hetken ja kuolee pois? Miksi luonto tuhlaa tällä tavalla
arvokkaita resursseja? Viittasin johdantoluvussa siihen, että luonnon logiikka
perustuu suuriin linjoihin, eikä yksilö sen näkökulmasta ole kovinkaan arvokas.
Kuten de Wind (2020, 193) toteaa ” […] ei maailmankaikkeus piittaa, olemmeko
me onnellisia vai emme vai kuolemmeko lumihankeen.” Luonnolla ei myöskään
ole ihmisen moraalia, mihin Jung viittasi myös jumaluutta tarkastellessaan (katso
johdantoluku). Ihmisen näkökulmasta on väärin ja epäoikeudenmukaista, että
viaton lapsi kärsii ja kuolee. Lapsen kärsimys edustaa meille äärimmäistä pahuutta,
mutta luonto amoraalisuudessaan ei ole hyvä eikä paha: se vain on.
Jung tarkastelee Jumalan olemusta Raamatun Jobin kirjan valossa teoksessaan
Job saa vastauksen (1974). Jungin (1974, 13) mukaan Raamatun todistukset
antavat meille tietoa siitä, millaiseksi Vanhan Testamentin ihmiset Jumalansa
tunsivat. Jobin kirjan kirjoittamisen ajankohtana Jumalasta oli jo olemassa
monenlaisia kertomuksia, joiden perusteella hänestä oli syntynyt varsin
ristiriitainen kuva. Jumala oli hillittömästi tunteidensa heiteltävissä; viha ja
mustasukkaisuus kalvoivat häntä ja hän itse kärsi tästä hillittömyydestään. Hänessä
ilmeni hyvyyttä julmuuden rinnalla ja luovan voiman ohessa hävityshalua. Vanhan
testamentin ihmiselle Jumala on sekä ahdistaja että auttaja. Hän ei ole kahtia
jakautunut, vaan hän on antinomia: vastakohtien summa omassa itsessään. (Jung
1974, 13, 17.) Jung pohtiikin teoksessaan sitä, miten nykyaikainen kristillisen
kasvatuksen saanut sivistynyt ihminen suhtautuu jumaluuden pimeisiin puoliin,
jotka Vanhan testamentin ihmiselle olivat itsestään selviä. Jung toteaakin
Jobista: ”Yhtä varmaa kuin hänelle on Jahven pahuus, yhtä varmaa on myös Jahven
hyvyys.” (Jung 1974, 13, 17.)
Kärsimys olisi näin ollen muodostunut eksistentiaaliseksi ongelmaksi lähinnä
ihmisen muuttuneen jumalakäsityksen myötä. Närhen (2018) teos, joka käsittelee
hänen imeväisikäisen tyttärensä kuolemaa ja siihen sisältyvää surua, on suurelta
osin teologisten- ja kärsimyksen ongelmaan liittyvien kysymysten pohdiskelua.
Närhi viittaakin kirjassaan Vanhaan testamenttiin, joka laventaa hänen omaa
näkemystään jumaluudesta: lainauksen Raamattu-viittausten mukaan Jumala on se,
joka tekee sekä valon että pimeyden ja tuottaa niin onnen kuin onnettomuudenkin:
Olen alkanut nähdä Jumalan suvereenisuutta uudesta näkökulmasta.
Valitusvirsissä sanotaan: ”Kenen sana toteutuu? Eikö kaikki tapahdu niin kuin
Herra sanoo? Eikö Korkeimman käskystä tule paha ja hyvä? (Val. 3:37–38).
Jesajan kirjasta taas löytyy: ”Minä olen Herra, eikä toista ole, minä, joka teen
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valon ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden. Minä,
Herra, teen kaiken tämän.” (Jes. 45:6–7 RK.) Veikkaisin, että nämä kohdat
eivät ole menestysteologien ”kymmenen kärjessä”. (Priskillan tähden 2018,
56.)
Nykyajan ihmiselle Jumala edustaa absoluuttista hyvää, pahuus on sen sijaan
lohkottu Saatanan kannettavaksi, ja Saatanakin on suuren kertomuksen mukaan
karkotettu alimpaan helvettiin. Modernia kuvaa Jumalasta voidaan tarkastella
Kleinin paranoidis-skitsoidisen ja depressiivisen position (luku 3.4) valossa. Nämä
ovat defenssimekanismeja, jotka liittyvät varhaiseen objektisuhteeseen. Modernin
kristinuskon jumaluuskäsitys perustuu nähdäkseni jossain määrin paranoidisskitsoidiseen ajattelumalliin, jossa jumaluus on lohkottu hyvään Jumalaan ja
pahaan Saatanaan. Yleisesti ottaen, ateistisesta näkökulmasta katsottuna, myös
luonto halutaan nähdä hyvänä ja kauniina, vaikka luonto sisältää niin ikään kaiken,
ihmisen näkökulmasta arvotetun hyvän ja pahan: se on antinomia, vastakohtien
summa, kuten Jung totesi Jumalasta. Luonto antaa meille elämän, mutta se myös
ottaa sen pois. Olemme riippuvaisia luonnon tarjoamista antimista, mutta samalla
olemme sen julmuuden armoilla. Luonto on ”ahdistaja ja auttaja”; se on oksymoron,
joka sisältää toistensa vastakohdat. Ihmisen suhdetta Jumalaan, Luontoon tai
Maailmankaikkeuteen voisi niin ikään kuvata käsitteellä Tukholma-syndrooma,
jossa alistava vapauden riistäjä edustaa ottamillensa panttivangeille samalla myös
kiintymystä ja turvaa. Maailmankaikkeus (tai Jumala) on kotimme; se on
äärettömyydessään, monimuotoisuudessaan, kauneudessaan ihmeellinen, mutta
toisaalta kylmässä, meille käsittämättömässä rationaalisuudessaan ja
amoraalisuudessaan säälimätön. Samaan aikaan se on ainoa turvamme, ainoa, joka
antaa meille edellytykset elämään, ja ainoa, johon suurimmassa hädässämme
voimme vedota.
Koska Jumala näyttäytyy ihmiselle puhtaasti hyväntahtoisena, on
ymmärrettävää, että jopa uskonnollisen yhteisön edustaja, kuten pappi, saattaa
lapsen kärsimyksen ja kuoleman edessä jäädä sanattomaksi. Alla oleva lainaus
kuvaa, kuinka seurakunta hiljeni pienen pojan tapaturmaisen kuoleman jälkeen; se
ikään kuin näytti kokonaan unohtaneen kuolemantapauksen. Syynä lienee
inhimillisestä näkökulmasta katsottuna se, että traagisen tapahtuman seurauksena
hyvään Jumalaan uskova seurakuntakin oli avuton ja ymmällään.20

20
Kirjoittajan pojan kuolema tapahtui vuonna 1986, eikä tuolloin Suomessa millään taholla ollut tarjolla
vastaavanlaista kriisiapua kuin tänä päivänä.
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Seurakunta, joka joulun aikaan tapasi käydä surun kohdanneiden jäsentensä
luona, oli kokonaan unohtanut, että olimme menettäneet Markuksen. Se tuntui
anteeksiantamattoman katkeralta. Laiminlyöntiin oli tietenkin erityisiä syitä,
mutta se ei tehnyt asiaa helpommaksi. Epäilemättä oli myös tiettyjä syitä siihen,
että eräs tietty pappi toistuvasti vältti tulemasta läheisyyteemme. Enimmäkseen
kyseessä oleva pappi yritti parhaansa välttääkseen tapaamasta vaimoani. (Kun
elämä pysähtyi, 107–108.)
Inhimillinen kärsimys voi asettaa vakiintuneet ajatukset ja uskomukset
kyseenalaisiksi, kuten emerituspiispa Eero Huoviselle kävi vuonna 2004
tapahtuneen
Kaakkois-Aasian
tsunamin
jälkeen.
Huovinen
itki
televisiokameroiden edessä ja kysyi Helsingin tuomiokirkossa pidetyssä
suruhartaudessa tammikuun yhdeksäntenä päivänä 2005 "Mihin me voimme paeta,
jos Jumalakin meitä uhkaa?" Jaakko Tapaninen toteaa kirjassaan Lähikuvassa Eero
Huovinen (2010) inhimillisen kärsimyksen koskettamasta piispasta näin:
"Phuketissa Jumalaa ei löydy, tai jos löytyy, Hän on aivan toisenlainen kuin se
Uuden testamentin Jumala, jonka kirkkoa Huovinen palvelee.” (Kirkko ja kaupunki
30.08.2010.) Jos Jobille olikin luontevaa, että täysin mielivaltaisesti käyttäytyvä
Jumala käsitteli häntä tahtomallaan tavalla vailla minkäänlaista armoa, ja löi jopa
vetoa Saatanan kanssa tämän uskollisuudesta, niin tämän päivän ihminen järkyttyy
syvästi tällaisesta Jumalan sallimasta maailmankaikkeudessa vallitsevasta
mielivallasta ja pahuudesta ja joutuu sen myötä äärimmäisten teologisten
kysymysten äärelle: ”Voisiko tätä kaikkea ohjata Jumala? Puhuvat rakastavasta
Jumalasta, mutta on niin vaikea nähdä häntä rakastavana.” (Enkeliveli, 116). Eikristillisen maailmankatsomuksen piirissäkään ei pääse yhtään sen helpommalla,
vaan hän joutuu useimmiten kohtaamaan vastaavanlaisen filosofisen
problematiikan.
Usein sanotaan, että filosofia alkaa ihmettelystä. Syvällinen filosofia, etenkin
eksistentiaalisia kysymyksiä pohtiva filosofia, alkaa nähdäkseni kärsimyksestä ja
kärsimyksen tiedostamisesta. Pihlström (2018, 235) toteaa, ettei vakava filosofia
ala onnistumisista, kukoistuksesta tai loistosta, vaan epäonnistumisesta,
rajallisuudesta ja huonosta omastatunnosta. Pihlström viittaa (2018, 7) negatiivisen
ajattelun käsitteellään voimaa ja luovuutta sisältävään kielteisyyteen, jonka avulla
voimme löytää sellaisen elämänasenteen, joka on ehdottoman vakava. Vakavalla
elämänasenteella Pihlström tarkoittaa esimerkiksi elämän haurauden
ymmärtämistä ja tunnustamista. Hauraus korostuu kaikessa, mitä me ihmiset
pidämme suurena ja merkityksellisenä elämässämme. Mitä hienompi, tärkeämpi ja
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arvokkaampi jokin asia meille on, sitä murheellisempi se katoavaisuudessaan ja
rajallisuudessaan on. (Pihlström 2018, 18.)
Kristeva (1999 [1998]; 1987, 16) toteaa omaan filosofiaansa kytkeytyvästä
kärsimyksestä seuraavaa: ”Tuskani on filosofiani kätketty puoli, sen mykkä sisar”.
Kristevan mukaan ilman melankoliaa ei ole psyykettä, on vain toimintaa ja leikkiä
(1999 [1998]; 1987, 16). Ilo on leikkiä, jota suru syventää.
Jaspers (2005 [1970]; 1953, 26) puhuu niin sanotuista rajatilanteista
(Grenzsituation), jotka ovat hänen mukaansa ihmettelyn ja epäilyn jälkeen
filosofian syvimpiä lähteitä. Rajatilanteet ovat tilanteita, joille emme mahda mitään
ja joita emme voi muuttaa. Tällaisia rajatilanteita avaavat ihmisen kokemukset
esimerkiksi kuolevaisuudesta, kärsimyksestä, elämän sattumanvaraisuudesta ja
maailman epäluotettavuudesta sekä syyllisyyden läsnäolosta. Ihmisen omista
toimista riippumattomia rajatilanteita ovat kärsimys ja kuolema; kamppailu ja
syyllisyys sen sijaan ovat rajatilanteita, jotka ovat reaktioita edellisiin.
Jälkimmäiset ovat ihmisen aktiivisesti synnyttämiä kokemuksia, mutta niidenkään
syntymistä itsessään hän ei kykene välttämään. (Essl & Wautischer 2008, viittaus
Jaspersiin.)
Rajatilannekokemus voi käynnistää ihmisessä prosessin, joka johtaa hänet
umpikujasta olemisen tielle. (Jaspers 2005 [1970]; 1953, 26, 29.)
Eksistentialistifilosofit ylipäänsä tuntuvat painottavan ahdistuksen merkitystä
henkilökohtaisen kasvun edellytyksenä (mm. Heidegger, Kierkegaard ja Sartre).
Heideggerin käsitteitä ovat esimerkiksi autenttisuus ja epäautenttisuus
(varsinaisuus ja epävarsinaisuus), jossa ensin mainittu tarkoittaa yksilöllisyyttä
ja ”itsenä olemista”, jälkimmäinen sen sijaan epäyksilöllisyyttä, subjektiudesta
luopumista (Heidegger 2000, 223.) Heideggerin (2000, 237) mukaan ahdistuksessa
näyttäytyy ihmisen oleminen kohti ominta olemiskykyään; Jaspersin ajatus
rajatilanteesta, joka johdattaa ihmisen ”olemisen tielle” voidaan tulkita tarkoittavan
jokseenkin samaa asiaa.
Läheisen ja rakkaan ihmisen kuolema saa näkyvässä elämässä aikaan mitä
syvimmän henkisen haavan. Lähimmäisen kuolema on kokonaisvaltainen kokemus
ja se johtaa rajatilannesituaatioon. (Typpö 1977, 49 viittaus Jaspersiin 1948, 483–
485.) Filosofisen pohdiskelun lähtökohtaa merkitsee esimerkiksi lapsen kuoleman
aiheuttamassa suruprosessissa kysymys ”miksi?” Saman kysymyksen esitti Uuden
testamentin Markuksen ja Matteuksen evankeliumien mukaan ristiinnaulittu Jeesus
viimeisinä sanoinaan: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" Itse asiassa
koko kertomus Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, kulkemisesta kärsimysten tietä,
Via Dolorosaa, kohti teloituspaikkaansa, kuvastaa symbolisesti ihmisen
174

elämäntietä, jossa jokainen joutuu kantamaan ristinsä (kärsimyksensä) kulkiessaan
kohti kuolemaansa. Jeesuksen äiti Maria on varhainen kirjallisuudessa kuvattu
sureva äitihahmo, mater dolorosa, joka kulkee poikansa kanssa halki kärsimysten
tien saattaen tämän kuolemaan. Ristiinnaulitseminen on siten kuvaus myös äidin
surusta lapsen kuoleman edessä.
Miksi lapsen tai nuoren ihmisen täytyy kuolla? Kysymykseen ei luultavasti
koskaan löydy ihmistä tyydyttävää vastausta tai selitystä, mutta kysymys avaa
ajattelua kohti uudenlaisia näkemyksiä ja merkityksiä ja sen vuoksi se on tärkeä:
Puolimatka (2015, 70) puhuu muun muassa siitä, kuinka kärsimyksellä on
mahdollisuus laajentaa ihmisen näkökulmaa. Pihlström (2018, 184) korostaa myös
ei-uskonnollista antiteodikea-ajattelua, jonka mukaan pahuuden selittäminen pois
tai oikeuttaminen osana jotakin suurempaa kertomusta tai päämäärää on eettisesti
sietämätöntä eikä tee oikeutta pahuuden uhreille. Nähdäkseni pahuudella tai
kärsimyksellä ei sinänsä ole mitään tarkoitusta tai merkitystä itsessään, mutta koska
emme voi niiltä välttyä, voimme niiden kautta avautua uudenlaisille arvoille ja
merkityksille. Pihlströmin (2018, 165) mukaan esimerkiksi kuoleman merkitys,
significance, on siinä, että se uhkaa merkityksettömyydellä. Ilman merkityksiä
maailma olisi sietämätön, epäinhimillisen absurdi.
Käsittelin luvussa 5.2 posttraumaattisen kasvun käsitettä ja totesin, että
terapeuttinen lukeminen ja kirjoittaminen tukevat henkistä kasvua traumaattisessa
suruprosessissa. Miksi-kysymys on oleellinen sekä ajattelun että terapeuttisen
kirjoittamisen lähtökohtana; se on suuntaviitta kohti posttraumaattista kasvua.
Kysymystä toistetaan monissa yhteyksissä tutkimusaineistossani, kun pyritään
kysymystä esittämällä löytää jonkinlainen tarkoitus tai merkitys tapahtumille:
Miksi pienelle ihmiselle on kasattava näin raskas taakka (Enkeliveli, 25)?
Miksi 5-vuotias sairastuu syöpään, aivokasvaimeen? Siihen ei ole vastausta.
(Viimeinen vuosi, 10.)
Minä huusin sisäänpäin: ”Jumalani, miksi” (Perhosen lento, 29)?
Sitä vain toistaa uudelleen ja uudelleen, miksi näin piti käydä (Viimeinen hyppy,
20).
Kaikkialla kaikuu vain yksi kysymys: miksi (Liian lyhyt elämä, 27)?
Kärsimys on mysteeri, ja se ilmenee eri ihmisille eri tavoin. On vaikea
ymmärtää, miksi itse on kohdannut menetyksen. […] Kärsimyksen miksi-
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kysymykseen on vaikea löytää yksiselitteistä, tyydyttävää vastausta. (Kun
elämä pysähtyi, 215.)
Ihminen pyrkii välttämään kipua ja kärsimystä, koska ne ovat epämiellyttäviä
kokemuksia. Ottaisiko kukaan vapaaehtoisesti kantaakseen esimerkiksi lapsen
kuoleman aiheuttaman tuskan, jos palkkiona kärsimyksistä olisi luvassa ”henkistä
kasvua”. Uskoakseni näin ei yksikään ihminen tekisi. Kuitenkaan meille ei
tällaisissa asioissa anneta mahdollisuutta valita, vaan meidän on otettava vastaan
se, minkä elämä antaa. Tällöin kuvaan astuvat käsitteet posttraumaattinen kasvu ja
resilienssi, joita tarkastelin luvussa 5.2 ja jotka väistämättä ovat osa sellaista
kärsivää ihmistä, joka kohtaa kipunsa. Selviytyminen ei merkitse ainoastaan elossa
säilymistä, vaan se on ennen kaikkea henkilökohtaista kasvua ja sisäisen maailman
laajentumista. Selviytyjän mielenmaisemaa voisi luonnehtia seuraavilla Calhounin
ym. (1995) posttraumaattiseen kasvuun liittämillä ilmauksilla ja käsitteillä, joihin
Peterson ym. (2008, 214) viittaavat: ystävällisyys, rakkaus, uteliaisuus, luovuus,
oppimisen halu, kauneuden arvostus, kiitollisuus, rohkeus, rehellisyys,
periksiantamattomuus ja hengellisyys.
Kärsimys on (2012 [1999], 24, 27) Cyrulnikin mukaan taivaltamista
hyytävässä loassa ja ravassa; se on tuskallinen haava, joka pakottaa valitsemaan
taipumisen tai toipumisen. Taipumisen käsitän tarkoittavan sitä, että ”taipuneen”
ihmisen henkilökohtainen kasvu pysähtyy ja surkastuu, mistä seuraa kroonista
vihaa, kaunaa ja katkeruutta. Toipuminen sen sijaan merkitsee selviytymistä ja
siihen sisältyy posttraumaattisen kasvun näkökulmat. Närhi lainaa Mary Craigiin
(1983) viittaavaa Puolimatkaa (2015,28) todeten kärsimykseen sisältyvästä kasvun
potentiaalista seuraavaa:
Puolimatka kirjoittaa, että kärsimys on todella traagista vain silloin, jos
ihminen jättää käyttämättä hyväkseen siihen sisältyvät mahdollisuudet oppia
rakkautta ja myötätuntoa ja antaa kärsimyksen sen sijaan tuhota katkeruudella
ja itsesäälillä (Priskillan tähden, 96).
Pahan ongelma on paradoksi, joka saattaa äärimmäistä kärsimystä kohtaavan
ihmisen ankaraan sisäiseen kamppailuun omien vakiintuneiden tai aikaisemmin
merkityksettömien kysymysten parissa. Rationaalinen ja emotionaalinen ristiriita
manifestoituu sisäisenä psykologisena paineena ja ongelmana, joka vaatii tulla
ratkaistuksi. Vaikka tyydyttävää vastausta ei välttämättä koskaan saavuteta, matka
sitä kohti merkitsee henkistä tai hengellistä kasvua. Suurin osa aineistoni
kirjoittajista pohtii hengellisiä kysymyksiä, uskoon liittyviä näkökohtia ja
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kärsimyksen ongelmaa. Saattaa olla, että aineistoni tuottajat ovat jo ennen
kohtaamaansa kriisiä olleet tunnustuksellisia kristittyjä, tai muulla tavalla
hengellisiä ihmisiä, tai sitten elämän perusrakenteita murtava kriisi saa ihmisen
turvautumaan uskoon ja hengellisyyteen. Oman aineistoni osalta näyttää kuitenkin
siltä, että hengellisyys on merkittävä kannatteleva tekijä kuolemansurussa;
Cadellin ym. (2003, 280) mukaan uskonnollisuus ja hengellisyys tukevat
nimenomaan kuolemaan liittyvää merkityksellistämisen prosessia. Tutkimuksen
(Cadell ym. 2003) mukaan hengellisyys ja sosiaalinen tuki näyttäisivätkin
kontribuoivan positiivisesti posttraumaattiseen kasvuun. Alla oleva lainaus
kuvastaa sitä, kuinka kristillinen maailmankuvan omaava kirjoittaja on löytänyt
merkityksellisyyttä myös kokemastaan kärsimyksestä. Lainauksen mukaan
kärsimys avaa ihmiselle tilaa kasvaa täyteen potentiaaliinsa:
Usein ajattelemme, että isot siunaukset ovat jotain sellaista kuin hyvä
työpaikka tai sopivan puolison tai unelmakodin löytyminen. Nämä ovat hyviä
asioita. Mutta olen alkanut nähdä, että suurimmat lahjat tulevat usein
valepuvussa. Ne tulevat onnettomuuksien, sairauksien ja menetysten sisällä.
Niiden sisällä Jumala antaa meille armonsa ja itsensä. Näin avautuu ovi
uuteen ulottuvuuteen, joka vapauttaa ahtaasta, pienestä ja materiakeskeisestä
elämästä kasvamaan täyteen potentiaaliimme. (Priskillan tähden, 132.)
6.5.2 Turvallisuudentunteen menettäminen
Läheisen sairastumisen myötä illuusiot murenevat: kuvitelma todellisuudesta,
jossa kriisit ja sairaudet kohtaavat aina muita ihmisiä, pirstoutuu havainnoksi
elämän hetkellisyydestä. Eikä tässä kauneutta ja terveyttä ihannoivassa
maailmassa opita kohtaamaan sairauksia, lohduttamaan surevaa tai itkemään
toisen kanssa. (Enkeliveli, 35.)
Yllä olevassa lainauksessa kuvastuu se, kuinka jokin vakava elämänkriisi, kuten
läheisen sairastuminen ja kuolema ikään kuin rajusti havahduttavat
turvallisuudentunteeseen tuudittautuneen ihmisen. Talonen toteaa, kuinka illuusiot
murenevat ja todellisuuden epävarmuus ja sattumanvaraisuus paljastavat itsensä
järkyttävyydessään. Elämän hauraus ja hetkellisyys muuttuvat yhtäkkiä traagisen
tapahtuman seurauksena hyvin näkyviksi ja ilmeisiksi.
Edellisessä luvussa tarkastelin Jaspersin rajatilanteen käsitettä kärsimyksen
ongelmaan liittyen. Rajatilanne murtaa myös ihmisen kokemuksen maailman
turvallisuudesta ja luotettavuudesta. Rajatilanne on Jaspersin mukaan filosofoinnin
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lähtökohta, ja se saa alkunsa ihmisen kokemasta järkytyksestä. Rajatilanne viittaa
traumaattiseen kokemukseen liittyvään äärimmäiseen tilanteeseen, josta seuraa
merkitysten ja sisäistettyjen arvorakenteiden hajoamista sekä eksistentiaalinen
uhka eloon jäämisestä (Essl & Wautischer 2008.) Rajatilanteet ovat sellaisia
ahdistavina näyttäytyviä tilanteita, jotka paljastavat täälläolon rajat (Fuchs 2013, 2)
ja joissa ihmisen kokemus täälläolosta pirstoutuu. Tällaiset tilanteet, jotka aiemmin
ovat saattaneet näyttää joltain muulta tai joiden valtavat voimat ovat olleet
verhoutuneina, tulevat rajatilanteessa täydellisen näkyviksi. Näihin tilanteisiin
kuuluvat tieto siitä, että minun on kuoltava, minun on kärsittävä, minun on
taisteltava, olen sattuman alainen, olen pääsemättömissä syyllisyyden verkosta.
(Jaspers 2005, 26; Fuchs 2013, 2.) Fuchs (2013, 2) viittaa Jaspersiin, jonka mukaan
rajatilanne kirjaimellisesti ”vetää maton ihmisen jalkojen alta”. Rajatilanteessa
ihminen kokee olevansa hukassa ja tieltä suistunut (Jaspers 2005, 29). Maailma
nyrjähtää pois sijoiltaan ja sen luonne muuttuu täysin uudenlaiseksi, oudoksi ja
uhkaavaksi tavalla, jota ei aikaisemmin ole havaittu.
Jokainen eliö tavoittelee omien elinolosuhteidensa turvaamista omassa
ympäristössään, omalla tavallaan. Jaspers (2005, 27) toteaa, että ihminen pyrkii
muuttamaan luonnon luotettavaksi tiedon ja tekniikan avulla. Uhka katoaa
kuitenkin vain näennäisesti, sillä emme voi poistaa raskasta työtä, vanhuutta,
sairautta ja kuolemaa. Hallitun luonnon luotettavuus ilmenee siksi aina
poikkeuksena totaalisen turvattomuuden saarroksesta. (Jaspers 2005, 28.)
Rajatilanne paljastaa tämän turvattomuuden, joka on ollut verhoutuneena hallinnan
illuusioon. Rajatilanteessa äärimmäinen turvattomuuden tunne korostuu ja ihminen
menettää perusluottamuksensa maailmaan, joka normaalioloissa vallitsee.
Traumaattisen tapahtuman läpi käyneelle aikaisemmin koettu turvallisuus
näyttäytyy harhana, jonka järkyttävä kokemus on repinyt pirstaleiksi:
Turvallisuus on harha. Vuosia menee hukkaan, kun yrittää varmistaa asioita,
joita ei voi varmistaa. Ei elämän arvaamattomuutta pääse pakoon. (Jälkeen
Kasperin, 20.)
Yritän muotoilla sanani siten, että pystyisin esittämään tuskan niin julmana ja
alastomana kuin se on, samoin kuin ympäröivät olosuhteet, jotka vaikuttavat
yksilöön ja repivät rikki perusturvallisuuden, kun traumaattinen tapahtuma
sattuu kohdalle (Kun elämä pysähtyi, 7).
Jaspersin metaforinen käsite haaksirikko (Scheitern), joka liittyy olennaisesti
traagisen kohtaamisesta seuraaviin rajatilanteisiin, kuvaa niin ikään erilaisten
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elämäntapahtumien myötä tulevaa surua, kärsimystä, traumaa ja stressiä.
Haaksirikko Jaspersin teksteissä merkitsee entisen romuttumista, sekasortoa,
emotionaalista kauhua ja olemassaolon rakenteiden testaamista. (Siljander 2019,
58.) Nicholsin (2009, 32) mukaan haaksirikko viittaa aikaisempien
ajattelujärjestelmien murtumiseen: […] the shipwreck of previous systems of
thought […]. Aikaisemmat ajattelujärjestelmät ovat sisältäneet luottamuksen ja
uskon turvattuihin olemassaolon rakenteisiin. Kun tämän kaltaiset myönteiset
uskomukset ja haavoittamattomuuden illuusio rikkoutuvat, voi syntyä
traumaperäinen stressihäiriö (Poijula 2019, 68).
Turvattomuuden kokemus rajatilanteessa ei kohdistu ainoastaan elämään
itseensä, vaan mahdollisesti myös kaikkiin niihin rakenteisiin, jotka ovat olleet
luomassa turvaa; niin sanottuun turvaverkkoon, johon kuuluvat esimerkiksi
sosiaaliset suhteet, terveydenhuolto, tiedotusvälineet, vakuutusyhtiöt, viranomaiset,
kirkko jne. Perheelle, jonka nuorin poika menehtyi autopalossa 1986, tämä
luottamuksen menetys turvaverkkoihin korostui siitäkin syystä, että tuohon aikaan
ei vielä ollut tarjolla esimerkiksi kriisiapua tai muunlaista tukea kyseisen kaltaisiin
tilanteisiin, mistä syystä perhe jäi surunsa kanssa hyvin yksin. Koko Suomen
kattava kriisiapu saikin alkunsa juuri kyseistä perhettä kohdanneesta
onnettomuudesta (Turun sanomat 1.2.2005).
Sen lisäksi, että olimme menettäneet lapsen ja suuren osan ystäväpiiristämme,
oli paljon myös arvoistamme, turvallisuudestamme ja luottamuksestamme
kadonnut: luottamus sairaanhoitoon, sosiaalinen turvallisuus, luottamus
tiedotusvälineisiin ja rahalaitoksiin. Ei kirkkokaan ollut kyennyt lunastamaan
lupauksiaan. Ulkoisen turvallisuuden lähteemme oli lyöty pirstaleiksi. (Kun
elämä pysähtyi, 110.)
Jaspersin käsite rajatilanne merkitsee ainakin tietyiltä osin samaa kuin
traumaattinen tapahtuma tai kriisi. Rajatilanne on kuitenkin käsitteenä
mahdollisesti laaja-alaisempi, ja siihen itseensä jo sisältyy henkisen kasvun
ulottuvuus, tai ainakin sen mahdollisuus. Rajatilanteen käsitteen perusta onkin alun
perin filosofiassa, ei psykopatologiassa (Mundt 2014, 169).
Toisaalta myös traumaattiseen kokemukseen sisältyy yhtä lailla kasvun
potentiaali. Edellisessä luvussa (s.175) viittasin Cyrulnikiin, joka traumaattisten
kokemusten yhteydessä puhui ”taipumisesta tai toipumisesta.” Luvussa 5.3.3
tarkasteltiin Siltalan eheyttävän masennuksen käsitettä (vs. kliininen masennus),
johon sisältyy parantava elämänvoima vaikeiden elämänkokemusten yhteydessä.
Kaikki edellä mainitut viittaavat itse asiassa posttraumaattisen kasvun ja
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resilienssin käsitteisiin, joita tarkasteltiin luvussa 5.2. Salli Saaren (2001)
traumaattisten kokemusten jälkihoitoa käsittelevän teoksen nimi ”Kuin salama
kirkkaalta taivaalta” viittaa siihen, kuinka traumaattisen tilanteen luonteeseen
kuuluu ennustamattomuus, se ettei siihen ole voinut valmistautua. Traumaattisen
tapahtumaan liittyy myös kontrolloimattomuus ja mahdottomuus vaikuttaa siihen
omalla toiminnalla. Tällainen tapahtuma on luonteeltaan sellainen, että se koettelee
ja muuttaa elämänarvoja siten, että ihminen tulee tietoiseksi omasta
haavoittuvuudestaan, ja hänen maailmankuvansa, elämänkatsomuksensa sekä
elämänarvonsa muuttuvat. (Saari 2001, 22–26.) Traumaattinen kokemus voidaan
siten kuvainnollisesti nähdä aikaisempien ajattelun rakenteiden murtavana
rajatilanteena. Metaforisesti ilmaistuna, ihmisen siihen asti kulkema tie päättyy ja
hänen on raivattava itselleen uusi polku, kovalla työllä ja taistelulla, tai
vaihtoehtoisesti jäätävä paikalleen odottamaan kuolemaa.
6.5.3 Rukouserämaasta jälleennäkemisen toivoon
Minua rukous kantaa. Jään täysin sen varaan, kun muutakaan ei ole.
(Jäähyväiset Einolle, 55.)
Yllä olevassa lainauksessa kirjoittaja, vakavasti sairastuneen pojan äiti, toteaa
pelossaan, surussaan ja avuttomuuden tunteessaan jättäytyvänsä rukouksen varaan,
koska muutakaan, minkä varaan tukeutua, ei ole. Rukoilu määritellään
Kielitoimiston sanakirjassa uskonnollisessa merkityksessä kääntymiseksi Jumalan,
henkien tai muiden korkeampina pidettyjen voimien puoleen, varsinkin jotakin
pyytäen, esimerkiksi: ”Herra, sinun vallassani on kaikki, joten pyydän, älä vie
minulta Elleniä.” (Perhosen lento, 135). Rukoilu voi tarkoittaa myös anomista,
harrasta pyytämistä, johon ei sisälly uskonnollista aspektia.
Rukoilemiseen liittyy nähdäkseni juuri tuo ”hartaan pyytämisen” ulottuvuus,
joka viittaisi siihen, ettei pyydetty asia ole rukoilevan henkilön omissa käsissä; hän
ei voi vaikuttaa tilanteeseen itse millään tavalla. Rukouksen varaan jättäytyminen
merkitsee sitä, että ihminen alistuu hallinnan ja kontrollin menettämiselle.
Lakkaamaton rukous voi olla aktiivista, tai se voidaan passiivisemmassa muodossa
nähdä elämän- tai olemisen tapana: Ervast (Jäähyväiset Einolle, 143)
toteaa: ”Rukous on sitä, että hengittää Jumalan puoleen, enkä jaksa enää muuta”.
Rukoukseen liittyy alisteisessa asemassa oleminen, vetoaminen jonkun
hyväntahtoisuuteen ja armoon. Tällaiseen jonkun varaan jättäytymiseen
elämäntapana viittaa esimerkiksi tiettyä maailmanuskontoa kuvaava sana islam,
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joka tarkoittaa käytännössä antautumista, luovuttamista, heittäytymistä tai periksi
antamista jne.; (engl. surrender Muhsin ym. Encyclopaedia Britannica: Islam) se
merkitsee toisin sanoen alistumista Jumalan (Allahin) tahtoon (Muhsin ym.
Encyclopaedia Britannica: Islam). Muslimit myös käyttävät yleisesti
arkipäiväisessä puheessaan fraasia Insha Allah (”Jos Jumala suo”), viitaten siihen,
mitä puhuja itse toivoo ja muistuttaen samalla, että vain se mitä Jumala tahtoo,
tapahtuu, eikä toisaalta mitään tapahdu ilman Jumalan tahtoa (Esposito 2014, 138).
Rukous voi merkitä myös hartaan toivon varaan jättäytymistä, ”elämistä
toivossa”, jolloin ihmisen koko olemassaolo suuntautuu toivottuun päämäärään.
Tähän liittyy ajallinen näkökulma, sillä toivottu päämäärä on edessäpäin, tulevassa.
Tällaisessa tilanteessa olemassaolo paljastaa niin ikään Heideggerin (2000, 241)
mukaisen olemisrakenteen, jossa täälläolo on aina itsensä-edellä-olemista (Sichvorweg-sein). Toivottu kohde sijoittuu tulevaisuuteen, jota kohti toivova koko
olemuksellaan kurottautuu.
Moni aineistoni kirjoittajista kuvaa, kuinka rukouksesta on kriisitilanteessa
tullut olennainen osa omaa arkipäivää. Rukoileminen liittyy etenkin
elämäntilanteisiin, joissa kohdataan jokin vakava, lähestyvä uhka. Tällaisissa
tilanteissa ihminen menettää hallinnantunteensa sekä kykynsä vaikuttaa asioihin,
joten saattaa olla luontevaa heittäytyä toivon tai rukouksen varaan, kun muutakaan
ei ole, kuten luvun alun lainauksessa todettiin. On mahdollista, että ne henkilöt,
jotka turvautuvat rukoukseen, ovat jo entuudestaan harjoittaneet uskontoa.
Todennäköisesti tällaisen hengellisen elämän intensiteetti kuitenkin kasvaa
merkittävästi vaikeissa elämäntilanteissa, etenkin sellaisissa, joissa ihminen
menettää henkilökohtaiset vaikutusmahdollisuutensa.
Alla olevissa lainauksissa kuvataan, kuinka rukoileminen muuttuu jatkuvaksi,
tavaksi olla, ja jossain määrin pakonomaiseksi. Toisaalta se voidaan nähdä
keskusteluksi Jumalan kanssa, selityksen etsimistä tapahtuneelle sitä
kautta. ”Jättäytyminen” rukouksen varaan voi myös keventää ahdistuksen taakkaa
sen myötä, että ihminen tuolloin päästää irti ja hyväksyy sen, ettei hän voi asiaa
kontrolloida. Syntyy kokemus luottamuksesta, siitä että ”Kristus kantaa syvyydessä,
meren pohjassa” (Äläkä sure Sakari, 83). Tällaista ”irti päästämistä” voisi kuvata
myös Heideggerin käsitteellä silleen jättäminen (Gelassenheit), joka tarkoittaa
tahdosta irrottautumista. Käsite viittaa mielentilaan, joka saavutetaan syvällisen
eksistentiaalisen tai uskonnollisen kokemuksen avulla: se merkitsee irti päästämistä;
sitä että annetaan olemisen olla sellaisena kuin se on. (Davis 2010, 169.) Toisaalta
alla olevissa lainauksissa käy ilmi, että kiivas rukoileminen voi olla hyvin
jännitteistä ja ylivirittynyttä, mikäli toivon ulottuvuus on voimakas. Tuolloin ei
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voidakaan puhua irti päästämisestä tai ”silleen jättämisestä,” vaan toiminto
näyttäytyy hyvinkin päämäärätietoisena, tuskaisena tahtomisena.
Jatkoin rukoilemista loputtomasti (Viimeinen hyppy, 25).
Minun rukoukseni oli, moittivaa, kyselevää, ahdistavaa, puisevaa, syyttävää,
sanahelinää, konemaista, tuskaista, itkevää ja valittavaa (Viimeinen hyppy, 92).
Olen nykyisin niin kärtty ja ahdistunut, vihainen ja itkuinen, etten osaa muuta
kuin rukoilla (Viimeinen vuosi, 74).
Aamulenkillä koiran kanssa oli tullut tavaksi keskustella Jumalan kanssa.
(Äidin 365 toivon päivää, 120).
Odotan ihmettä aivan tosissani. Rukoilen kaikkivaltiasta Jumalaa kaikilla eri
sanoilla – rumilla ja kauniilla, ääneen lausutuilla ja äänettömillä. […] Etsin
merkkiä kaikesta, mikä vain voisi kertoa ja selittää minulle tämän tuskallisen
arvoituksen. (Jäähyväiset Einolle, 116–117.)
Aineistossani esiintyy jossain määrin tekstiä, jossa on sisäisen monologin piirteitä.
Kun ihminen on äärimmäisen peloissaan ja ahdistunut, sisäiseen puheeseen saattaa
tulla eräänlainen uskonnollinen, anova sävy; se muuttuu jatkuvaksi rukoukseksi,
jossa tiettyjä asioita toistetaan kuin mantraa. Kuten yllä olevissa lainauksissa,
etenkin kahdessa ensimmäisessä, rukoileminen saattaa muuttua jossain määrin
pakonomaiseksi toiminnoksi.
Elämään liittyviin stressitilanteisiin ja suuriin elämänmuutoksiin saattaakin
liittyä tilapäisesti pakko-oireita (Huttunen 2018). Pakko-oireet voivat olla
luonteeltaan toistuvia toimintoja kuten jatkuvaa käsien pesua, esineiden järjestelyä
tai lukitsemisen tarkastelua. Ne voivat myös olla mielessä tapahtuvaa toimintaa,
kuten rukoilua, laskemista tai sanojen hiljaista toistelua. Pakkotoimintojen
tavoitteena ei ole mielihyvän tuottaminen, vaan niiden tuottaman ahdistuksen
lievittäminen tai jonkun pelottavan tapahtuman estäminen. Tyypillisimpiä
pakkotoimintoja ovat toistuva peseminen tai siivoaminen, tarkistaminen,
laskeminen, järjestely, kyseleminen ja toistuvien rauhoittavien vakuutusten
vaatimus ja pakonomainen rukoilu. (Huttunen 2018.) Tällaiset pakkotoiminnot
liittynevät kontrollin menettämisen pelkoon ja niiden tavoitteena on hallinnan
tunteen lisääminen ja tilanteen haltuunotto. Etenkin sellaisissa kriisitilanteissa,
joihin ihminen ei voi itse vaikuttaa, saattaa rukoileminen tuntua ainoalta keinolta
hallita tapahtumia mielen tasolla. Se on myös jonkinlainen pyrkimys tajunnan
kontrolliin ja mielenhallintaan, samaan tapaan kuin esimerkiksi jooga, jossa
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tajunnan kontrollin tekniikkaan liittyy muun muassa sisäänpäin kääntyminen,
keskittyminen, tyyneys ja mantran käyttö. Rukous voi toimia mantran lailla, mutta
sen muuttuessa pakonomaiseksi, toiminnosta katoaa tyyneys ja se muuttuu
paniikinomaiseksi tarrautumiseksi ”mantraan.” Alla oleva lainaus kuvastaa
aineistossani esiintyvää hengellisluonteista sisäistä puhetta, joka on saanut
kirjallisen muodon:
Rakas Jumalani, älä anna Teklan kärsiä. Hän on enkeli, hän on viaton. Rakas
Jumalani, siunaa tämä lapsi. […] Rakas Jumala pelasta Tekla, anna Teklalle
terveys takaisin, poista kasvain lapsen päästä. […] Rakas Jumala älä anna
tämän lapsen kärsiä, siunaa rakas lapseni. […] Rakas Jumala, siunaa tämä
lapsi, älä anna sen kuolla, anna sen elää […] Jumalani, paranna Tekla. […]
Jumala auta. Jumala armahda. […] Jumalani, kutista Teklan kasvain.
(Viimeinen vuosi, 12, 13, 20, 27, 28, 79, 88.)
Kuten jo yllä mainitsin, rukouksen, vaikkei välttämättä tietoisena, tavoitteena on
mielenhallinnan ja mielenrauhan saavuttaminen. Siihen liittyy ajatusten
keskittäminen tiettyyn kohteeseen, tässä tapauksessa rukoukseen, samaan tapaan
kuin meditaatiossa saatetaan keskittyä mantraan.
Bernard ym. (2001, 1446) tutkivat rytmisten säkeiden, kuten
ruusukkorukouksen ja mantrojen vaikutusta kardiovaskulaariseen terveyteen ja
toteavat tulosten perusteella, että rytmisillä säkeillä, joiden toistamiseen liittyy
rytminen hengitys, kuudesti minuutissa, on sekä myönteisiä psykologisia että
mahdollisesti myös fysiologisia vaikutuksia. Pakonomaisen rukoilemisen taustalla
voi siis olla pyrkimys pitää koossa mieli, joka on hajoamassa. Keskittyminen
tiettyyn asiaan, esimerkiksi rukoukseen, lisää hallinnan tunnetta ja laukaisee näin
ollen mielen ja kehon jännitteitä.
Aineistossani viitataan myös esirukouksiin ja siihen, kuinka ne antavat voimaa
ja lohtua vaikeassa elämäntilanteessa. Tämä johtunee osaltaan siitä, että
esirukouksen kohteena oleva kokee olevansa vähemmän yksin tilanteessa
tietäessään, että muut ajattelevat häntä ja ovat siten ikään kuin jakamassa taakkaa,
kuten Ervast (Jäähyväiset Einolle, 55) toteaa: ”Minua tämä rukousaalto helpottaa.
Saan voimaa siitä, että toiset hiljentyvät ja antavat ajatustensa pysähtyä meidän
murheeseemme”. Esirukouksen tehoa on tutkittu myös tieteessä. Huovinen &
Välimäki (2011, 127) tarkastelevat katsauksessaan tällaisia tutkimuksia (esim.
Harris 1999 ja Leibovic 2001), joiden mukaan esirukouksilla olisi sairauksista
toipumista edistävä vaikutus. Artikkelissa tuodaan myös ilmi se, että kyseisiin
tutkimuksiin liittyy erilaisia heikkouksia, jonka vuoksi niiden tuloksista ei ehkä
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voida olla täysin vakuuttuneita. Omassa aineistossani jotkut kirjoittajat joka
tapauksessa kokevat saavansa merkittävää tukea esirukouksista tai vastaavista
uskonnollis-sosiaalisista tilaisuuksista, juuri taakan jakamisen näkökulmaan
liittyen:
Rukousringit nousevat. Toivon ja voiman lähteet pulppuavat tueksemme.
(Jäähyväiset Einolle, 22.)
Tuntui, että rakkauden ilmapiiri ympäröi meidät. Rukoustyö jatkui
keskeytyksettä. (Viimeinen hyppy, 64).
Luvuissa 6.5.1 ja 6.5.2 tarkastelin kärsimyksen ongelmaa ja turvallisuudentunteen
menettämistä. Viittasin Jaspersin käsitteeseen rajatilanne, joka tarkoittaa sellaista
äärimmäistä tilannetta, esimerkiksi traumaattista kokemusta, joka paljastaa
maailmassa olemisen turvattomuuden. Tällainen kokemus avaa siten myös
täälläolon luonteen heitteisyytenä, joka Heideggerin (2000, 175) mukaan tarkoittaa
sitä, että ihminen on maailmaan heitetty. Hän ei tiedä olemassaolonsa alkuperää tai
päämäärää, tai olemisensa tarkoitusta. Ihmiselle paljastuu olemassaolon
epävarmuus ja sattumanvaraisuus, jolloin tukeutuminen uskontoon ja erilaisiin
uskonnollisiin yhteisöihin lisää turvallisuudentunnetta ja painaa taka-alalle
kokemuksen heitteisyydestä. Kriisitilanteessa ihmiselle voi myös yksinkertaisesti
avautua olemassaolon hengellinen ulottuvuus uudella tavalla, eikä sen välttämättä
tarvitse liittyä minkään vallitsevan uskonnon oppeihin, kuten seuraava lainaus
(Jälkeen Kasperin, 87) ilmaisee: ”Tuona aamuna, vieraan kielen ja seremonian
sisällä minut tavoitti aavistus – ehkä tietokin – ulottuvuudesta, joka on yhtä tosi
kuin näkyvä ja kosketeltava maailma”.
Osaa aineistoni kirjoittajista kantaa surussa toivo jälleennäkemisestä
tuonpuoleisessa; kuolemanjälkeisessä elämässä. Kuten alla oleva lainaus kuvaa:
kuolema ei ole kaiken loppu, vaan se merkitsee elämän jatkumista toisenlaisessa,
paremmassa olotilassa.
Kuolema ei pidä sisällään täydellistä loppua. Se vie meidät vain erilaiseen
olotilaan, jossa surua, huolia, kostoa ja jäähyväisiä ei enää ole. […] Kuolleita
rakkaitamme emme ole menettäneet. He ovat vain luoksepääsemättömissä
ylösnousemuksen aamuun. […] Siihen päivään saakka saamme elää
jälleennäkemisen toivossa. (Kun elämä pysähtyi, 160.)
Käsitys elämän jatkumisesta jossain muodossa kuoleman jälkeen onkin keskeinen
ajatus useimmissa uskonnoissa (Benoren & Barkin 2004,6 viittaus Rosenblattiin,
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Walshiin ja Jacksoniin 1976). Kuolemaan liittyvillä uskonnollisilla käsityksillä voi
olla merkittävä myönteinen vaikutus siihen, miten ihminen selviää surusta
(Benoren & Barkin 2004, 5 viittaus Pargamentiin 1997; Pargamentiin & Parkiin
1995).
Uskonto
voi
vaikuttaa
myös
surevan
ihmisen
merkityksenmuodostusprosessiin (Benoren & Barkin 2004, 5 viittaus Parkiin &
Folkmaniin 1997). Uskonto on näistä syistä monen vastaus siihen eksistentiaaliseen
traumaan ja kuormitukseen, jonka läheisen ihmisen kuolema aiheuttaa (Benore &
Bark 2004, 2).
Ihmiselle, joka elää ajassa fyysisenä olentona, fyysisesti olemassa olevassa
maailmassa, ovat sellaiset käsitteelliset negaatiot kuten ei-mitään, ei-missään ja eikoskaan käsittämättömiä ja kauhistuttavia. Kuolema merkitsee juuri tällaista
kaiken kattavaa negaatiota. Ihminen toivoo ja haluaa uskoa siihen, ettei kuolema
sittenkään ole kaiken loppu, ja ettei se merkitse ikuista eroa
rakkaistamme. ”Ikuinen” merkitsee toivottomuutta, sitä ettei toivoa jonkin
asiantilan muutoksesta ole. Koska aika on muutosta, muutoksettomuus tarkoittaa
myös ajan loppua. Kuolema on olemisen ja ajan loppumista. Ei-koskaan viittaa
siihen, että toivo on menetetty lopullisesti. Kuoleman voi jollain lailla hyväksyä,
mikäli voimme ajatella tapaavamme kuolleet läheisemme vielä joskus, kului siihen
sitten kuinka paljon aikaa hyvänsä.
Myös oman olemisemme loppuminen on ajatuksena vaikeasti ymmärrettävä ja
pelottava. Annihilaatio merkitsee minän tuhoutumista (APA Dictionary of
Psychology), annihilaatioahdistus tarkoittaa näin ollen pelkoa oman minuuden
täydellisestä häviämisestä. Donald Brittonin (2005, 3) mukaan annihilaatioahdistus
on ei-olemassaolon terroria. Demitshev (1999, 31) toteaakin, kuolemasta ja sielun
ikuisesta elämästä, että ”ilman uskoa luonnolliseen kuolemaan ja sitä seuraavaan
sielun elämään fyysisen hajoamisen teema muuttuu pelottavaksi”. Toivo
jälleennäkemisestä merkitsee ajatusta siitä, että vielä joskus, jossain, on jotain: että
kuoleman jälkeen, toisessa ulottuvuudessa oleminen jatkuu. Tämä toivon elementti
voi olla monelle surevalle lohdullinen, joillekin suorastaan elintärkeä.
Alla olevissa lainauksissa kuvataan kuolemanjälkeistä elämää ja
jälleennäkemistä
epätoivon,
toivon
ja
uskon
näkökulmista.
Usko
jälleennäkemiseen voi olla surevalle merkittävä voimavara, jonka varassa hän
selviytyy, johon hän tarrautuu ”kuin hukkuva oljenkorteen.” Toivo
jälleennäkemisestä voi perustua myös sisäiseen vakaumukseen, tyyneen
varmuuteen siitä, ettei kaikki pääty kuolemaan, tai se voi olla tahtoa uskoa
kuolemattomaan sieluun ja siihen, että tapaamme toisemme kuoleman jälkeen
jossakin toisessa ulottuvuudessa:
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Tarraan lupaukseen jälleennäkemisestä kuten hukkuva, joka räpiköi viimeisiä
kangistuneita uimaliikkeitä tavoittaakseen maan jalkojensa alle (Jäähyväiset
Einolle, 155).
Surussa ja kaipauksessa oli toivo jälleennäkemisestä, joka perustui sisäiseen
vakaumukseen elämän jatkumisesta taivaallisessa olotilassa (Kun elämä
pysähtyi, 157).
Kuolemanjälkeinen elämä? Minä en tiedä. Mutta tahdon uskoa, että sielumme
elävät jossain toisessa ulottuvuudessa ja joskus voimme kohdata
rakkaimpamme uudelleen (Pieni enkeli, 85.)
Hengellinen väkivalta
Kriisissä oleva ihminen, joka hakee tukea ja lohtua uskonnosta on haavoittuvainen,
ja hän voi toisinaan joutua kokemaan myös hengellistä väkivaltaa. Ward (2011, 899)
puhuu toksisesta hengellisyydestä, jota voidaan käyttää välineenä psyykkishengellisen vahingon aikaansaamiseksi. Ward (2011, 901) viittaa Johnsoniin ja
VanVondereniin (1991), joiden mukaan hengellinen väkivalta tarkoittaa apua, tukea
ja hengellistä voimaantumista kaipaavan ihmisen kaltoinkohtelua, joka johtaa
päinvastaiseen lopputulokseen, eli kyseisen ihmisen hengellisen voimaantumisen
heikentämiseen ja horjuttamiseen.
Toisen määritelmän mukaan (Wardin 2011, 901 viittaus Wehriin 2000)
hengellinen väkivalta on vallan väärinkäyttöä hengellisessä kontekstissa.
Kansankielellä voidaan puhua myös Raamatulla päähän lyömisestä. Esimerkkinä
tällaisesta hengellisestä väkivallasta voidaan pitää Kiannon (1910, 202) teoksessa
mainittua kirkonmiehen tokaisua ”Niin, Jumalan sana sanoo että synnin palkka on
kuolema.” Kiannon kastamaton kolmevuotias näet teki kuolemaa, ja kyseinen
pastori oli sitä mieltä, että kastamattomuus on synti ja että kastamaton lapsi joutuu
helvettiin (Kianto 1910, 199). Myöhemmin kirkon toimesta oli myös käyty pojan
haudalla suorittamassa siunaamistoimenpiteet, isän mukaan ”lukemassa loitsut”,
vanhemmilta lupaa kysymättä ja heidän tietämättään, minkä vapaauskoiset
vanhemmat kokivat hyvin loukkaavaksi (Kianto 1910, 218).
Tänä päivänä voisi olettaa, että hengellinen väkivalta on harvinaisempaa
suhteellisen avarakatseisen evankelisluterilaisen kansankirkon piirissä kuin
pienemmissä ja tiiviimmissä uskonnollisissa yhteisöissä. Mahlamäki (2014)
toteaakin, että suljetuissa uskonnollisissa yhteisöissä saattaa olla piirteitä, jotka
mahdollistavat hengellisen väkivallan ja sen jatkumisen.
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Omassa aineistossani ei nähdäkseni esiinny tarkoituksellista ja aktiivista
hengellistä väkivaltaa. Sen sijaan joissain tapauksissa voidaan kokea kirkon ikään
kuin pettäneen ja jättäneen huomiotta avun tarvitsijan. Lapsen kuolema on niin
raskas tapahtuma, että syntyy luontainen halu ”pistää päänsä pensaaseen,” toisin
sanoen olla ikään kuin tietämättä, näkemättä ja kuulematta tai tekeytyä kiireiseksi.
Mitä enemmän ihminen tukeutuu erilaisiin uskonnollisiin toimintoihin ja
yhteisöihin, sitä enemmän hänelle saattaa kertyä kokemusta myös epäeettisistä
toimijoista sillä alueella.
Luoma (2014, 57) kertoo hengellisestä parantajasta, joka hurmoshenkisen
rukouksen jälkeen totesi Luoman tyttären parantuneen pahanlaatuisesta
aivokasvaimesta. Epätoivoisesti apua etsivä voi törmätä myös vilpillisiin auttajiin,
kuten Luoma (2014, 57) toteaa: ”Parantaja lupasi liikaa. Hädän hetkellä
ihmispoloisia pyöritellään monissa liemissä.” Luoma (2014, 108) kertoo myös
perheen kodissa käyneistä rukoilijanaisista, jotka kertoivat saavansa viestejä
Jumalalta, joiden mukaan perheen muun muassa olisi pitänyt poistaa kodistaan
kaikki “epäjumalankuvat ja sarvipäät,” sillä niissä saattaisi olla “kirous.”
Sivuutetuksi tulemisen ja hengellisen väkivallan kokemukset ovat
luonnollisesti mahdollisia, jos toivoo ja hakee apua uskonnollisilta yhteisöiltä.
Toisaalta monissa tapauksissa ihminen voi kokea saavansa paljonkin tukea niistä
hengellisistä toimijoista, jotka eivät toteuta hengellisyyttä epäeettisillä tavoilla.
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6.5.4 Vieraantuminen, ulkopuolisuus ja eristäytyminen
Muhkea kukkapaketti kädessäni kuljen kuin ihminen, joka yrittää olla
tavallinen vaikka tietää kantavansa jotakin itselle vierasta ja uutta. […] nämä
ovat uuden elämäni ensimmäiset kukat. (Jäähyväisten jälkeen, 67.)
Yllä olevassa lainauksessa Ervast kuvaa sitä, kuinka hän poikansa kuoleman
jälkeen ensimmäistä kertaa päättää ostaa itselleen kukkia. Niinkin arkipäiväinen
asia on kuitenkin traumaattisten kokemusten jälkeen muuttanut luonnettaan ja
hänestä tuntuu siltä kuin hän ostaisi kukkia ensimmäistä kertaa elämässään. Ervast
ikään kuin katsoo itseään ulkoapäin: hän tarkastelee naista, joka kulkee kädessään
kukkapaketti. Lainauksen alussa Ervast käyttää minä-muotoa, joka kuitenkin
muuttuu yksikön kolmannen persoonan muotoon. Kesken ajatuksen hän etääntyy
itsestään ja katsoo itseään kuin jotakuta vierasta ihmistä, joka ”yrittää olla
tavallinen,” vaikka ei sitä ole.
Ervast puhuu lapsen kuoleman jälkeisestä uudesta elämästään ja siitä, kuinka
hän itsessään kantaa jotakin uutta ja vierasta. Se miltä maailma aikaisemmin näytti,
on peruuttamattomasti muuttunut, ja oma minuus sekä ympäröivä todellisuus
näyttäytyvät vieraina. Tässä kohtaa voidaan jälleen viitata Jaspersin
rajatilannesituaatioon; siihen kuinka jokin ihmisen sisäistä kokemusmaailmaa
ravisuttavan tapahtuman seurauksena hänen siihen asti kehittyneet
ajatusrakenteensa hajoavat. Tuttuus ja turvallisuus väistyvät ja tilalle asettuu
kokemus siitä, että maailma on muuttunut oudoksi. Kokemusta voidaan kuvata
Freudin käsitteellä unheimlich (suom. kammottava, epämukava; engl. uncanny).
Freudin (2005, 55) mukaan kammottavan kokemuksessa on kyse siitä, miten
jostakin vanhasta tutusta on tullut vierasta. Nähdäkseni käsitteessä unheimlich
oleellista on juuri outouden ulottuvuus: kokemus outoudesta aiheuttaa pelon ja
ahdistuksen tunteet. Tähän liittyy myös Bionin (Stein 1999, 95) teoria siitä, että
ajattelu perustuu tunteiden prosessointiin. Kun tunteita ei vielä ole prosessoitu, tai
mikäli tuo prosessi jostain syystä estyy, tämän raakadatan muuntuminen mielen ja
ajattelun ainekseksi ei toteudu ja tällöin henkilö voi kokea sisäisen maailmansa
outona ja vieraana, koska hän ei hallitse sitä. Outouden kokemuksen synnyttää siis
se, että ihminen kokee hyvin voimakkaita affekteja, joita ei vielä ole käsitelty siten,
että niitä voisi tarkastella mielen ja ajattelun tasoilla.
Braun & Berg (1994, 40) toteavat, että maailman luonnollisen järjestyksen
mukaisesti ihmiset mieltävät lasten elävän vanhempiaan pitempään. Tämän kaavan
nähdään noudattavan luonnonlakeja ja siihen liittyy myös jonkinlainen ”tieto” siitä,
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että lapset eivät kuole. Kun sitten näin käykin, kun lapsi kuolee, siihen asti
turvallisena ja järjestäytyneenä näyttäytynyt maailma muuttuu luonteeltaan
epäoikeudenmukaiseksi, sekasortoiseksi ja hallitsemattomaksi. Maailma avautuu
uudessa valossa. Voidaan viitata Heideggerin käsitteeseen avautuminen, joka
merkitsee olevan paljastumista, mikä usein ilmenee ahdistuksessa (Moran 2000,
241). Kun lapsi kuolee, maailmasta paljastuu uusi puoli, joka on turvaton, epävakaa
ja ennustamaton. Tämä uusi muuttaa koko maailman vieraaksi, kuten seuraava
lainaus kuvastaa: ”Maailma, jossa olin oppinut selviytymään, oli kadonnut. […]
Olin irrallani tästä todellisuudesta ja ennen kaikkea itsestäni.” (Liian lyhyt elämä
2007, 39.)
Dissosiatiivisiin oireisiin kuuluu muun muassa depersonalisaatio, jolla
tarkoitetaan kokemusta, jonka yhteydessä henkilö kokee persoonallisuutensa,
identiteettinsä, ruumiinsa tai ympäristönsä muuttuneen siten, etteivät ne ole
entisensä kaltaisia tai ovat jollakin tavoin epätodellisia. Derealisaatio tarkoittaa
tuttujen ihmisten tai ympäristön kokemista vieraana tai outona. (Huttunen 2018.)
Filosofisesta
näkökulmasta
voidaan
puhua
myös
vieraantumisesta.
Vieraantuneisuudella tarkoitetaan tietoisuuden tilaa, jossa jokin alkuperäiseksi
koettu yhteys katkeaa tai jotkut tutut asiat (esimerkiksi oma minuus) muuttuvat
vieraiksi ja etäisiksi (Saarinen & Eerolainen 1994, 291). Vieraantuneisuuden
seurauksena maailma muuttuu absurdiksi siten, että kaikki aiemmin itsestään selvä
ja tuttu nähdään jollain lailla uusin silmin. Ihminen voi tuntea vieraantuneensa
maailmasta ja omasta itsestään, siten että kokemus subjektiudesta hämärtyy. Albert
Camus kuvaa tällaista vieraantuneisuutta teoksessaan Sivullinen (1942), jonka
päähenkilö Mersault tarkkailee oman elämänsä tapahtumia kuin ulkopuolisena
katsojana. Samankaltaista kokemusta, joka muistuttaa myös Ervastin havainnointia
itsestään kukkaostoksilla, kuvaa alla oleva lainaus, jossa kirjoittaja (Liian lyhyt
elämä., 39–40) tarkastelee tilannetta ollessaan psykologin vastaanotolla. Hän on
juuri menettänyt vastasyntyneen poikansa, jonka myötä hänelle on tarjottu
mahdollisuus keskusteluapuun. Tapahtuma on kuitenkin liian tuore, ja hän kokee
olevansa ulkopuolella sekä itsestään että siitä konkreettisesta tilanteesta, jossa hän
on: ”Ehkä tämä oli nyt sitä kriisiapua. […] Tarkastelin itseäni istumassa näiden
ihmisten keskellä.”
Oman minuuden hämärtymistä ja katoamista kuvaavat seuraavat alla olevan
lainaukset. Traumaattisen kokemuksen jälkeen ihminen voi kokea muuttuneensa
siinä määrin, että omaa itseä heijastava peilikuva näyttää oudolta. Vaikka henkilö
on tietoinen siitä, että peilissä olevat kasvot ovat hänen omansa, ne näyttävät silti
jonkun vieraan kasvoilta. Vierauden kokemus voi aiheuttaa sen, että ihminen
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suorastaan kauhistuu nähdessään yhtäkkiä itsensä peilistä. Traumaattinen kokemus
saattaa myös aiheuttaa tunteen siitä, että on jonkinlainen kummajainen myös
muiden ihmisten silmissä. Itsessä oleva outouden tunne projisoituu ympäristöön, ja
se voi myös aiheuttaa häpeää ja erilaisuuden kokemista sen vuoksi, että on joutunut
traagisten tapahtumien uhriksi. Uhriksi joutuminen voi aiheuttaa voimattomuutta
ja häpeää, tunteen siitä, että on lyöty, ”tallottu maahan”. Talonen (1996, 113)
ilmaisee seuraavista lainauksista viimeisessä metaforisesti, kuinka hän lapsensa
hautajaisissa koko samalla oman vanhan minänsä haudatuksi uuden minän
tuntuessa kuitenkin vieraalta.
Peilistä tuijottavat kasvot olivat minun, mutta näyttivät täysin vierailta.
(Perhosen lento, 166).
Hetkeä myöhemmin ilmaantuu yhtäkkiä kolme hahmoa peilikuviin. Lähempi
tarkastelu paljastaa meidän heijastuvan suurista peileistä. Minä kävelen
ensimmäisenä ja hätkähdän nähdessäni kauhistuttavan hahmoni. Näytän siltä
kuin en olisi ollenkaan tästä maailmasta. (Kun elämä pysähtyi, 83.)
Koetin kävellä lyhyitä matkoja. Oli vaikea työntyä teille, näin itseni
kummajaisena ihmisten edessä, koetin välttää katseluyhteyttä. (Pojan kuolema,
111.)
On vaikea hengittää, kävellä ja katsoa muita ihmisiä. Niinpä katson maata,
asfalttia ja kiviä, roskia tien varsilla. Siellä minä olen syljettynä ja poljettuna
roskien joukossa, asfaltin halkeamissa. (Jäähyväiset Einolle, 147.)
Minuthan sinne haudattiin, puiden alle, suvun keskelle. Minun päälleni
lapioitiin hiekka, minulle jätettiin jäähyväiset; vanhalle minälleni. En tunne
itseäni. (Enkeliveli, 113.)
Vaikka viimeisimmässä lainauksessa nähtävästi on kyse metaforisesta ilmauksesta,
vanhan minän hautaamisesta lapsen mukana, mikä kuvaa äidin ja lapsen
symbioottista suhdetta, se assosioituu myös Kleinin paranoidis-skitsoidiseen
positioon liittyvään projektiivisen identifikaation käsitteeseen, jossa jokin osa
itsestä lohkotaan pois ja sijoitetaan toiseen henkilöön (Segal 2004, 37). Segal (2004,
38) viittaa Bioniin, jonka mukaan vauvan ja äidin välisessä emotionaalisessa
vuorovaikutuksessa esiintyy projektiivista identifikaatiota. Sekä äiti että vauva
tuovat omat emootionsa vuorovaikutukseen vastaamalla toinen toisensa tunnetilaan.
Silloin kun vauva ilmaisee olevansa onnellinen, äitikin tuntee voivansa erityisen
hyvin. Jos taas vauva näyttää voivan huonosti, äiti kokee voimakasta tarvetta tehdä
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asialle jotakin. Nähdäkseni tällainen emotionaalinen vuorovaikutus vanhemman,
erityisesti äidin, ja lapsen välillä ei rajoitu ainoastaan vauva-aikaan, vaan se saattaa
säilyä ainakin jossain määrin koko elämän ajan, niin kauan kuin kahden välinen
suhde on olemassa. Projektiivinen identifikaatio tässä tapauksessa merkitsee sitä,
että itsen ja toisen raja hämärtyy, mikä saattaa juontaa siitä tosiasiasta, että äidin ja
lapsen ruumiit ovat olleet alun perin yksi ja sama ruumis. Kehossa säilyy muisto
tästä alkuperäisestä ykseydestä ja siksi äidin ja lapsen suhde on erityisen
symbioottinen. Segal mainitsee esimerkkinä projektiivisesta identifikaatiosta
tapauksen, jossa äiti syötti vauvaansa ollessaan itse nälkäinen, mutta unohti sen
sijaan syödä itse. Vanhempi, tässä tapauksessa äiti, voi myös kokea vaikkapa jo
aikuisen lapsensa kärsimyksen yhtä sietämättömänä, tai jopa sietämättömämpänä,
kuin jos se olisi hänen omaa henkilökohtaista kärsimystään.
Traumaattiseen tapahtumaan, tässä yhteydessä lapsen kuolemaan, voi liittyä
myös syvä kokemus ulkopuolisuudesta – siitä että on joutunut erilleen ja pois
suljetuksi niin sanotusta normaalista elämästä, sellaisesta, jossa asiat yleensä
menevät suunnitelmien mukaan ja jossa maailmaan ja sen turvallisuuteen voidaan
vielä luottaa. Oma todellisuus on erkaantunut aikaisemmasta, muiden kanssa
jaetusta todellisuudesta, kuten Kianto (1910, 188) toteaa: ”Oli olemassa kaksi
maailmaa: elämänilon ja kuolemanpelon maailmat, mutta me kuuluimme nyt
jälkimäiseen ja meille oli edellinen ventovieras.”
Menetyksen kokenut katselee nyt maailmaa ja ihmisten arkipäiväisiä toimia
ulkopuolisena: hänen oma elämänsä on perusteellisesti muuttunut, mutta koko muu
maailma kulkee eteenpäin niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kun ihminen
aikaisemmin on ollut osa omassa tavanomaisessa ja tasaisessa arjessaan puurtavaa
yhteisöä, hän onkin nyt joutunut rajan toiselle puolelle, marginaaliin, jossa
normaalia arkea seurataan sivullisena. Tämä aiheuttaa henkilössä kokemuksen siitä,
että hänet on suljettu yhteisön ulkopuolelle. Kuten seuraavassa lainauksessa
todetaan, kirjoittaja on ”singottu pois” niiden ihmisten joukosta, jotka ainakin
uskovat hallitsevansa omaa elämäänsä:
Minut on lopullisesti singottu pois niiden joukosta, jotka voivat edes kuvitella
olevansa oman elämänsä suunnittelijoita ja luojia, jotka uskovat, että tulee
vain päättää tavoitteet ja sitten kulkea niitä kohti (Jälkeen Kasperin, 20).
Menetyksen aiheuttama suru tekee yksinäiseksi, sillä ne, jotka eivät vastaavaa
menetystä ole kokeneet, eivät täysin voi ymmärtää, mistä on kyse. Jokainen
kokemus, vaikkakin samankaltainen, on myös jossain määrin täysin uniikki, mistä
syystä ihminen on kaikkein suurimpien ja kipeimpien asioiden kanssa loppujen
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lopuksi aika yksin, Kiannon (1910, 176) sanoin: ”Olinko minä puolestani
milloinkaan ottanut osaa kenenkään perhesuruihin? vilahti sielussani kauhistava
totuus ja minä ymmärsin että surun täytyi olla yksilöllistä ja että sitä oli mahdoton
jakaa.”
Lapsen kuolema on raskas aihepiiri myös niille, jotka eivät sitä itse ole
joutuneet kokemaan. Lapsensa kuoleman kokeneiden surutyö kestää pitkään ja se
hallitsee heidän ajatuksiaan ja mieltään kauan aikaa. Syvä suru muodostaa surevan
ympärille synkkyyden ja alakuloisuuden vyöhykkeen, jonka sisäpuolelle tuleminen
on ahdistavaa. Ihmiset haluavat mielellään pysyä omassa turvalliseksi koetussa
maailmassaan ja he ovat epävarmoja siitä, miten surevaan tulisi suhtautua. Joku
saattaa ratkaista vaikean kysymyksen siten, että hän katkaisee yhteydenpidon
kokonaan; ei välttämättä pahantahtoisuuttaan, vaan koska hän on peloissaan,
ymmällään ja hämmentynyt, kuten seuraava lainaus kuvastaa: ”Toisen ilmeestä
näen, miten hän hämmentyy, miten vedän hänet tälle puolelle aitaa, vaikka hän
haluaa olla omalla, vielä turvallisella tontillaan, siellä, missä ruusut edelleen
kukkivat ja ruoho on kauniisti leikattu” (Jälkeen Kasperin, 24).
Kun lapsensa menettänyt kokee, että ympäröivä todellisuus ja hän itse ovat
peruuttamattomasti muuttuneet, myös lähiympäristö tunnistaa tämän muutoksen.
Ihmiset saattavat aluksi olla myötätuntoisia, toiset voivat yksinkertaisesti olla
inhimillisellä tavalla uteliaita. Mahdollisesti lukuun ottamatta aivan lähimpiä
omaisia ja ystäviä, monet saattavat aluksi mielellään kuulla tapahtuneesta,
kuunnella ja keskustella siitä, mutta jossain vaiheessa synkkä ja ahdistava aihe
menettää kiinnostavuutensa ja surevaa voidaan kehottaa esimerkiksi ”jatkamaan
elämäänsä.” Teemaa ei enää haluta puida, ja henkilö, joka ei ole vastaavaa kokenut,
saattaa ajatella, että kuukaudesta toiseen sureva ihminen suree epänormaalilla
tavalla ja liian pitkään. Sureva ei ehkä myöskään enää ole yhtä joviaalia seuraa kuin
aikaisemmin; hän on muuttunut synkkämieliseksi ja jonkin ajan jälkeen häntä
aletaan, ikävä kyllä, ehkäpä jopa karttaa. Alla olevissa lainauksissa kuvataan,
kuinka ihmiset eivät jaksa kovin pitkään sietää alla päin olevan seuraa. Surevan
mieliala on raskas ja vakava, mikä muuttaa aikaisempien ihmissuhteiden laatua.
Kun kanssakäyminen on ennen ollut vapaata ja luontevaa, se saattaa muuttua
jäykäksi ja teennäiseksi, esimerkiksi siitä syystä, ettei enää tiedetä, miten asioista
uudessa tilanteessa puhutaan, voiko ylipäänsä enää nauraa millekään tai
kommentoida humoristisesti mitään. Ihmiset alkavat jännittää sitä, että lausuvat
jotakin tahditonta, mistä syystä näin sitten usein voi käydäkin ja suusta pääsee niin
sanottuja sammakoita. Rentous yhdessäolossa on kadonnut.
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Harvat ihmiset jaksavat katsoa allapäin olevaa pidemmän aikaa, ja monet
ottavat silloin asenteen, jonka sureva voi ymmärtää kehotukseksi pysyä
sosiaalisen yhteisön ulkopuolella (Kun elämä pysähtyi, 212).
Tosiasiasta, että olimme menettäneet lapsen vain runsas puoli vuotta sitten,
eivät ihmiset mielellään halunneet puhuttavan enää, ja kuitenkin ajatuksemme
ja tunteemme olivat raskaat siitä taakasta. Sensaation ja uteliaisuuden nälkä
olivat jo kauan sitten vaimentuneet ja suurin osa niistä, jotka luimme hyviksi
ystäviksemme, eivät enää halunneet ottaa yhteyttä. Luonnollisesti
kokemuksemme oli leimannut mielemme niin, että se mikä aiemmin houkutti,
viehätti ja toi esille huumoria, oli menettänyt merkityksensä ja arvonsa.
Naurunremahdukset eivät enää kaikuneet meidän kesken kuten aiemmin, ja yhä
useamman ystävämme oli vaikea sopeutua muuttuneeseen mielialaamme.
Yhdessäolostamme tuli sen vuoksi usein luonnotonta ja keinotekoista. (Kun
elämä pysähtyi, 109–110.)
Outouden, erilaisuuden, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksista ja
ihmisten karttelun kohteeksi joutumisesta voi muodostua monisyinen vyyhti, johon
kohdistuu
ambivalenttisia
tunteita.
Antiikin
Ateenassa
ostrakismos
tarkoitti ”saviliuskaäänestystä” eli kansantuomiota, jossa kansanvaltaista
valtiomuotoa uhkaava kansalainen voitiin äänestämällä tuomita karkotettavaksi
maanpakoon kymmeneksi vuodeksi (Fuchs 1972, 202). Kyseinen käytäntö merkitsi
siis jossain määrin mielivaltaista tuomiota, jossa joku päätettiin sulkea yhteisön
ulkopuolelle. Se että joutuu jonkinlaisen poikkeuksellisen onnettomuuden uhriksi,
on niin ikään mielivaltaista sattumaa, joka sinänsä jo aiheuttaa kokemuksen
erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta ja joka voi johtaa myös vieroksutuksi
tulemiseen. Alla olevassa lainauksessa viitataankin juuri ostrakismiin, joka
nykyään tarkoittaa sosiaalista hyljeksintää. Lainauksessa osoitetaan, että kirjoittaja
on itse lapsensa kuoleman jälkeen, vastoin tahtoaan päätynyt sosiaalisen
hyljeksinnän kohteeksi, mistä hän kärsii. Toisaalta hän ilmaisee nauttivansa
yksinäisyydestään, jonka hän kokee tuottavan miellyttävää kipua. Tällä viitataan
tulkintani mukaan siihen, että syyllisyydestä kärsivä kirjoittaja kokee ansaitsevansa
tuon kärsimyksen, mistä syystä se tuottaa tietynlaista mielihyvää. Yksinäisyydessä
kehitetyt ajatusmallit taas ruokkivat eristyneisyyttä entisestään samalla kuin
torjutuksi tulemisen pelko kasvaa:
Ostrakismi! Saan olla yksin niin paljon kuin haluan. […] Ulkopuolisuuteni on
musertavaa, mutta samalla yksinäisyyteni tuottaa miellyttävää kipua. Ryven
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siinä nautinnollisesti. Asun oman pääni sisällä ja kehitän ajatusvääristymiä ja
eristäytymistä ruokkivia selitysmalleja tietoisesti omaksi ilokseni. Torjutuksi
tulemisen pelko ruokkii itseään. Suru tekee minusta omahyväisen umpion. Sen
sisällä olen turvassa. (Surun istukka, 71.)
Yksinäisyyden tunnetta ja kipua voi lisätä myös se, että lähipiirin ulkopuolella
olevan ihmiset, joilla ei ole ollut emotionaalista sidettä menehtyneeseen, voivat
kuitenkin osoittaa uteliaisuutta tavalla, joka tuntuu surevasta epämiellyttävältä.
Lapsen kuolemaa pidetään yleisesti erittäin traagisena tapahtumana, joka juuri
järkyttävyydessään toisaalta voi herättää kauhistunutta kiinnostusta. Kiinnostusta
ehkäpä siinä mielessä, että tragedian tapahtuessa toiselle, voi hiukan tunnustella,
miltä se mahdollisesti itsestä tuntuisi, mikäli se osuisi omalle kohdalle. Tämän
tunnustelun voi kuitenkin tehdä turvallisen etäisyyden päästä silloin, kun
onnettomuus on kohdannut jotakuta toista. Toisaalta toiselle tapahtunut
onnettomuus saa hetkeksi myös huokaisemaan helpotuksesta, ettei tällä kertaa itse
joutunut sen kohteeksi. Toisen ihmisen kuolema voi jopa alleviivata sitä, että on
itse vielä elossa: Lindh (2010, 14) viittaakin Demitsheviin (1999, 64, 173), jonka
mukaan oma kuolema koetaan destruktiivisena, kun taas toisen kuolema näyttäytyy
oman elämän jatkumisena. Demitshev ilmeisesti viittaa tässä tapauksessa muiden
kuin läheisten ihmisten kuolemaan. Alla olevassa lainauksessa kuvataan sitä, miten
ihmiset usein yrittävät kätkeä esille pyrkivän uteliaisuutensa, koska pitävät sitä
halpamaisena. Tässä tapauksessa kirjoittaja kuitenkin kokee, että henkilössä, jonka
kanssa hän keskustelee lapsensa kuolemaan johtaneista syistä, tämä ahne
uteliaisuus on ilmeistä:
Hänessä näkyy se, mikä muissa on ollut enemmän kätkettynä: ahne uteliaisuus.
Aina se tuntuu yhtä pahalta, se alleviivaa, miten yksin olen suruni kanssa.
(Jälkeen Kasperin, 14)
Silloin kun kuolema ja menetys uhkaavat, mutta ihminen vielä toivoo, hänen koko
olemuksensa kiinnittyy tuon toivon ympärille. Hänen todellisuuteensa ei mahdu
muuta kuin tulevaisuudessa siintävä uhkatekijä, joka on voitettava. Tuolloin
ihminen sulkeutuu omaan maailmaansa, jonka täyttää ainoastaan kyseinen
päämäärä. Fokusoituminen tuohon päämäärään saattaa ilmentyä esimerkiksi
jatkuvana rukouksena (katso myös luku 6.5.3): ”Olin rukous ja tunne erämaassa
(alkuperäinen kirjoitusasu)” (Viimeinen hyppy, 92). Haavoittunut yksilö eristäytyy
tunteineen omaan, muusta maailmasta erotettuun todellisuuteensa, jossa hänen
kaikki voimavaransa kuluvat kärsimyksen sietämiseen. Alla olevissa
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tekstilainauksissa kuvataan sitä, kuinka lapsensa juuri menettänyt ihminen kokee
eristäytyvänsä tavallisesta arkielämästä toiseen todellisuuteen, jota ei ole helppo
jakaa kenenkään kanssa. Ensimmäinen lainaus, jossa kirjoittaja kuvaa perheensä
ympärille laskettua lasikupua, assosioituu Jean-Dominique Baubyn vuonna 1997
julkaistuun omaelämäkertaan Perhonen lasikuvussa (Le scaphandre et le papillon),
joka kertoo Baubyn elämästä locked-in-oireyhtymän kanssa. Kyseisessä
oireyhtymässä vartalon ja kasvojen sekä puhumiseen ja nielemiseen tarvittava
lihaksisto on halvaantunut siten, ettei henkilöllä ole keinoja itsensä ilmaisemiseen
(Söderholm ym. 1998, 879). Tällainen tila voi symbolisesti kuvata traumaattisen
tapahtuman läpikäyneen ihmisen kokemusta siitä, että hänen kokemusmaailmansa,
jota on vaikea kuvailla ulkopuolisille, on erkaantunut ympäröivästä todellisuudesta,
johon hän on menettänyt yhteyden. Lasi on näkymätön este itsen ja muun maailman
välillä.:
Ympärillemme laskettiin lasikupu. Meidän todellisuutemme erotettiin muusta
maailmasta. (Liian lyhyt elämä, 31.)
Näin kuinka ihmiset puhuivat, mutta en kuullut, mitä he sanoivat. […]
Fyysisesti olin läsnä, mutta kuoleman henkäys vei jotain mukanaan. Se vei
minut. Heitti minut tietoisuuden tuolle puolen, jonkinlaiseen rajatilaan. (Liian
lyhyt elämä, 34.)
Olin koteloitunut maailman ulkopuolelle (Liian lyhyt elämä, 40).
Kriisiin joutunut ihminen, esimerkiksi lapsensa menettänyt, saattaa menettää
rationaalisen toimintakykynsä hahmottoman tunnevyöryn keskellä. Kokemusta ei
välttämättä kyetä sanallistamaan akuutin kriisin aikana eikä omaa psyykkistä tilaa
tai avuntarvetta ehkä tunnisteta. Kyse on vain kivusta selviämisestä, eikä
kapasiteettia riitä esimerkiksi kriisiavun tai muun vastaavan etsimiseen tai
pyytämiseen, kuten alla oleva lainaus kuvastaa:
Syvästi sureva ihminen elää monella tavoin saavuttamattomissa,
sulkeutuneessa elämässä. Joskus kuulee ihmisten ihmettelevän, että
traumaattisen kokemuksen kohdannut ihminen ei ota yhteyttä, vaikka
kriisivalmiuksia on olemassa. Todellisuudessa kuitenkaan kriisiin joutuneella
ihmisellä ei usein ole kykyä nähdä todellista avuntarvettaan. (Kun elämä
pysähtyi, 11.)
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6.5.5 Elämän, kuoleman, muistojen ja merkityksen kauneus
Hän oli samanaikaisesti tietoinen kuolleen lapsen ruumiista käsivarsillaan ja
yön koskettavasta kauneudesta ympärillään. Kauneus kietoutui kivun
ympärille ja antoi hänelle voiman kantaa sen ja pysyä rauhallisena. (Jälkeen
Kasperin, 88.)
Yllä oleva lainaus on Sihvolan teoksesta Jälkeen Kasperin (2015), joka käsittelee
autofiktiivisesti kirjoittajan ainoan lapsen itsemurhaa. Katkelma nostaa esille
elämän ja kuoleman, kauneuden ja kärsimyksen kontrastin, sen kuinka kaikki nämä
voivat olla tietyssä hetkessä läsnä samaan aikaan. Ympäröivän maailman kauneus
ja käsivarsilla oleva lapsen ruumis ovat totta samassa hetkessä. Samanlainen
kauneuden ja kärsimyksen kontrasti sisältyy Minna Canthin (2015 [1887])
novelliin Kuoleva lapsi, joka kertoo sairaalloisesta lapsesta, köyhyydestä,
toivottomuudesta ja kuoleman odotuksesta. Novelli kuvaa naturalistisesti lapsen
sairautta ja kuolemaa köyhyyden ja kurjuuden keskellä. Kuitenkin sen alussa ja
lopussa maalaillaan runollisella tavalla luonnon ja ympäröivän maailman kauneutta
sekä kuoleman armollisuutta. Kuollut lapsi sulautuu ympäröivään kauneuteen ja
vapautuu maallisista vaivoistaan:
Kirkas kuutamo loi Eevin kasvoille hopeanvärin. Entistä kalpeampi hän oli;
vaan kivun väreitä ei enää näkynyt, eikä tuskasta kertoelleet himmentyneet
silmät. Hymyssä oli suu ja rauhan hohde otsalle laskeutui kuutamon kirkkaassa
valossa.
Samanlainen vastakohtaisuuden ulottuvuus elämän ja kuoleman välillä kuvastuu
seuraavassa lainauksessa, joka on teoksesta Äidin 365 toivon päivää (2014, 135),
jossa kirjoittajan poika menehtyy sairauteensa uuden aamun sarastaessa: ”Menetin
lapseni syövälle kiirastorstaiaamuna auringon ensisäteiden kurkistaessa aivan
taivaanrannan rajassa”. Lainauksessa kuolema, luopuminen, elämän päättyminen
sekä ajan jatkuminen ja uuden päivän synty yhdistyvät kokonaisuudeksi, johon
sisältyy kaikki: sekä elämän alku että loppu.
Kuolemassa ihmisen voidaan ajatella yhtyvän maailmankaikkeuteen, josta hän
syntymässä ja yksilöksi tullessaan on joutunut erilleen. Energian säilymisen lain
mukaan vapautunut energia muuttaa kuolemassa muotoaan, mutta ei katoa.
Kuolemaan, olemassaolon päättymiseen ja kaiken loppumiseen tuo lohtua ajatus
siitä, että vaikka ihmisen fyysinen olomuoto häviää, hänessä oleva energia
kuitenkin säilyy jossakin toisessa muodossa. Kuollut ihminen ikään kuin sulautuu
kaikkeuteen. Talonen kokee poikansa tämän kuoleman jälkeen olevan
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kaikkialla: ”Hän hymyilee taivaan tähdissä, kynttilän liekissä, ruusun terälehdissä.
Hän on kaikkialla” (Enkeliveli 1996, 121).
Kauneuden kokemus voi liittyä myös itse kuoleman hetkeen tai sen odotukseen
tai siihen rauhaan ja levollisuuteen, joka näyttäytyy kuolleen kasvoilla. Kuoleman
hetki on jokaisen ihmisen kohdalla ainutkertainen, kuten syntymäkin. Syntymässä
otamme vastaan ja toivotamme tervetulleeksi, kuolemassa hyvästelemme ja
toimimme saattajina. Kuolinhetkeen liittyy myös äärimmäinen läsnäolo, jolloin
koko muu maailma menettää merkityksensä. Kuoleman lähestyessä ajankulku
hidastuu ja olemme vahvasti tietoisia jäljellä olevasta ajasta, johon olemassaolo
tiivistyy. Seuraava lainaus on Talosen (1996, 82) teoksesta Enkeliveli, jossa
näyttäytyy ajan tiivistyminen käsillä olevaan hetkeen sekä kuoleman
ainutkertaisuus: ”On vain tämä hetki, tämä lähtö, tämä tila. Olen kiitollinen, että
saan olla läsnä, kokemassa jotain väistämätöntä, unohtumatonta. Osa minusta lähti
hänen kanssaan.”
Kuolinhetki voi olla rauhallinen ja lempeä, jos kuolemaan on saatu
valmistautua. Saattohoitokodin johtaja Riikka Koivisto (Yle 19.4.2015) kertoo
työssänsä nähneen, että saattohoidossa olevan kuolinhetki on usein rauhallinen ja
kaunis. Tällaiseen kuolemaan varmasti viitataan, kun puhutaan ”hyvästä
kuolemasta”. Se on kuolema, johon on valmistauduttu, joka tulee rauhallisena ja
rakkaiden ihmisten ympäröimänä. Kuolema itsessään voi tuskallisen sairauden
jälkeen tuntua lempeältä. Kuolema voi parhaassa tapauksessa olla kaunis ja pehmeä,
kuten seuraavassa lainauksessa kuvaillaan:
Oli hyvä saattaa Ossi loppuun asti. Kuolema tuli hänelle pehmeästi, paljon
kauniimpana kuin olin kuvitellut. Ossi lähti täältä niin kuin oli tänne tullutkin:
rakkauden myötä. (Enkeliveli 1996, 92.)
Rauhallisesti kuollut ihminen saattaa näyttää kauniilta, sillä hänen
lihasjännityksensä on rauennut ja hän on vapautunut surusta, kivusta ja
kärsimyksestä. Pitkään sairaudesta kärsinyt näyttää ehkä kuoltuaan levolliselta ja
omaisen suruun sekoittuu helpotus siitä, ettei kuollut enää koe tuskaa. Teoksessa
Viimeinen hyppy (2014, 157) kuvataan sekä läsnäolon merkitystä kuoleman
hetkellä että juuri kuolleen tyttären kauneutta:
Anniina sai kauniin kuoleman. Olimme hänen vierellään ja pidimme kädestä.
[…] Kuolinhetkellä sivelin hiljaa Anniinan silmäluomia, että ne jäivät kiinni.
Olimme ällistyneitä Anniinan kauneudesta. Hänellä oli tyyni ja kaunis ilme.
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Kuolintapaankin voi liittyä jonkinlainen kauneuden ulottuvuus siitä huolimatta,
että kuolinprosessi on usein varsin raadollinen, ja etenkin läheisen, oman lapsen,
itsemurha traumaattinen kokemus. Kirjoittajan pitkään masennusta sairastanut
poika hukuttautui perheen mökkijärveen Sotkamossa. Hän (Pojan kuolema, 98)
kuvaa poikansa lähtöä maailmasta näin:
Yöllä turhaan unta tavoitellessani ajattelin Pekan lähtöä. Mielestäni se oli
selkeä, kolkkoudessaan karun kaunis ja tietyssä mielessä rohkeakin teko. Hän
oli japanilaisen kirjallisuuden ystävä, ja nyt oli täysikuu. Alasti hän oli tullut
maailmaan ja alasti hän lähti lapsuuden uimarannasta kylmään veteen.
Kuolema on tässä tapauksessa, traagisuudestaan huolimatta, ollut harmoninen osa
menehtyneen persoonaa ja elämänkaarta. Hän on valinnut kuolintapansa ja lähtönsä
ajankohdan itse, vaikkakin tuon valinnan tekemiseen on todennäköisesti ajanut
pitkään kestänyt kärsimys.
Kuolemassa lohtua voi tuoda ajatus siitä, että kuollut sai elää hyvän ja rikkaan
elämän, vaikka tuo elämä varsinkin menehtyneen lapsen kohdalla jäikin liian
lyhyeksi. Talonen (Enkeliveli 1996, 6) toteaa, että ”Enkeliveljen elämä oli
sairaudesta huolimatta hyvä ja kaunis”. Lapsi yksilönä on ollut ainutlaatuinen ja
ainutkertainen ja hänen kuolemansa jättää jälkeensä kokemuksen musertavasta
poissaolosta ja tyhjyydestä, mutta jäljelle jäävät myös kauniit muistot, rakkaus ja
vastauksia vaille oleva hiljaisuus. Laine-Puhakainen (Liian lyhyt elämä, 135) kuvaa
pian syntymänsä jälkeen kuolleen poikansa elämää enkelin hiljaiseksi
henkäykseksi, joka on pyyhkäissyt hänen ylitseen: ”Akselin elämä oli kuin enkelin
hiljainen henkäys. Se pyyhkäisi ylitseni jättäen jälkeensä lukuisat kysymykset ja
kultareunaisen hiljaisuuden.” Lapsen kuolema jättää jälkeensä paljon kysymyksiä,
joihin ei välttämättä koskaan löydy vastauksia. ”Kultareunaiseen hiljaisuuteen”
sisältyy ajatus siitä, että vastauksia vaille jääminen on hyväksyttävä; on
antauduttava sille hiljaisuudelle, joka ei vastaa.
Jokainen syntyvä lapsi koskettaa meitä aivan erityisellä tavalla ja jättää
kuollessaan maailmaan ainutlaatuisen jälkensä. Jokainen ihminen on
ainutkertainen osa suurta kokonaisuutta, johon kuuluu sekä läsnäolo että poissaolo.
Menetetty lapsi jättää jälkeensä oman ainukertaisuutensa poissaolon.
Katoavaisuuden virrassa on kuitenkin mahdollista olla kiitollinen siitä, että tuo
lapsi on kerran elänyt ja puhutellut ympäristöään omalla uniikilla tavallaan.
Kirjoittaja, joka menetti tyttärensä kätkytkuolemaan, kuvaa kirjassaan Pieni enkeli
(118) lapsensa lyhyttä mutta ainutlaatuista elämää ja kiitollisuutta siitä, että sai
tuntea lapsensa ja elää tämän kanssa lyhyen hetken:
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Tyttäreni elämä oli lyhyt, mutta ainutlaatuinen. Hän puhutteli hyvin monella
tavalla minua ja rikastutti elämääni omalla elämällään sekä kuolemalla. Hän
oli merkittävä ihminen elämässäni ja olen kiitollinen siitä, että sain tuntea
hänet, elää hänen kanssaan.
Oli elämä sitten pitkä tai lyhyt, sillä on yhtäläinen arvo. Lapsi voi elää yhden päivän
ja silti hänen elämänsä on ehyt kokonaisuus, johon kuuluu syntymä, elämä ja
kuolema. Elämän pitkä kesto ei välttämättä merkitse sen hyvyyttä. Karf (Kun elämä
pysähtyi, 210) toteaa, että huolimatta siitä, että lapsen elämä jäisi lyhyeksi, hänen
elämässään on voinut olla voimakas intensiteetti, kokemusten halu ja elämännälkä.
Kuolevan lapsen elämä jää monessa mielessä kesken, mutta se on silti voinut
sisältää iloa, onnea, riemua ja monenlaisia kokemuksia. Kuolema sulkee tämän
lyhyen elämänkaaren ja kun katsomme tuota kerran alkanutta ja varhain päättynyttä
elämää, emme voi kieltää, etteikö se kaikesta huolimatta olisi kaunis kokonaisuus.
Ervast (2019, 77) kuvailee seuraavassa lainauksessa kirjastaan Jäähyväiset Einolle
sitä, kuinka kuolema on armottomuudestaan huolimatta olennainen osa
elämää: ”Kuolemahan on osa elämää, kuolema sulkee ihmisen elämänkaaren ja
tekee elämän täydeksi, kokonaiseksi.”
Era Caterina Murzaku (2013, 586) kirjoittaa artikkelissaan ”The Beauty of
Death and ”I don’t Know” kuoleman käsittämättömyydestä, syyllisyydestä,
huolesta, rakkaudesta ja kuoleman kauneudesta. Isä, jonka nuori aikuinen tytär
sairastaa terminaalivaiheessa olevaa syöpää, ei voi ymmärtää sairauden ja
kuoleman syytä ja tarkoitusta. Lääkärin vastaus ”en tiedä” isän esittämään
kysymykseen ”miksi” vapauttaa tämän vastauksia vaativasta tuskasta ja
syyllisyydestä. Isän hyväksyessä tyttärensä sairauden ja kuoleman, tyttären
huolitaakka kevenee ja hän voi antaa itselleen luvan lähteä. Murzakun (2013, 586)
mukaan kuoleman läheisyys voi tuoda esille ihmisten parhaat puolet, kuten
rakkauden ja epäitsekkyyden, rohkeuden ja luonteenlujuuden, ja viimein,
lopullisen rauhan. Hän kertoo tapauksen avanneen uudenlaisen näkökulman
kuolemaan: ”This young woman taught me a lesson I hope to hold dear for the rest
of my career as a physician: death can be beautiful.” (2013, 586)
”Kärjistetysti voitaisiin sanoa, että suru on rakkauden hinta”, toteaa Karf (2005,
211) teoksessaan Kun elämä pysähtyi. Rakkaus, menettämisen pelko ja suru
kuuluvat yhteen, sillä suremme etenkin sellaisia menetyksiä, joihin meillä on ollut
myönteinen tunneside. Suremme eniten sellaista, mitä olemme rakastaneet ja
menettäneet. Tällä viittaan nimenomaan kuolemansuruun, sillä ihminenhän suree
monia muitakin menetyksiä, jotka voivat olla konkreettisia tai abstrakteja.
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Lapsen ja vanhemman suhde on kiintymyssuhteena ainutlaatuinen; se on niin
syvällinen ja perustavanlaatuinen, ettei se jää pelkäksi emootioksi, vaan se ulottuu
affektitasolle ja kehoon. Lapsi kasvaa irti vanhemmistaan vuosien saatossa, niin
fyysisesti, psyykkisesti kuin emotionaalisestikin. Myös vanhempi (fyysisessä
mielessä etenkin äiti) joutuu pikkuhiljaa irrottautumaan symbioosistaan lapsen
kanssa. Eriytyminen kaikilla olemisen tasoilla on hyvin pitkä prosessi. Tämän
vuoksi lapsen menettäminen on erityisen tuskallinen kokemus ja siksi moni
lapsensa menettänyt vanhempi voi tuntea, että osa hänestä itsestään kuolee lapsen
mukana. Surun suuruus korreloi rakkauden määrän kanssa, kuten Ervast (2008, 165)
toteaa kirjassaan Jäähyväiset Einolle: ”Mitä suuremmat onnen hetket on
elämässään kokenut, sitä kauheampi on myös menetyksen tuska.”
Kuolemassa suru ja rakkaus, kipu ja kauneus kohtaavat. Puolimatka (2015, 21)
toteaa, että syvään suruun antautuva ihminen pääsee osalliseksi suruun sisältyvästä
kauneudesta ja että suuria menetyksiä läpikäynyt kokee voimakkaammin elämän
arvon. Cyrulnik (2012 [1999], 24) viittaa teoksessaan Ihmeellinen kurjuus (2012
[1999]) oksymoroniin, retoriseen kuvioon, joka koostuu kahden merkitykseltään
vastakkaisen käsitteen yhdistämisestä. Oksymoron ilmentää Cyrulnikin (2012
[1999], 24) mukaan kontrastia ihmisessä, joka on sopeutunut ankaraan iskuun
lohkoutumalla, jolloin toinen osa persoonallisuudesta säröytyy ja toinen säilyy
ehjänä keräten epätoivoisella vimmalla kokoon kaiken, mistä voi löytyä edes
hieman onnea ja merkitystä elämään. ”Psyykkiseen katastrofiin sopeutuva ihminen
yhdistää mielessään kauneuden ja kuoleman, ruusukimpun ja tunkion”, toteaa
Cyrulnik (2012 [1999], 24). Tällainen vastakkaisten merkitysten yhdistyminen
näkyy aineistossani tietyissä tapauksissa, kuten alla olevassa lainauksessa Sihvolan
(2015, 80–97) teoksesta Jälkeen Kasperin. Toisaalta voisi myös ajatella tällaista
asioiden yhdistymistä kleiniläisittän, jolloin se nimenomaan ei viittaisi
halkomiseen
(paranoidis-skitsoidiseen)
vaan
päinvastaiseen,
asioiden
yhdistymiseen ja niiden näkemiseen kokonaisina (depressiivinen positio), jolloin
samaan objektiin voidaan sijoittaa vastakkaisia ominaisuuksia samaan aikaan (hyvä
äiti/paha äiti). Suruun sisältyvät rakkaus ja tuskallinen kaipuu, ja siten kauneuteen
yhdistyy myös kipu. Suruun liittyvät muistot, jotka eivät kuole ja kipu kertoo jonkin
rakkaan ja arvokkaan menetyksestä. Rakkaus jää jäljelle, vaikka sen fyysinen
kohde on poissa.
Ainoa poikani, ainoa lapseni on kuollut. Se koskee. Mutta samalla kipu kertoo,
että minä elän ja Kasper minussa ei ole kuollut. Kivussa kohtaan hänet aina
uudelleen, yllättäen erilaisissa paikoissa ja tilanteissa. […] Kuollessaan
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Kasper antoi minulle elämän, jossa tiedän ajalla olevan rajat, mutta jossa voin
yllättäen tavoittaa kivun ja kauneuden samalla hetkellä. […] Kipu kertoo, että
Kasper on elänyt ja että minä olen rakastanut häntä.
Kuolemansuru kestää pitkään. Se on aluksi kovaa ja ankaraa, mutta pehmenee ajan
myötä siedettävämmäksi. Talonen (Enkeliveli, 99) toteaa lapsen kuoleman
aiheuttaman surun kestoon liittyen seuraavaa: ”Surun aika on pitkä. […] Pitkä aika
tarkoittaa kahtakymmentä tai kolmeakymmentä vuotta”. Surutyö ei ole ennalta
määrätty prosessi, joka hoidetaan alta pois ja sitten unohdetaan, vaan menetetystä
jäävät jäljelle kauniit muistot ja poissaolo, jotka ovat pysyviä. Itkonen (2018, 44)
viittaa väitöskirjassaan teokseen Continuing bonds. New understanding of grief
(1996), jossa todetaan, että surevat vaalivat rakkaansa muistoa hyvin pitkään
kuoleman jälkeen, usein koko elämän ajan ja että tämän vainajasta muodostuneen
sisäisen representaation säilyttäminen on täysin normaalia.
Koska kuolemansuru on niin pitkä ja vaativa prosessi, se pakottaa surevan
pohtimaan syvällisesti elämää, kuolemaa sekä niihin liittyviä erilaisia merkityksiä
ja arvoja. Parhaassa tapauksessa tällaisen syvällisen prosessoinnin tuloksena
tietoisuus saattaa avautua aivan uudenlaisille merkityksille. Läheisen vakavan
sairauden läpikäyminen ja hiljentyminen kuoleman edessä voivat jalostaa ihmisen
parhaita ominaisuuksia, kuten Talonen (Enkeliveli, 31) toteaa seuraavassa
lainauksessa:
Kuitenkin, olen jo valmis näkemään ne positiiviset asiat, jotka tämä on tuonut
mukanaan: uusia tuttuja, ehkä jopa ystäviä, valtavasti tietoa vakavasta
sairaudesta ja sen hoidosta, hienotunteisuutta, pitkäjännitteisyyttä,
kärsivällisyyttä, suvaitsevuutta, rakkautta.
Närhen (2018) teos Priskillan tähden. Matkapäiväkirja kuolemanlaakson läpi
kertoo kirjoittajan surusta, jota hän käy läpi menetettyään kaksikuisen tyttärensä.
Närhi kuvaa suruprosessia matkaksi kuolemanlaaksoon, jonka halki sureva joutuu
kulkemaan. Hän käsittelee teoksessaan syvällisesti kärsimyksen problematiikkaa ja
pohdinnalla on vahva perusta kristillisessä elämänkatsomuksessa. Vaikka lapsen
kärsimyksen ja kuoleman tarkoitus jää inhimillisestä näkökulmasta
käsittämättömäksi kysymykseksi, kirjoittaja näkee kuitenkin kaiken pahan taustalla
sellaista hyvää, jonka ihminen pystyy näkemään ja ymmärtämään vasta pitkän ajan
kuluttua:
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Jumala kykenee johtamaan pahoista asioista niin ihmeteltävää hyvää, että voi
tulla kiusaus ajatella, ettei se paha niin pahaa ollutkaan. Oli se. Mutta hän
pystyy rakentamaan läpimädistä elementeistä upeita kestäviä rakennuksia.
Ihmisellä on varmasti sisäsyntyinen tarve nähdä käsittämättömiltäkin tuntuvissa
asioissa jokin mieli; ajatus maailman täydellisestä sattumanvaraisuudesta on
jokseenkin epämiellyttävä. Merleau-Ponty (1994, xix) toteaakin, että koska
olemme maailmassa, meidät on tuomittu merkitykseen. Merkityksen etsiminen ja
löytäminen voidaan nähdä eksistentialismin keskeisenä teemana: elämä on
kärsimystä ja selviytyminen on merkityksen löytämistä kärsimyksessä (Allport
1985, 11). Ihminen haluaa nähdä merkityksen ja tarkoituksen tuskallisissakin
elämänkohtaloissa. Koetut merkitykset ovat kokijalleen tärkeitä ja todellisia. Myös
lapsen kuolema voi, ehkä pitkän ajan kuluessa synnyttää surevalle avautuvia uusia
merkityssisältöjä. Lapsen kuolema lyö koko siihen asti eletyn elämän palasiksi.
Surevan on rakennettava itsensä ja maailmansa uudestaan, pala palalta. Uudelleen
rakennetusta kokonaisuudesta voi syntyä aivan uudenlainen, kypsempi ihminen,
kuten seuraava lainaus kuvaa:
Sitä vastoin tapahtuu usein, että kun ihmiset ovat saaneet etäisyyttä suruun, he
todistavat puhuttelevasta tarkoitussisällöstä, joka hitaasti kasvaa
tapahtuneesta. Uusi elämänsisältö nousee tomusta ja tuhkasta. Elämän
pirstaleiksi lyöneestä tragediasta nousee kypsempi ja nöyrempi hahmo, joka
on herätetty unesta huomaamaan elämän moninaisuus ja tarkoitus. (Kun
elämä pysähtyi, 208)
Traumaattinen tapahtuma on haava, tai vaurio, joka muuttaa merkittävästi ihmisen
kasvun ja olemassaolon suuntaa. Elämä ja kasvu jatkuvat kuitenkin vaurion
ympärillä, vaikka ihminen kokisikin elämänsä pysähtyneen. Haavat ja vauriot ovat
yksilöllisiä ja ne tekevät kantajastaan ainutlaatuisen. Levine (2019 [1997], 43)
kuvaakin alla olevassa lainauksessa psyykkistä traumaa metaforisesti:
Kun nuori puu vaurioituu, se kasvaa vaurionsa ympärille. Kun puu kasvaa
suureksi, vaurio jää verraten pieneksi suhteessa puun kokoon. Kaarnaiset
pahkat ja vääntyneet oksat kielivät puun aikojen saatossa saamista iskuista ja
sen voitokkaasti kohtaamista esteistä. Tapa, jolla puu kasvaa menneisyytensä
ympärille, antaa sille ainutkertaisen yksilöllisyyden, luonteen ja kauneuden.

202

6.6

Vuorovaikutus surevissa perheissä

Tarkastelen tässä luvussa kuolemansuruun liittyviä vuorovaikutuksellisia
näkökulmia. Hahmottelen surevan lapsen kokemusta, sitä millä tavalla lapsi
ymmärtää kuoleman, millaista intuitiivista tietoa lapsella on kuolemasta, miten
lapsi ilmaisee itseään sairauden ja kuoleman tematiikkaan liittyen ja miten
aineistoni kuvaa lapsen kuolemaan liittyvää vuorovaikutusta perheissä. Edellä
mainittuja kysymyksiä tutkin pääsääntöisesti sen aineisto-osuuden valossa, jossa
kuvataan elämää perheissä, joissa on kuoleva lapsi. Näissä perheissä myös lapsen
saattohoito on toteutettu mahdollisuuksien mukaan kotona. Vanhempien rooli
saattohoidossa on ollut merkittävä.
Aineistoni on aikuisten tuottamaa ja se kuvaa pääsääntöisesti aikuisten,
surevien vanhempien tunteita. Sureva ja kärsivä lapsi näyttäytyy kuitenkin
taustahahmona vanhempien kertomuksissa. Pohdin pitkään, taipuuko aineistoni
ensinkään kuvaamaan lapsen kokemusta. Lapsen kokemus näyttäytyykin ikään
kuin välähdyksinä aineistooni sisältyvissä kertomuksissa. Se on käännöksen
käännös. Aikuisen kokemusta kuvataan sen valossa, miten he itse ovat pukeneet
sen kielelliseen muotoon, surukertomuksiksi. Tulkinnassa olen näiden kertomusten
varassa; itse kokemusten puhtaaseen ytimeen ei ole mahdollista päästä käsiksi.
Lapsen kokemuksen kuvaus on kirjoittajien tulkintaa, jota vuorostani itse yritän
tulkita. Syntyy eräänlainen rikkinäisen puhelimen efekti, jossa itse sisältö saattaa
oleellisesti muuttua jokaisen tulkinnan myötä
Nähdäkseni lapsen kokemus on kuitenkin yhtä vähintään yhtä tärkeä kuin
aikuisenkin. Tyydyn siihen, mitä aineisto tässä suhteessa tarjoaa ja tarkastelen
lapsen näkökulmaa sen valossa. Tarkoitus onkin herättää ajatuksia ja asettaa fokus,
jota en halua jättää huomiotta. Surututkimukset keskittyvät pääsääntöisesti
aikuisten kokemuksiin siitä syystä, että aikuisilta on paremmat mahdollisuudet
saada suullista tai kirjallista tutkimusdataa. Lapsen kokemuksia joudutaankin
tarkastelemaan ja tulkitsemaan toisilla tavoilla: tutkimalla esimerkiksi kehonkieltä,
ilmeitä ja eleitä, lapsen tuottamia vihjeitä ja symboleja ja lapsen ikäkaudelle
ominaisia kielellisiä ilmauksia, jotka voivat olla aikuiseen verrattuna
kehittymättömiä.
Puheen ja kehonkielen välillä saattaa toisinaan vallita täydellinen ristiriita.
Aikuinen voi esimerkiksi tiedustella lapselta, onko tällä kaikki hyvin, johon lapsi
saattaa olettamansa odotuksen mukaisesti vastata ”on”. Kyseisen vastauksen
aikuinen itse asiassa usein haluaakin kuulla oman mielenrauhansa ylläpitämiseksi.
Siitä syystä lapselta saatetaan usein kysyä johdattelevasti: oliko kiva päivä? onko
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kaikki hyvin? Tällaisiin kysymyksiin pieni lapsi osaa vastata vain kyllä tai ei, ja
koska hän yleensä haluaa miellyttää aikuista, hän todennäköisesti vastaa
myöntävästi. Kuitenkin esimerkiksi hänen ilmeensä tai olemuksensa voivat kertoa
täysin päinvastaista. Mirja Pyykön tekemässä dokumentissa Lastenklinikka osasto
10 vuodelta 1982 (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/08/19/lastenklinikka-osasto-10)
lääkäri tiedustelee viisivuotiaalta leukemiaa sairastavalta tytöltä, miten hänellä on
mennyt ja onko hänellä kaikki kunnossa, joihin molempiin kysymyksiin tyttö
vastaa itkuisella äänellä myöntävästi. Tytön ilme on kuitenkin erittäin ahdistunut ja
pelokas. Lapsia olisikin syytä tarkastella nimenomaan muun kuin kielellisen
ilmaisun valossa.
Tässä pääasiassa lapsen kokemusta käsittelevässä osiossa hahmottelen
valtaosin lapsen kuolemankäsityksiin ja suruun liittyvää teoriaa. Tarkennan
katseeni kuitenkin kuolevan lapsen ja tämän sisarusten tunteisiin siinä määrin kuin
aineisto antaa mahdollisuuden. Kyseessä on näin ollen välähdyksenomaiset kuvat
lapsen kokemusmaailmaan: siihen mitä lapsi missäkin tilanteessa sanoo tai tekee,
miten hän reagoi, miltä hän näyttää jne. Lapsen kokemusta surusta ja kuolemasta
olisi tosin hyvä tarkastella aivan omana tutkimuksenaan lapsen kohtaamiseen
soveltuvin, esimerkiksi leikin, piirtämisen tai kehon kieltä hahmottavin-, tai
erilaisin taideterapeuttisin menetelmin.
6.6.1 Miten lapsi ymmärtää kuoleman?
Ihmisen elämä on kulkemista kuoleman suunnassa – elämäntie on myös
kuolemantie. Kuolema on psykologisesti läsnä elämän alusta alkaen, niin
konkreettisena kuolemana ja kuoleman uhkana kuin kuolemaan liittyvien
mielikuvien, symbolien ja myyttien muodossa. [...] Persoonallinen suhde
kuolemaan kehittyy vähitellen lapsuudesta lähtien, nuoruuden keski-iän ja
vanhuuden aikana – kullekin omanlaisenaan. (Siltala 2002, 281–282.)
Yllä olevassa lainauksessa kuvastuu ajatus siitä, kuinka kuolema on aina läsnä
organismin elämänkaaressa, alusta loppuun. Kuolema koskettaa myös lapsia
syntymästä alkaen, jolloin sen uhka ilmenee erilaisina eron, poissaolon,
menettämisen ja yksin jäämisen pelkoina. Lapsi ja kuolema saattavat kuitenkin
näyttäytyä jokseenkin yhteensovittamattomina ilmiöinä, sillä lapsi on elämänsä
alkutaipaleella ja kuoleman katsotaan kuuluvan vasta pitkän elämänkaaren
loppupäähän. Lapsi on elämän alkupiste ja kuolema sen loppupiste, ja nämä kaksi
ovat ajatuksellisesti hyvin kaukana toisistaan. Kuitenkin myös lapsen elämään
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kuuluvat kuoleman uhka ja kuoleman pelko. Lapsen elämä on edessäpäin ja hän
kulkee kohti elämää – mutta toisaalta, kuten Siltala toteaa: ”elämäntie on myös
kuolemantie.” Kuolema ei siis ole erotettavissa elämästä, ja kuolema on yhtä lailla
myös osa lapsen elämää.
Siltala (luku 3.1) kuvasi tietoisuuden kehittymistä sen ruumiillisesta,
aistimuksellis-affektiivisesta perustasta mieleksi ja sen sisältämiksi tunteiksi,
mielikuviksi ja symboleiksi. Pienen vauvan kokemusmaailma muodostuu erilaista
kehollisista- ja affektiivisista tiloista. Vauva elää Daniel L. Sternin (1992 [1990],
20) mukaan tunteiden maailmassa, jossa hänen vaikutelmansa ankkuroituvat
kunkin kokemuksen sisäiseen tunnesävyyn. Vauvan maailma koostuu erilaisista
tunteiden sävyttämistä raakakokemuksista. Raakakokemukset ovat kehollisia tiloja,
jotka tulevat mielen koettaviksi affektien kautta. Stein (1999, 95) viittaa Bioniin,
joka niin ikään puhuu emotionaalisista raakakokemuksista, jotka alfa-funktion
avulla myöhemmin jalostuvat kognitiiviseksi tietoisuudeksi.
Yleensä noin neljän kuukauden iässä vauva siirtyy lähimpään sosiaaliseen
maailmaan, joka toteutuu äidin ja vauvan vuorovaikutussuhteessa. Vuoden ikäinen
lapsi tulee tietoiseksi omasta mielestään ja sellaisista sisäisistä mentaalisista
tapahtumista kuten toiveista ja aikomuksista. Sanojen piiriin lapsi siirtyy noin yli
vuoden ikäisenä ja noin neljävuotiaana hän kykenee puhumaan itsestään,
pohtimaan kokemuksiaan, järkeilemään ja luomaan kokemustensa pohjalta oman
tarinansa saadakseen kosketuksen johonkuhun toiseen. Tällöin lapsi on siirtynyt
kertomusten maailmaan. (Stern (1992 [1990], 20.)
Koska lapsen ajattelun kehitys on keskeneräistä ja hänen tietonsa ja
elämänkokemuksensa ovat vielä vähäisiä, on hänen luonnollisesti vaikeampaa
ymmärtää myös kuolemaa ja selviytyä surusta. Lasten ja nuorten käsitteellinen
ajattelu kehittyy asteittain iän ja elämänkokemuksen myötä kirjaimellisesta ja
konkreettisesta abstraktiin. Tämä koskee myös heidän käsityksiänsä kuolemasta.
(Carter 2016, 22.)
Virginia Slaughter (2005, 40(03), 179) viittaa varhaiseen psykoanalyyttiseen
tutkimukseen, jonka mukaan kuolema on lapsille emotionaalisesti latautunut teema,
johon liittyy surua, ahdistusta ja pelkoa kuolemaan sisältyvästä erosta. Lasten
kuolemaan liittämät tunteet ovat siis samankaltaisia kuin aikuisillakin. Koska lasten
kuolemankäsitykset kuitenkin poikkeavat aikuisten vastaavista käsityksistä,
saattavat kuolemaan kytkeytyvät emotionaaliset reaktiot olla lapsilla
voimakkaampia. Varhaiset psykoanalyytikot totesivat Slaughterin (2005, 40(03),
180) mukaan, että lasten on vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä kuolema johtuen heidän
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kognitiivisesta ja emotionaalisesta kypsymättömyydestään. Kuolemaan liittyvät
väärinkäsitykset voivat näin ollen lisätä heidän ahdistustaan.
Jean Piaget’n teoretisointiin perustuva tutkimus suuntautui tarkastelemaan
lapsen kognitiivista kehitystä. Lasten kuolemankäsityksiin liittyvä tutkimus
keskittyi näin ollen pääsääntöisesti lasten kuolemankäsityksiä koskeviin
kognitiivisiin näkökulmiin ja kehitti menetelmiä, joilla voitiin mitata lasten
käsitteellistä ymmärrystä kuolemasta. Koska kuoleman käsite on monimutkainen
ja vaikea ymmärtää kokonaisuutena, tutkijat ovat jakaneet se erilaiseen
ymmärryksen alakategorioihin: a) kuolema on lopullinen ja peruuttamaton eikä
kuollut voi palata elämään b) kuolema on universaali ja koskee kaikkia c) kuolema
on henkilökohtainen, eli koskee myös lasta itseään d) kuolema on väistämätön ja e)
ei-toiminnallinen, jossa kehollinen ja mentaalinen toiminta lakkaa f) kuolema on
kausaalinen ja johtuu elintoimintojen lakkaamisesta ja g) se on ennustamaton eikä
kuoleman hetkeä voi tietää etukäteen. Näiden kategorioiden avulla tutkijat
pystyivat mittamaan tarkemmin, millaisia kuolemaan liittyviä näkökulmia lapsi
missäkin ikä- ja kehitysvaiheessa ymmärtää. Kypsä kuolemankäsitys edellytti
kaikkien näiden alakategorioiden ymmärtämistä. Tutkimustulosten mukaan lapsen
ymmärrys kuolemasta oli tiiviisti sidoksissa tämän kognitiiviseen kehitykseen.
(Slaughter 2005, 40(03), 180–181.)
Uudemmat tutkimukset tarkastelevat kuolemaa biologisena käsitteenä ja
painottavat kausaalisesti selittäviä malleja lasten tietoja koskevassa tutkimuksessa.
Slaughter viittaa Careyn (1985) tutkimukseen, jossa tarkastellaan lasten biologiaan
liittyvien käsitysten kehittymistä. Tutkimuksen mukaan pieniltä lapsilta puuttuu
sellainen koherentti biologiaan pohjautuva viitekehys, jonka avulla he voisivat
sijoittaa kuoleman muiden biologisten ilmiöiden joukkoon (esim. sairaus, terveys
ja elämän kiertokulku). Sen sijaan lapset liittävät kuoleman heille tutumpiin
ilmiöihin, kuten ”pois lähtemiseen” tai nukkumiseen. Pienille lapsille kuolema on
näin ollen enemmänkin yleisemmin psykologiaan tai käyttäytymiseen kuin
spesifisesti kuolemaan liittyvä ilmiö. Mikäli lapsi ei ymmärrä ihmisen biologiaan
liittyviä perusasioita, hän ei kykene ymmärtämään myöskään kuolemaa
biologisena ilmiönä. (Slaughter 2005, 40(03), 182.)
Totuttelen ajatukseen poissaolon läsnäolosta. Kuoleman tyhjyys, nothingness,
on rangaistukseni, se että joudun sietämän itseäni ja kohtaamaan oman
syyllisyyteni ja häpeäni joka päivä, joka yö joka hetki. (Huttunen 2019, 57.)
Kuolema on yllä olevan lainauksen mukaan poissaolon läsnäoloa, tyhjyyttä ja
olemattomuutta. Poissaolon läsnäolo merkitsee sitä, että olemme menettäneet
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meille tärkeän objektin läsnäolon kuolemassa ja tuon objektin läsnäolon
puuttuminen aiheuttaa tuskallisen kokemuksen sen poissalosta, tyhjyyttä
alleviivaavasta tilasta. Objektin poissaolo, sen olemattomuus, aiheuttaa kipua ja
kaipuuta.
Vastasyntynyt lapsi tunnistaa äitinsä tuoksusta ja lapsi tottuu ja tunnistaa hyvin
varhain läheistensä läsnäolon ja poissaolon. Lapsella on jonkinlainen kokemus
kuolemasta poissaolona jo aivan pienenä. Alle puolivuotiaan käsitys kuolemasta on,
että se mitä ei voi nähdä, ei ole olemassa. Muistin kehittyessä lapset alkavat
puolivuotiaasta alkaen ymmärtää kohteen pysyvyyden ja poissaolon eli sen, että
esineet ovat olemassa, vaikka niitä ei näe. Alle kaksivuotias huomaa, että ihminen,
joka ennen oli kotona, ei enää ole siellä ja osaa kaivata elämästään kadonnutta
ihmistä. 2–5-vuotiaiden kuolemankäsitys on maaginen, minäkeskeinen ja
kausaalinen. Tämän ikäisille kuolema on väliaikainen ja osittainen, se ei koske
kaikkia ihmisiä eikä lasta itseään eikä lapsi ymmärrä kuoleman aiheuttaman eron
pysyvyyttä. 7–12-vuotiaat lapset ovat kiinnostuneita kuolemasta ja heidän
kuolemankäsityksensä on konkreettinen ja realistinen. Yli 9-vuotiaat lapset
ymmärtävät yleensä, että kuolema on lopullinen, väistämätön ja sekä
henkilökohtainen että universaali. Tietoisuus oman kuoleman mahdollisuudesta voi
olla lapselle tuskallista ja pelottavaa. Lapsi kykenee ymmärtämään kuoleman
samalla tavalla kuin aikuinen 11–12-vuotiaana saavutettuaan abstraktin
ajattelukyvyn. (Poijula 2007, 94–97.)
Yllä mainitun mukaisesti lapsen hyvin varhainen kokemus poissaolosta liittyy
kuoleman käsitykseen, joka alkujaan näyttäytyy kehollisena puutteena, eli jonkin
merkittävän mielihyvänlähteen poissaolona. Stein (1999, 82–83) viittaa Kleinin
depressiivisen position käsitteeseen, joka liittyy symbioottisen äitisuhteen
menettämisen kokemukseen imeväisiässä. Vauva alkaa noin kolmen kuukauden
iässä hahmottaa objektit kokonaisina; sen että ne voivat olla samaan aikaan sekä
hyviä että pahoja. Lapsi tunnistaa tuossa vaiheessa myös itsessään olevan kyvyn
sekä vihaan että rakkauteen, eikä hän turvaudu enää ristiriidassa olevien osien
lohkomiseen itsestä muihin. Niin ikään lapsi alkaa hahmottaa, että äiti, jota hän
rakastaa, on se sama, jota hän toisinaan myös vihaa. Tämä kaikki aiheuttaa lapsessa
surua, syyllisyyttä ja kokemuksen menetyksestä. (Stein 1999, 82–83.) Fyysisesti
lapsi menettää symbioottisen suhteensa äitiin jo syntymässä irtautuessaan äidin
ruumiista erilliseksi yksilöksi, mutta nähdäkseni edellä mainittu symbioosin
menetys tapahtuu affektiivisella tasolla, jolloin se saa aikaan mielialan, kuten tässä
tapauksessa surun. Tämä suru olisi näin ollen ensimmäinen kehollis-affektiivisena
koettu reaktio menetykseen, ensimmäinen kosketus kuolemaan.
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Pikkulapsen kehollisesti kokema poissaolon tila kehittyy iän myötä erilaisiksi
kuolemankäsityksiksi ja saavuttaa lopulta abstraktin tason ymmärryksen
kuolemasta. Voi olla haastavaa esittää tarkkoja ajankohtia siitä, milloin lapsi
ymmärtää kuoleman, koska hänellä on alusta alkaen siitä jonkinlainen ymmärrys
tai sisäinen tieto, vaikkakaan se ei olisi käsitteellisesti hänen ilmaistavissaan.
Sanaton ymmärrys on myös merkittävä ymmärryksen muoto. Tähän yhteyteen
sopii Jaakko Erkkilän (Erkkilä ym. 2003, 19) viittaus Dayhin, joka
toteaa: ”Lapsella ei ehkä ole aikuisen ymmärrystä kuolemasta, mutta he kokevat
sen, he tietävät sen ja ovat kehittäneet omia fantasioitaan siitä.”
Moren (1984, 279) viittaa Furmaniin (1964), jonka mukaan lapsen minän
funktiot saavuttavat 2–3 vuoden iässä sellaisen kypsyystason, että kuoleman
ymmärtäminen olisi mahdollista. Lapsen avuttomuus ja riippuvuus aikuisten
huolenpidosta tekevät hänelle kuitenkin ajatuksen kuolemaan liittyvästä eroon
joutumisesta ja yksinjäämisestä liian ahdistavaksi. (Moren 1984, 279.) Siksi lapset
saattavat kieltää kuoleman lopullisuuden ja turvautua mielikuviin, että kuollut voi
palata elämään tai jatkaa elämäänsä muualla (Hägglund 1973:89, 1166). Tämä
ajattelu ei johdu vain lapsen omista tarpeista, vaan siihen on vaikuttamassa
merkittävällä tavalla aikuisten vaikeus puhua avoimesti lapsen kanssa kuolemasta.
(Moren 1984, 279). Pienikin lapsi saattaa siis torjua kokemusmaailmastaan
kuoleman olemassaolon, koska kuolema jo varhaisena poissaolon kokemuksena on
ehdollistanut mielipahaan. Myöhemmässä vaiheessa ajatus kuolemasta tuntuu näin
ollen pelottavalta ja se pyritään työntämään pois tietoisuudesta.
6.6.2 Lapsen intuitiivinen tieto kuolemasta
Markuksella oli joskus tarve saada olla yksin. Hän tapasi istua rakastamansa
tuttipullo kädessään ja mietiskellä katse kiinnitettynä johonkin, kätkettyyn,
tyhjään tai tuntemattomaan. Mikä vangitsi niin usein hänen huomionsa niin
täysin? Pitkien aikojen yksinäisen miettimisen jälkeen hän tuli kysymyksineen
tai selityksineen, jotka sekä ihmetyttivät että pelästyttivät meidät. Kysymykset
käsittelivät lähes aina elämää, kuolemaa ja ikuisuutta. Hän saattoi esimerkiksi
kysyä: ”Tunnetteko te minut, kun tulette taivaaseen? Saanko ottaa tuttipullon
mukaan? Saanko ottaa tyynyn mukaan?” Markus lähti aina siitä, että hän
kuolee ensin – hän kulkee ensin rajan yli. (Kun elämä pysähtyi, 16.)
Yllä olevassa lainauksessa pohditaan 4-vuotiaaksi eläneen ja onnettomuudessa
kuolleen lapsen syvällistä tapaa mietiskellä elämään ja kuolemaan liittyviä
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kysymyksiä. Vanhempien näkökulmasta pienen pojan etenkin kuolemaan liittyvät
mietteet näyttäytyivät luonnollisesti ahdistavina ja pelottavina, koska lapsensa
menettämistä ei kukaan mielellään haluaisi ajatella. Kuolemasta puhuva pieni lapsi
tietyllä tavalla myös kauhistuttaa, erityisesti omia vanhempiaan, koska kuoleman
ajattelemisen ei katsota kuuluvan lapsuuteen: ”Vanhemmalle on tuskallista kerta
kerran jälkeen pakottautua kohtaamaan tuollaisia kysymyksiä, jotka oikeastaan
tapaavat kuulua vanhemmille ihmisille” (Kun elämä pysähtyi, 16).
Markuksella oli ilmeisesti erityinen pohdiskeleva luonteenlaatu, mutta lapsilla
ylipäänsä näyttäisi olevan luontainen kyky ikätason mukaiseen filosofiseen
ajatteluun, esimerkiksi kuolemaan ja kuoleman jälkeisiin tapahtumiin liittyen.
Aivan pienillä lapsilla kuoleman tematiikkaan voi sisältyä konkreettisia
kysymyksiä, kuten saako taivaaseen ottaa mukaan tyynyn tai tuttipullon. Hieman
vanhempi lapsi saattaa pohtia kuolemaa abstraktimmalla tasolla, kuten 9-vuotiaana
leukemiaan menehtynyt Ellen: ”Ei kukaan voi kokonaan kuolla, koska se jää
sydämeen” (Perhosen lento, 42). Ellenin ajatus viittaisi olemassaolon
kysymykseen ja muistamiseen; siihen mitä olemassa oleminen tarkoittaa ja siihen,
että muistoissamme oleva henkilö, vaikka onkin kuollut, on edelleen olemassa
mielemme tasolla, vaikka hän fyysisesti onkin poissa.
Andrei Demitshev 1999: 31) luonnehtii lapsia olemattomuuden desanteiksi,
jotka yhä ovat lähellä olemattomuutta, tuonpuoleista, ja siksi kuolemalla on
vielä ”oikeus määrätä heistä”. Demitshev viittaa Vasili Rozanoviin, joka on
todennut seuraavaa:
Sylilapsen loistossa on vain järjellä käsitettävää, tuonpuoleista pyhyyttä, ikään
kuin tuonpuoleisen valon kastetta, joka ei vielä ole paennut hänen
silmäripsistään (Demitshev 1999, 34).
Ajatus on täysin filosofinen, mutta yllä olevan lainauksen mukaan lapsilla olisi
jonkinlaista intuitiivista tietoa olemattomuuden tai ”tuonpuoleisuuden luonteesta”:
tietoa, jonka kauemmin eläneet ovat jo unohtaneet. Ihmisellä ei voikaan olla
tietoista tietoa tai kokemusta olemattomuudesta, koska tietoisuutemme toimii vain
olemassaolossa, mutta lapsella on vähiten kokemusta myös olemassa olemisesta.
Lapsi on vasta vähän aikaa sitten siirtynyt olemattomuudesta olemassaoloon, toisin
kuin aikuinen, joka on ollut olemassa ”iät ja ajat” ja jolle ajatus olemassaolon
päättymisestä saattaa olla kauhistuttava. Lapselle olemassa oleminen ja
olemattomuus eivät välttämättä ole itsestään selviä asioita. Pieni lapsi vasta
opettelee hahmottamaan maailmaa, sitä mitä on ja mitä ei ole, ja mitä oleminen ja
ei-oleminen merkitsevät. Talosen teoksessa Enkeliveli, joka kuvaa 3-vuotiaan
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Ossin kuolemaa, vuoden ikäinen pikkusisko pohtii jossain olemisen kysymyksiä
Ossin kuoleman jälkeen. Myös leukemiaan menehtyvän Ellenin pikkusisar kysyy,
eikö isosiskoa kuoleman jälkeen enää ole olemassa:
Kun hän illalla nukkumaan mennessään alkaa luetella kysymyksiä: Missä
Mummi on? Missä Nelli-koira on? Missä Marketta on? Hän kysyy lopuksi
myös: Missä Ossi on? Hoitopaikassa hän joskus, kesken omien leikkiensä,
sanoo: “Ossi pipi.” (Enkeliveli, 107.)
”Annu, Ellen on menossa Sylvi-mummon luo. Hän..”, pidin taukoa ”hän
kuolee minä hetkenä hyvänsä.”
Eikö häntä sitten ole olemassa, kysyi Annu ja kietoi kätensä kaulalleni.
(Perhosen lento, 218.)
Yllä olevissa lainauksissa Ossin pikkusisko esittää olemassaoloon ja
olemattomuuteen liittyviä kysymyksiä sen suhteen, missä olemassa olevat ihmiset
ja asiat fyysisesti sijaitsevat ja voiko olla mahdollista, että jotakuta tuttua ihmistä
ei yhtäkkiä enää ole. Mummi on ehkä kotonaan, Nelli-koira ehkä pihalla, Marketta
kaupassa tms. Miten sitten on mahdollista, että Ossi, joka vielä hetki sitten oli
kotona (tai loppuaikoina sairaalassa), ei olekaan enää missään? Myös aikuiselle
ihmiselle on hämmentävää ja järkyttävää se, että ihmistä, jonka fyysiseen
olomuotoon olimme tottuneet, ei enää ole.
Edellä olevan ensimmäisen lainauksen (Enkeliveli, 107) viimeinen virke
osoittaa myös, että vuoden ikäinen lapsi pohtii mielessään kuoleman kysymyksiä,
sillä kesken leikkiensäkin hän saattaa todeta, että Ossi on ”pipi” eli sairas, vaikka
Ossi on jo tuossa vaiheessa kuollut. Pienikin lapsi saattaa ponnistella
ymmärtääkseen sairauden ja kuoleman yhteyttä ja kuolemaa yleensäkin. Lasten
suru ilmeisesti näyttäytyy hetkittäin, esimerkiksi leikin lomassa, vaikka toisaalta
emme voi tietää sitä, mitä lapsi kokee silloin, kun hän ei ilmaise sisäisesti
kokemaansa ulospäin. Poijulan (2007, 99) mukaan pikkulasten on vaikea kestää
surun tunteita ja välttelevät sen vuoksi surun aiheuttamaa kipua, mikä ulospäin voi
näyttää surun puuttumiselta. Lapsen voimavarat riittävät kantamaan käsittelemään
surua pala kerrallaan; usein puhutaankin lapsen raidallisesta surusta (esim.
Kärkkäinen & Lainpelto 2004), jossa ilo ja suru vaihtelevat. Huttunen (Surun
istukka, 314) toteaa: ”Lapsen raidallisesta surusta puhutaan Suomessa
surahtamisena. Lapsi suree hetken kerrallaan ja jatkaa sitten leikkiään.”
Kübler-Ross (1983) tarkastelee teoksensa On children and death luvussa
“Children’s Inner Knowledge of Death and Their Symbolic Language” lapsen
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sisäistä tietoa kuolemasta erilaisten kohtaamiensa tapausten valossa. Sisäisellä
tiedolla Kübler-Ross viittaa jonkinlaiseen intuitioon, sisäiseen näkemykseen tai
vaistonvaraiseen tajuamiseen: tietämiseen ja tuntemiseen. Tietäminen ja
tunteminen eivät ole sidoksissa kognition verbaaliseen tasoon. Kognitio merkitsee
kielellisen lisäksi myös ei-kielellistä tajunnan sisältöä: ajattelua, tietoa,
havaitsemista ja havaintoa (Kielitoimistonsanakirja: kognitio), jotka ovat osin eri
aistien välittämien ärsykkeiden synnyttämiä toimintoja. Tietäminen voi olla
esimerkiksi sitä, että näen ylläni mustan pilven ja tiedän, että kohta sataa.
Tunteminen taas sitä, että kun nenäni vuotaa ja kurkkuni tuntuu karhealta, tunnen
olevani sairastumassa. Tietäminen ja tunteminen perustuvat siis kokemukseen;
aistein havaittuihin, ei välttämättä kielellistettyihin kokemuksiin, mutta myös
intuitioon. Meillä ei ole kokemusta esimerkiksi kuolemasta, mutta voimme aavistaa
ja tuntea sen olevan lähellä silloin kun olemme sairaita ja voimamme heikkenevät,
kuten terminaalivaiheen syöpää sairastava kolmevuotias poika seuraavien
lainausten mukaan mahdollisesti on tehnyt. Hän pyytää isäänsä antamaan oman
leikkipaloasemansa pikkusisarelleen, sitten kun tämä on iso, ja toteaa, ettei
joulupukkia seuraavana jouluna enää tule:
Kerran hän sanoo äkkiarvaamatta: Isi, anna sitten toi paloasema Minnalle,
kun Minna on iso tyttö. Aavistaako hän jotain? Tunteeko hän enemmän kuin
me näemme? (Enkeliveli, 63.)
Enää Ossi ei odota joulua. Kun kysyn häneltä, luuleeko hän, että joulupukki
tulee tänäkin vuonna, hän vain pudistaa hiljaa päätään. Enää en saa laulaa
joululauluja, en puhua joulupukista enkä tuoda tonttuja ikkunoihin. (Enkeliveli,
70.)
Voimme jo varhaisessa iässä myös tehdä päätelmiä kuulemastamme ja
näkemästämme: kun lapsi esimerkiksi näkee kuolleen linnun, herää hänessä
intuitiivinen tieto siitä, että kaikki elävä kuolee joskus, myös hän itse.
Kübler-Rossin mukaan vakavasti sairaat lapset ilmaisevat intuitiivista tietoaan
kuolemasta symbolisin keinoin: hän puhuu lasten symbolisesta kielestä, joka
avautuu aikuisille ehkä vasta lapsen kuoleman jälkeen. Mäki & Arvola (2009, 76)
viittaavat tyypillisiin kuolemansymboleihin, joiden avulla esimerkiksi vakavasti
sairaat lapset usein ilmaisevat itseään. Näitä symboleja voivat olla linnut, laivat,
autot, syksy, talvi, auringonlasku, katkenneet puut ja lakastuneet kukat. Edellä
mainitun kaltaisia symboleita ilmenee esimerkiksi kolmevuotiaan Ossin leikeissä
ja puheissa. Ossi on mieltynyt purjehtimiseen, jota hän toteuttaa leikeissään muun
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muassa sairaalassa ollessaan. Hetkeä ennen kuolemaansa, Ossi pyytää isäänsä
lämmittämään auton lähtöä varten:
Sairaalasängystä tulee laiva, tyynyradiosta ankkuri, joka sidotaan
sängynlaitaan kiinni. Äidin laukunhihnasta saadaan veneen kiinnitysköysi ja
tippalaskuri seisookin valmiina kuin masto laivan etuosassa. (Enkeliveli, 38.)
Hoitajan lähdettyä Ossi muuttuu rauhallisemmaksi. Ei valituksia. Hiljainen,
tasainen hengitys. ”Lähtemään sitte. Mene isi lämmittämään auto.”
(Enkeliveli, 82.)
Kübler-Rossin kokemuksen mukaan sairaat lapset ovat saattaneet piirtää tai
maalata kuvia tai kirjoittaa runoja, joiden symboliikka osoittaa, että he ovat olleet
tietoisia siitä, että heidän sairautensa johtaa kuolemaan. Osa näistä lasten tekemistä
runoista tai kuvista on tehty sairauden aikana ja osa jo ennen diagnoosin saamista.
Kübler-Ross perustaa näkemyksensä omiin kokemuksiinsa hoitaessaan vakavasti
sairaita lapsia pitkällä lääkärin urallaan. Samankaltaiseen lasten intuitiiviseen
tietoon viitataan seuraavassa lainauksessa:
Olen tavannut monia vanhempia, jotka ovat kertoneet ennusmerkeistä, joita
lapsi on ilmaissut vähän aikaa ennen kuolemaansa. Moni asia viittaa siihen,
että ihmisellä saattaa olla jonkinlainen tietoinen ennakkohavainto lähenevästä
lopustaan. […] On kuin lapsi puhuisi kieltä, jonka merkitystä vanhemmat eivät
käsitä. Lapsen kuoleman jälkeen sanojen sisältö avautuu vanhemmille. He
ymmärtävät yhtäkkiä lapsen ajatusten olleen tasolla, jonka merkitystä he eivät
olleet ymmärtäneet. (Kun elämä pysähtyi, 209.)
Pienen lapsen tieto elämästä ja kuolemasta on suurelta osin ei-kielellistä,
aistimuksellis-affektiivista, Julia Kristevan käsitteellä kuvattuna semioottista.
Kristevan mukaan semioottinen on subjektin ruumiillinen, tiedostamaton ja
vietillinen ulottuvuus. Nähdäkseni tämä aistimuksellis-affektiivinen ei kuitenkaan
merkitse varsinaisesti täysin tiedostamatonta, vaan se viittaa ainoastaan
tietoisuuden ei-kielelliseen osaan. Tietoisuuttahan on, kuten jo aiemmin totesin,
myös kielen ulkopuolella. Lehtonen (2011, 37) viittaakin Damasioon ja muihin
tutkijoihin, jotka edustavat laajaa tietoisuuskäsitystä, jonka mukaan tietoisuus
rakentuu sen biologisista esiasteista kohti kehittyneempiä tietoisuuden muotoja. Se
mielen alue, mikä perinteisesti on käsitetty tiedostamattomaksi, näyttäytyykin, ei
niinkään kokonaisuudessaan tiedostamattomana, vaan sen sijaan vähemmän
kehittyneenä ja alkeellisempana tietoisuuden muotona verrattuna aikuisen ihmisen
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kognitiiviseen ja verbaaliseen vuorovaikutukseen perustuvaan tietoisuuteen.
(Lehtonen 2011, 37.) Lehtonen (2005) toteaa niin ikään artikkelissaan ”Voidaanko
aivotutkimuksen ja psykoanalyysin tietämystä yhdistää?”
Niitä mielen toimintoja, joita kuvattiin klassisessa psykoanalyyttisessä
teoriassa tiedostamattomiksi, pidetään nyt mieluummin tietoisuuden eri
tasojen ilmentyminä.
Rauhala (1986, 35) viittaa Jungin kehittelemään tajunnan topografiaan eli
kerroksellisuuteen. Tajunnan ydin on sen primitiivisin osa, joka on evoluutiossa
kehittynyt ihmisille yhteneväiseksi, samalla tavalla kuin keho tai kehonosa, kuten
silmä, jonka perusmuoto on ihmisillä kaikilla sama. Arkkityyppi on Jungin mukaan
kaikkein alkeellisin tietoisuudenilmiö. Arkkityyppi, tai perikuva, tarkoittaa
taipumusta muodostaa tietynlaisia mielikuvia jostakin tietystä aiheesta,
jungilaisessa psykologiassa joukkoa universaaleja taipumuksia kollektiivisessa
piilotajunnassa. (Jung 1991, 67.) Ihmismielen kehityshistoria on hyvin pitkä ja sen
biologinen, esihistoriallinen ja piilotajuinen kehitys nojaa arkaaiseen ihmiseen,
jonka psyyke oli vielä lähellä eläimen psyykeä. Arkkityyppi on näin ollen psyyken
arkaainen jäänne ja se tarkoittaa taipumusta muodostaa tietynlaisia mielikuvia
jostakin aiheesta. (Jung 1991, 67.) Rauhala (1972, 10) viittaa Jungiin, jonka
mukaan arkkityyppinen kokemus on primäärisin ja primitiivisin tajunnan
jäsentymisen alkutila, josta organisoitunut analyysi alkaa.
Koska kuoleman historia on yhtä pitkä kuin elämänkin, sisältyy tietämys
kuolemasta, vaikkakaan ei aina käsitteellinen, hypoteesini mukaan ihmisen
tietoisuuteen. Kuolema on näkemykseni mukaan arkkityyppi ja primitiivinen
taikka kypsä tietoisuus kuolemasta kuuluisi näin ollen ihmisen elämään, iästä tms.
riippumatta. Tietoisuus kuolemasta ei siten olisi millään muotoa sidottu ainoastaan
kielelliseen tai tiedolliseen kompetenssiin, vaan se olisi sukupolvelta toiselle
eteenpäin siirtyvää sisäistä tietoa. Mikäli esimerkiksi lapsen kanssa ei puhuta
kuolemasta, hän tietää sen kuitenkin, kuten seuraava lainaus ilmaisee. Siinä äiti
pohtii, kertoako tyttärelle tämän sairauden johtavan kuolemaan, vai antaako hänen
uskoa parantuneensa:
”Oletteko päättäneet, sanotteko Ellenille, että hän kuolee? Minusta teidän
tulisi kertoa se.”’
”Ei”, parahdin, ”ei missään tapauksessa! Hän on kuitenkin vielä niin pieni,
että hän ei sitä täysin tajuaisi. Ja minä haluan antaa hänelle kotonaolopäivät
ilman pelkoa kuolemasta.” Hän nyökkäsi.
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”Ratkaisu on teidän, mutta, mutta lapset ihmeen hyvin tajuavat kaiken, vaikkei
heille sanokaan. (Perhosen lento, 14.)
Seuraava kehitysvaihe arkkityyppisestä kokemuksesta kohti jäsentyneisyyttä on
Jungin mukaan symboli. Symboli on kokemus, jossa ymmärretään syvällisellä
tasolla jotain, mitä muuten ei voida oivaltavasti tavoittaa. Symbolinen
ymmärtäminen on Jungin mukaan ymmärtämistä kaikkien neljän primäärifunktion,
ajattelun, tunteen, aistimisen ja intuition avulla yhtä aikaa. (Rauhala 1972, 11–12.)
Vastasyntynyt elää jungilaisittain arkkityyppisessä kokemusmaailmassa ja siirtyy
sieltä asteittain jäsentyneemmille kokemisen tasoille. Arkkityyppi, symboli ja
metafora21 ovat siten lapsille luontaisia tapoja hahmottaa asioita, kokemuksia ja
tunteita, sillä ne ovat lähempänä primitiivistä kokemisen tasoa, eivätkä ne ole
sidoksissa esimerkiksi kielelliseen kompetenssiin. Onkin merkittävää, että lapset
luovat esimerkiksi arkkityyppejä tuntematta vielä niihin liittyviä traditioita (Mäki
& Arvola 2009, 31).
Lapsen kokemusmaailma sijoittuu suurelta osin kielen ulkopuoliselle tasolle,
joka jäsentyy arkkityyppisesti ja symbolisesti. Pienen lapsen kokemus on ihmisen
arkaaista kokemista ennen kieltä; lapsi on kokemisessaan vasta lähestymässä sen
kielellistä muotoa. Kiinnostavaa on myös se, että voidaan myös puhua kokemisesta
kielen jälkeen; kokemisesta, joka ylittää kielen. Rauhala (1986, 33) viittaa
meditatiivisen kokemisen epäkäsitteellisyyteen ja toteaa, että mitä korkeammalle
meditoinnissa päästään, mitä korkeammasta kokemisen tasosta on kysymys, sitä
vähemmän sitä voidaan kuvata, koska kokeminen ei tuolloin enää jäsenny kielessä,
se ei sitoudu kielen ilmaisuihin, eikä aina edes psyykkisiin mielikuviin, kuten
reaalisen tajunnallisen arkikokemuksen yhteydessä. Kieli sijoittuisi siis kuvaamaan
keskivertokokemusta: se kattaa kokemismaailman laajan keskuksen, mutta
marginaalit molemmissa päissä jäävät sen ulkopuolelle. Ellei sitten meditatiivinen
kokeminen nimenomaan ole paluutta varhaiseen arkkityyppiseen kokemisen tilaan?
Rauhala (1986, 57) mainitseekin passiivisen meditaation tavoitteen olevan
tajunnan tyhjentäminen, jossa saavutetaan kokemisen organisoitumiselle vanhoista
rasitteista vapaa alkutila: paluu ihmisen kokemisen alkulähteille. Näin ollen eikielellinen marginaali sijoittuisi vain kokemisen primitiiviseen ytimeen, jossa

21
Metaforat ja symbolit ovat kielikuvia, joissa sanoja käytetään kirjaimellisesta merkityksestä poiketen.
Symboli on (usein vakiintunut) kielikuva, kielellinen merkki tai tunnus, jonka muodon ja merkityksen
suhde on konventionaalinen eli sopimuksenvarainen. Metafora on kielikuva, jossa jokin ilmaisu on
siirretty normaalista käyttökontekstista toiseen; se on merkityksen siirtämistä. (Kantola, Janna 2014,
272–274.)
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ihminen olisi läheisessä kosketuksissa jonkinlaiseen intuitioon, ”kuudenteen
aistiin.”
6.6.3 Kuoleva lapsi
”Vakavasti sairailla lapsilla on oikeus tulla kuulluiksi silloinkin, kun he eivät
parane” (Enkeliveli, 7).
Tutkimusaineistoni käsittelee pääsääntöisesti vanhempien kokemaa surua.
Kuitenkin kuoleva lapsi on jokaisen teoksen keskushahmo. Vanhempien surun
lähde on lapsen kärsimys ja lapsen menetys. Kirjoittajat kuvaavat käymiänsä
keskusteluja kuolevan lapsen ja tämän sisarusten kanssa ja pohtivat lastensa
sanomisia, ilmeitä, eleitä ja sanomatta jättämisiä. Vanhemmat miettivät, mitä lapsi
tietää ja ymmärtää kuolemasta, mitä hänelle voi kertoa ja miten ja miltä liian
tuskalliselta informaatiolta häntä tulisi säästää.
Omasta aineistostani, joka pääasiassa kuvaa aikuisten kokemuksia, ei voi tehdä
merkittäviä päätelmiä lapsen kokemuksesta kuoleman edessä. Kuitenkin on jossain
määrin nähtävissä se, että pienikin lapsi on tietoinen lähestyvästä kuolemastaan,
vaikkei hänelle kukaan sitä suoraan edes kertoisi. Edellisessä luvussa viitattiin
kolmevuotiaaseen Ossiin, joka mahdollisen tulkinnan mukaan ilmaisi tietonsa sekä
verbaalisesti että symbolisesti leikeissään. Myös viisivuotias Tekla ja
yhdeksänvuotias Ellen ilmaisevat puheissaan tietämyksensä omasta kuolemastaan.
Etenkin Elleniä on suojeltu tältä tiedolta, jotta hän saisi elää viimeiset päivänsä
vailla huolta ja pelkoa. Äidin kertomuksesta saattaa tehdä myös sellaisen tulkinnan,
että Ellen koko ajan tietää kuolevansa, mutta sen sijaan hän ei ole varma siitä,
tietävätkö ja ymmärätävätkö muut perheenjäsenet, eikä Ellen siksi ota asiaa
puheeksi, kunnes lopulta toteaa äidilleen ” […] etkö sinä tajua […] minä kuolen.”
Keskimmäisessä lainauksessa Ellen pohtii, kenelle hänen tossunsa annetaan. Äiti
tulkitse Ellenin viittavan tällä omaan lähestyvään kuolemaansa ja pudottaa lapsen
sanoista järkyttyneenä kurkkupurkin lattialle.
Onko tämä Teklan viimeinen kevät? Teklan viimeinen kesä edessä? Minulla on
lapsi, jolla ei ole tulevaisuutta. Minulla on lapsi, joka jo kysyy: Äiti, tuletko
sinä minun hautajaisiin? (Viimeinen vuosi, 32.)
Autossa Tekla puhui kuolemasta (Viimeinen vuosi, 37).
Muuten nämä tossut täytyy antaa Ailalle, koska kellään muulla ei ole näin
pieniä jalkoja paitsi Annulla, ja Annulle nämä ovat aivan liian suuret.
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Kuului korvia särkevä räiskähdys, kun pudotin kurkkupurkin kädestäni. […]
”Mitä sinä sanoit?” kuiskasin hiljaa Ellenille […] (Perhosen lento, 63.)
Kun oli mennyt kolme hoitopäivää, sanoi Ellen, ettei hän parane (Perhosen
lento, 102).
Mikset sinä päästä minua, äiti? […] Hän istui nojaten käsiinsä, ja katsoen
lävitseni hän sanoi itkunsekaisella äänellä. ”Äiti, etkö sinä tajua, minä en
jaksa enää, minä kuolen.” ”Älä sano noin”, pyysin ennen kuin olin ajatellut
mitään. (Perhosen lento, 216.)
Toisin kuin esimerkiksi onnettomuudessa kuollut, vakavasti sairas lapsi joutuu
käymään läpi surutyön ja luopumisen prosessin ikätasonsa mukaisella tavalla.
Samalla tavalla kuin aikuiselle, merkitsee kuoleman kohtaaminen myös lapselle
eksistentiaalista kriisiä. Sairastuneen lapsen elämä muuttuu aikaisemmasta: hän
saattaa joutua viettämään pitkiä aikoja sairaalassa, ei pääse kouluun tai päiväkotiin
eikä voi vapaasti liikkua esimerkiksi infektioriskin vuoksi. Lapsi saattaa näin
joutua eristyksiin ikätovereistaan, jotka jatkavat normaalia elämäänsä. Vakava
sairaus on aikuisellekin merkittävä kriisi; lapsi joutuu tällaisessa tilanteessa
vastatusten sellaisten kysymysten kanssa, jotka ovat äärimmäisen vaikeita kenelle
tahansa. Talonen toteaakin: ”Sairaat lapset tuntevat tuskaa, pelkoa, yksinäisyyttä ja
erilaisuutta” (Enkeliveli, 36).
Kohdatessaan traumaattisen tapahtuman lapsi voi myös pohtia, samalla tavalla
kuin aikuinenkin, miksi kyseinen asia tapahtui juuri hänelle: ”Miksi juuri minulla,
miksi juuri minulla, miksi juuri..?” kyseli Ellen (Perhosen lento, 34). Kokemus
epäoikeudenmukaisuudesta voi aiheuttaa myös katkeria tunteita omasta sairaudesta
ja siitä, että muut ikätoverit näyttävät samaan aikaan nauttivan elämästään terveinä:
Ellen oli katkera siitä, että hänen paras ystävänsä Mari sai kokea kaikkea
kesään liittyvää kivaa, uintia, auringonottoa, pyöräilyä. Hän odotti hartaasti
Marin kirjeitä, mutta repi ne hampaat irvessä lukemisen jälkeen. (Perhosen
lento, 48.)
Lasta kuolema luonnollisesti myös pelottaa, aivan kuten aikuistakin. Hyvin nuoret
lapset eivät kuitenkaan välttämättä osaa ilmaista pelkojaan ja huoliaan sanallisesti.
Faulkner (1997) toteaakin, että lapset kommunikoivat parhaiten ei-kielellisten
keinojen, kuten taiteen tai musiikin avulla. Hän tarkasteli viisivuotiaan
parantumattomasti syöpäsairaan pojan kokemusta kuolemaan liittyen
keskustelemalla tämän kanssa. Kävi ilmi, että poika oli varsin huolissaan siitä, kuka
216

pitäisi hänen kuolemansa jälkeen huolta Boo-Boo-pehmoeläinkarhusta. Poika oli
siirretty kotiin saattohoitoon, mutta hän ei suostunut ottamaan koviin kipuihin
määrättyjä hankalasti nieltäviä morfiinitabletteja, ei halunnut puhua muiden kuin
Boo-Boon kanssa eikä aina antanut tutkia itseään. Faulkner onnistuikin saamaan
poikaan kontaktin pehmoeläimen kautta: hänen tutkiessaan pehmokarhua, poika
kertoi sillä olevan kipuja vatsassa. Pojalle toimitettiin tämän jälkeen nestemäistä
morfiinia tablettien sijaan. Faulknerin kysyessä pojalta, mitä Boo-Boo mahtaa
eniten pelätä, poika totesi, että se pelkää joutuvansa eroon hänestä, kun hän pian
kuolee. Kivuliaita tuntemuksia on helpompi jakaa, kun ne projisoidaan esimerkiksi
nukkeen (ks. esim. Peltonen 2009, 145), tässä tapauksessa pehmoeläimeen. Poika
sai kerrottua kivuistaan ja peloistaan siirtämälle ne Boo-Boo-karhuunsa.
Pienten lasten pelkoja voi olla vaikea kartoittaa ensinnäkin siksi, että tuskaa
tuottavista tunteista on ylipäänsä vaikea puhua ja toiseksi lapsen kielellinen
kapasiteetti on rajallinen. Seuraavissa lainauksissa ensimmäisessä äiti aavistelee
kuolevan lapsensa tuntevan voimakasta kuolemanpelkoa, toisessa lainauksessa
lapsi ilmaisee pelkoansa sanallisesti, vaikkei pysty osoittamaan suoraan pelkonsa
kohdetta (mahdollisesti siksi, ettei uskalla ottaa puheeksi kuolemaa), kolmannessa
17-vuotias Anniina ilmaisee niin ikään pelkäävänsä kuolemaa. Lähes aikuisen
lapsen kanssa aikuisen on jo helpompi käsitellä kuoleman ja surun teemoja itselleen
luontaisen välineen eli kielen avulla. Toisaalta jo aikuinen lapsi, jolla on halu olla
itsenäinen, voi olla haluton puhumaan peloistaan ja kivuistaan. Tällöin voidaan
yrittää intuitiivisesti ”luodata” toinen toisensa mielialoja, kuitenkin väistäen
vaikeita puheenaiheita:
Hän oli ehkä aavistanut, että hän oli lähdössä, ja koska se pelotti minua,
kuinka se saattoikaan pelottaa häntä (Perhosen lento, 174).
En mahda sille mitään, minua pelottaa jokin (Perhosen lento, 20).
Minua pelottaa. […] Jos minä kuolen tähän. Kävin taas kerran kuoleman
keskustelut läpi hänen kanssaan. (Viimeinen hyppy, 98.)
Juttelimme niitä näitä ja luotasimme toistemme mielialoja. Kuolemaa oli
vaikea ottaa puheeksi, joten emme siis puhuneet siitä. (Äidin 365 toivon päivää,
94.)
Viittasin luvussa 5.3.4 Heideggerin käsitteeseen saatava, joka viittaa kaikkeen
siihen tulevaan, jota elämässä ei vielä ole, mutta tulee olemaan. Vakavan,
kuolemaan johtavan sairauden, tai vanhuuden myötä tällainen saatava poistuu
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horisontista ja ihmisen mieli kääntyy tulevaisuuden sijasta menneisyyteen.
Edellisessä luvussa viittasin kolmivuotiaaseen syöpäsairaaseen Ossiin, joka totesi,
ettei joulupukkia sinä vuonna enää tule. Sen sijaan hän halusi uudelleen ja
uudelleen käydä läpi ihania muistojaan ja kokemuksiaan edellisestä joulusta,
sorsien syöttämisestä järven rannassa ja luetuista lempikirjoistaan. Muistelun
tarkoitus on nähtävästi osittain tuoda lohtua ja ohjata ajatukset iloa tuottaviin
asioihin, mutta toisaalta se on myös osa luopumisprosessia ja
eräänlaista ”tilinpäätöstä”. On tarve muistella ja käydä läpi omaa elettyä elämää.
Lapsi voi esimerkiksi haluta kuulla kertomuksia siitä, millainen hän oli ”pienenä.”
On ilta. Ossi haluaa katsoa videota, jossa hän on järven rannassa syöttämässä
sorsia. Hän ei jaksa avata silmiään, mutta kuuntelee ja tietää, mitä seuraavaksi
tapahtuu. (Enkeliveli, 76.)
Aamuyöllä Ossi haluaa ensin isän syliin, sitten äidin syliin. Ja annos
joulupukkivideota. Silmät suljettuina hän ohjailee meitä kelaamaan nauhaa
oikeaan kohtaan. (Enkeliveli, 77.)
Lepäämme hiljaa vierekkäin. ”Äiti. Sä voisit lukea jotain.” Ilahdun, luen
mielelläni (Enkeliveli, 72).
”Kerro nyt millainen minä olin lapsena” (Perhosen lento, 180).
6.6.4 Sureva lapsi
Voiko lapsi kokea surua? Onko puolitoistavuotiaalla oma surunsa, oma
muistonsa, oma kaipauksensa? Mietin sitä pitkään. [...] Mutta Minna muistaa,
ja Minnalla on oma pieni surunsa. Hän löytää Ossin tavaroita, tuo ne minulle
kertoen, että ne ovat Ossin. Hän pukee päälleen Ossin vaatteita ja tietää,
etteivät ne ole hänen omiaan. (Enkeliveli, 197.)
Kuolemasta ja surusta on vaikea puhua, etenkin silloin, kun se koskettaa itseä tai
omia läheisiä. Mitä lähemmäs ihmisen omaa elinpiiriä kuolema osuu, sitä
niukemmaksi käyvät aiheeseen liittyvät sanat. Erityisen vaikeaa ja raskasta on
kohdata lapsen suru.
Koska lapsen kyky ilmaista itseään kielellisesti on vielä vajavainen, saattaa
hänen surun kokemuksensa jäädä vähemmälle huomiolle kuin aikuisen. Aikuinen
voi pahimmassa tapauksessa ajatella, ettei lapsi ymmärrä kuolemaa eikä kykene
suremaankaan sanan varsinaisessa merkityksessä. Suru ei kuitenkaan ole
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pelkästään kielellinen ilmiö, vaan kokonaisvaltainen kokemisen tila, joka jää
suurelta osin kielen tavoittamattomiin. Kielellinen ilmiasu on vain surun
pintakerros, eivätkä tietoisuus tai tieto ole sidoksissa kieleen. Kuten Damasio (2000
[1999], 104) toteaa:
Kieli, siis sanat ja lauseet, ovat jonkin muun asian käännös, kokonaisuuksia,
tapahtumia, suhteita ja päätelmiä kuvaavien ei-kielellisten kuvien muunnos.
Jos kieli toimii itselle ja tietoisuudelle samalla tavalla kuin se toimii kaikelle
muulle, eli se symboloi sanoja ja lauseita, jotka ovat aluksi ei-sanallisessa
muodossa, silloin on oltava ei-sanallinen itse ja ei-sanallinen tietämys, jolle
sanonnan ”minä tiedän” sanat ”minä” ja ”tiedän” ovat asianmukaisia
käännöksiä jokaisessa kielessä.
Lapsen suru saattaa jäädä toissijaiseksi aikuiseen nähden myös siksi, että aikuisten
voi olla hyvin vaikea kestää lapsen kärsimystä. Lapsi vaistoaa sen ja haluaa suojella
etenkin vanhempiaan. Aikuinen taas haluaa elää siinä uskossa, ettei lapsi ymmärrä
eikä sure, ehkei kärsikään niin kovasti. Vaikka hän sisimmässään tietäisi, ettei näin
ole, hän ei tahdo nähdä lapsen tuskaa koko rajuudessaan, koska ei kestäisi sitä.
Hägglundin (1973) mukaan vanhemmat kieltävät usein sekä piilotajunnassaan että
myös lapsen seurassa tiedostetusti lapsen uhkaavan kuoleman ja surutyön. Lapsi
omaksuu vanhempiensa asenteen miellyttääkseen näitä. Väite, ettei lapsi pystyisi
suruun ja kuoleman pohdintaan on aikuisten suojautumiskeino omaa ahdistustaan
vastaan, toteaa Hägglund. (1973, 19.)
Nähdäkseni asia on ongelmallinen muillakin tavoin, eikä puhumattomuus liity
ainoastaan aikuisen itsesuojelutarpeeseen. Lapsen vakava sairastuminen ja
kuolema perheessä synnyttää kaikissa perheenjäsenissä voimakkaan
vuorovaikutteisen prosessin. Sureva pyrkii suojeleman sekä itseään että toista
ylimääräiseltä kärsimykseltä. Siksi jokainen on hyvin varovainen sanoissaan.
Etenkin lapsen kohdalla on vaikea hahmottaa, mitä hän tietää, ymmärtää ja kestää.
Kärsivälle lapselle ei haluta aiheuttaa lisää murhetta ja joissain tapauksissa
varovaisuus saattaa johtaa täydelliseen asioista vaikenemiseen. Jo ennestään
raskaassa tilanteessa koetetaan välttää aiheuttamasta lisäkipua kenellekään,
varsinkaan kuolevalle lapselle. Häntä halutaan ehkä suojella liian raskaalta tiedolta
tai hänelle halutaan suoda viimeiset elinviikot tai -päivät ilman pelkoa kuolemasta,
kuten Vilppola toteaa alla olevassa lainauksessa teoksestaan Perhosen lento:
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Siinä se tuli. Ensimmäinen valhe, joka annettakoon minulle anteeksi. […] Ei
hänen tarvitse tietää, että päivät ovat jo loppumassa. […] Ja minä haluan
antaa hänelle kotonaolopäivät ilman pelkoa kuolemasta. (Vilppola 1998, 13.)
Aikuisen on usein vaikeaa kestää lapsen pahaa mieltä ja surua. Jos maailma olisi
oikeustajumme mukainen, lapsen elämään kuuluisivat vain ilo, onni, rakkaus,
terveys, hyvinvointi ja huolenpito. Kun huomaamme lapsen murehtivan tai surevan
jotakin, koetamme ehkä nopeasti kääntää hänen huomionsa muualle,
miellyttävimpiin asioihin. Haluamme että hän lakkaa suremasta ja on sen sijaan
iloinen ja hyväntuulinen, jolloin voimme itsekin rentoutua ja vapautua virinneestä
epämukavasta huolesta, kuten alla olevassa lainauksessa kuvataan:
Lapselta kysytään tavallisesti, onko ollut kivaa, harvemmin muistetaan kysyä,
harmittaako jokin, sattuiko jotain ikävää. Ehkä me näin luulemme
suojelevamme lasta pettymyksiltä. Luullessaan säästävänsä toista ikäviltä
asioilta ihminen yleensä suojelee itseään. Silloin ei tarvitse kokea, miten omat
tunteet heijastuvat toisen ilmeistä ja sanoista. Silloin ei tarvitse käsitellä omia
pelkoja ja pettymyksiä. (Enkeliveli, 108.)
Lapsen suru herättää vanhemmassa huolta ja ahdistusta, koska lasta halutaan
luonnollisesti suojella kaikelta kärsimykseltä. Se herättää myös syyllisyyttä ja
voimattomuutta, koska emme kuitenkaan, hyvistä yrityksistämme huolimatta
kykene suojelemaan lapsia suruilta ja murheilta, pettymyksiltä ja menetyksiltä,
elämän nurjalta puolelta. Koska elämä on vaativaa ja toisinaan myös kovaa, lasten
on opittava menetyksiin ja pettymyksiin ja heitä on opetettava suremaan, eli
käsittelemään vaikeita tunteitaan. Pienistä menetyksistä ja suruista on hyvä aloittaa.
Poijulan (2007, 101) mukaan lapsia voidaan valmentaa elämän
väistämättömiin
pieniin
menetyksiin
ja
samalla
vahvistaa
heidän
selviytymisvoimavarojaan suuria menetyksiä varten. Lapsia voidaan valmistaa
suuriin menetyksiin puhumalla pienistä menetyksistä, auttamalla ilmaisemaan
surua ja ottamaan vastaan lohdutusta. Lapsen kanssa voidaan myös esimerkiksi
vierailla kirkoissa ja hautausmailla ja keskustella vainajista, kuolemasta ja
kuolemisesta. Poijula mainitsee myös joissakin maissa kehitetyn kuolemaan
liittyvän kasvatuksen (death education), jossa kuolemaan nivoutuvaa tietoa
pyritään kouluissa antamaan opetuksen osana eri oppiaineissa. Lasten kuolemaan
liittyviä tunteita käsittelevässä artikkelissa ”Hospitalized child and teenager with
chronic diseases: feelings about death” (Moura et.al. 2015, 570) todetaan, että
kuolema on läsnä ihmisen elämässä lapsesta alkaen ja sen tosiasian kieltäminen voi
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olla vahingollista lasten ja nuorten kehitykselle. Artikkelissa kannustetaan
keskustelemaan lasten kanssa myös kuolemasta. Tehtävä voi tosin olla hyvin
haastava. Vanhemmat saattavat näet toisinaan kokea hyvin sopimattomaksi sen,
että heidän lapsilleen puhutaan kuolemasta, mikä kuvastuu seuraavassa
lainauksessa, joka kuvaa vanhempien reaktioita siihen, kun sisarensa menettänyt
lapsi oli vienyt kuolleen vauvan, sisarensa, valokuvan päiväkotiin muiden lasten
nähtäväksi:
Lapset olivat ihmetelleet valokuvaa ja todenneet Elinan näyttävän kuvassa
pieneltä nukelta. Tämän jälkeen lapset olivat palanneet leikkeihinsä.
Seuraavana päivänä päiväkoti oli saanut vihaisia soittoja vanhemmilta.
Kuolleen lapsen kuvan näyttäminen ei kuulu esikoulun toimintaan. Olin
surullinen tyttäreni puolesta. Hän oli vain halunnut näyttää valokuvan
pikkusiskostaan. (2015, 69.)
Suru kuuluu alusta alkaen jokaisen lapsen elämään. Sureminen ei liity ainoastaan
kuolemaan, vaikka kuolema toki on se suurin, pelottavin ja lopullisin menetys.
Poijula (2007, 94) toteaa, että kuoleman lisäksi lapsi voi kokea monenlaisia
menetyksiä, joihin kuuluu surua: hän voi menettää päivittäisen yhteyden
perheenjäseniinsä avioeron tai huostaanoton seurauksena. Lapsi voi sairastumisen
myötä menettää terveytensä. Muuton seurauksena hän menettää tutun ympäristönsä.
Väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa fyysisen tai psyykkisen
koskemattomuuden menettämisen. Lemmikkieläimen kuolema saattaa olla lapselle
ensimmäinen suuri menetys. (2007, 94.)
Carterin (2016, 19) mukaan lapsen elämään liittyy sekä fyysisiä, sosiaalisia,
emotionaalisia että henkisiä menetyksiä. Fyysisiä menetyksiä ovat esimerkiksi
kohdun turvan menetys syntymässä, terveyden menetys jonkin sairauden vuoksi,
hampaan menetys tai hormonaaliset muutokset puberteetin yhteydessä. Sosiaaliset
muutokset voivat liittyä asuinpaikan tai koulun vaihtoon ja niistä aiheutuviin
muutoksiin toveripiirissä. Emotionaalisiin menetyksiin kuuluvat muun muassa
vanhempien avioero, vanhempien uudet kumppanit tai ystävyyden loppuminen.
Lapsi voi menettää itsetuntonsa esimerkiksi huonon koulumenestyksen vuoksi.
Henkinen menetys voi olla yksinäisyyden tai rakkaudettomuuden kokemusta,
omanarvontunnon puutetta tai elämän tarkoituksettomuuden kokemusta. (Carter
2016, 19.)
Ajan kulkukin on osittain surun sävyttämää, sillä aika on muutosta, ja muutos
merkitsee vanhasta luopumista ja menettämistä. Ihminen suree ainakin alitajuisesti
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ajan kulumista, koska mennyt ei koskaan palaa ja koska ajan päätepisteenä on
kuolema. Lapsikin saattaa toisinaan surra sitä, että ajan kulumisen myötä hän
kasvaa, tulee isoksi ja menettää pienenä olemiseen kuuluvia etuja, kuten
vanhempien suoman hoivan ja turvan. Kasvu merkitsee myös oman vastuun
lisääntymistä ja pelottavien asioiden kohtaamista, kuten pieni Eino toteaa Ervastin
teoksessa Jäähyväiset Einolle (2008, 169): ”En minä halua tulla isoksi, minä olen
pieni Eino-poika.” Ihmisen elämä on alusta saakka vanhasta, tutusta ja turvallisesta
luopumista, ja siksi suru kulkee mukana halki elämän.
6.6.5 Lapsen ja vanhempien välinen vuorovaikutus surussa
Koska lapsen kuolema on käynyt esimerkiksi Suomessa yhä harvinaisemmaksi,
aiheesta voi yleisesti ottaen olla vaikea keskustella. Useimmilla ihmisillä ei ole
aiheesta omakohtaista kokemusta ja vertaistukea on näin ollen vaikeampi löytää.
Oletusarvona on terve lapsi ja lapsen vakava sairastuminen on lähinnä
poikkeuksellista. Ei lapsen kuolemaan osata varautua, sillä se on hyvin
epätodennäköistä. Poikkeuksellisuutensa myötä lapsen kuolemasta on jossain
määrin myös tullut teema, josta ei haluta eikä osata keskustella. Talonen (1996)
toteaa kirjassaan Enkeliveli:
Lapsen kuolemasta ei kirjoiteta, ei puhuta, siitä ei tehdä elokuvia eikä taidetta.
Lapsen kuolemaa ei yksinkertaisesti ole. […] Kun kerroin ystävälleni Ossin
kuolemasta, hän kysyi, mitä me sanoimme Ossille. Me emme sanoneet mitään.
Me emme osanneet sanoa mitään. Olimme eläneet todellisuudessa, josta
kuolema on kaukana, loppuun asti. (Enkeliveli, 93.)
Kuolemasta ylipäänsä on vaikea puhua, etenkin silloin, kun se tulee lähelle. Siltala
(2002, 285) toteaakin, että ”jokaisella kuoleman äärellä olevalla on tieto
kuolemisen läheisyydestä, mutta sitä ei sanota ääneen.” Erityisen vaikeaa
kuolemasta puhuminen on lapsen kanssa, koska lapsi ja kuolema ovat teemoja,
jotka yksinkertaisesti eivät mahdu samaan keskusteluun.
Ei varmasti ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua lapselle kuolemasta.
On otettava huomioon muun muassa lapsen ikätaso ja hänen henkilökohtaiset
ominaisuutensa. Suomen lääkäriliitto (Lääkärin etiikka: Lähellä kuolemaa22) toteaa
esimerkiksi lääkärin etiikkaan ja lapsen kuolemaan liittyen, että kuoleman
lähestymisestä on lapselle kerrottava hyvin harkiten. Kertomistavasta ja
22
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ajankohdasta tulee sopia vanhempien kanssa, samoin kuin siitä, kuka asian kertoo.
Ehkä ei kuitenkaan pitäisi olla liian varovainen. Terveidenkin lasten kanssa
kuoleman tematiikkaa voi käsitellä symbolisella tasolla, esimerkiksi leikin, taidetai kirjallisuusterapeuttisin keinoin. Vakavasti sairaiden lasten sairauden ja
kuoleman kysymysten käsitteleminen olisi sen sijaan erityisen tärkeää. On suuri
vaara, että vaikeista asioista vaietaan.
Lapsen sairastuminen ja kuolema käynnistävät perheessä voimakkaasti
vuorovaikutteisen suremisen prosessin, jossa jokainen perheenjäsen on
ahdistuneen huolestunut toinen toisensa tunteista. Vanhemmat ovat huolissaan
kuolevasta lapsesta, kuoleva lapsi kantaa huolta vanhemmista, vanhemmat
sisaruksista, sisarukset vanhemmista jne. Jokainen pelkää lisäävänsä toisen ja sitä
myötä itsensä jo ennestään ylitsevuotavaa taakkaa. Pelko saattaa johtaa
vaikenemiseen, jossa ei tiedetä mitä uskaltaa sanoa, tehdä, toivoa, haluta tai pelätä.
Vanhempi, joka ehkä ajattelee lapsensa olevan tietämätön lähestyvästä
kuolemastaan, saattaa kuitenkin tehdä muusta kertovia tulkintoja perustuen lapsen
sanoihin, eleisiin ja ilmeisiin. Äkillinen tunne siitä, että lapsi tietää sittenkin
enemmän kuin on uskottu, lyö tajuntaan kipeästi, kuten seuraava lainaus
kuvastaa: ”Vetäessäni hänen housujaan ylös näin hänen ilmeensä. ”Hän tietää”,
säikähdin ja minua itketti. (Perhosen lento, 190.)
Pelokas sisäinen arviointi siitä, mitä toinen saattaa tietää voi johtaa siihen, että
sairaudesta ja kuolemasta tulee eräänlainen tabu, josta ei sanattomasta
sopimuksesta puhuta. Lapsi voi kokea aiheen olevan ”kielletty” tai voi nuoren
ikänsä takia olla kykenemätön edes ottamaan puheeksi surun ja kuoleman kaltaisia
vaikeita teemoja. Kuitenkin sairas lapsi tuntee olevansa sairas ja hän tuntee muiden
tuohon sairauteen kohdistaman huolen ja pelon. Lapsi yhdistää sairautensa
vanhempiensa kokemaan huoleen ja käsittää siten, että sairaus on pelottava ja että
se on suuri uhka. Lainauksessa teoksesta Enkeliveli 3-vuotiaan Ossin äiti kysyy
lääkäriltä, tietääkö syöpää sairastava Ossi itse kuolevansa. Lääkäri ei osaa vastata,
mutta kertoo aivan pientenkin lasten olevan ensisijaisesti huolissaan
vanhemmistaan: ”Mahtaako hän itse tietää jotain? [...] En tiedä. mutta sen tiedän,
että aika pienetkin lapset ovat tällaisessa tilanteessa eniten huolissaan
vanhemmistaan. (Talonen 1996, 66.)
Vanhempiin kohdistuva huoli saattaa estää lasta ottamasta puheeksi vaikeaksi
koettuja aiheita, kuten surun tunteita, kuoleman pelkoa ja kuolemaan liittyviä muita
kysymyksiä. Jos vanhempien voimavarat eivät riitä tämän tyyppisiin
keskusteluihin, keskustelukumppanina ja kuuntelijana voi toimia myös esimerkiksi
joku hoitohenkilökuntaan kuuluva, kuten Talonen pohtii teoksessaan Enkeliveli:
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Ossi ei ollut millään lailla tekemisissä kuoleman kanssa, edes naapurin kissa
ei ollut kuollut. Miksi olisimme sen vetäneet yhtäkkiä esiin häntä
hämmentämään? Nykyään vakavasti sairaiden lasten kanssa pohditaan
kuoleman kysymyksiä, jos lapsi sitä itse haluaa. Jos vanhemmat eivät itse
kykene puhumaan, hoitajat auttavat. He sanovat, että sairaat lapset näkevät
kuoleman useimmiten vapauttajana, ei pelottavana. Kuolema merkitsee heille
menemistä paikkaan, jossa ei ole kipuja eikä kärsimyksiä. (Talonen 1996, 94.)
Ainakin osalla sairaista lapsista saattaa olla voimakas tarve kuolemaa käsitteleviin
keskusteluihin. Hägglund kertoo teoksessaan Tuonelan eteisessä (1991, 197–198)
12-vuotiaasta leukemiaa sairastavasta pojasta, joka psykoterapian myötä alkoi
puhua avoimesti kuolemanpelostaan. Jo itse sairauden puhkeamisesta järkyttyneet
vanhemmat, isä ja äitipuoli, etääntyivät tämän jälkeen pojasta entisestään ja
harvensivat käyntejä tämän luona sairaalassa. Vanhemmat suhtautuivat kielteisesti
myös psykoterapiaan ja syyttivät terapeuttia pojan kuolemaan liittyvistä puheista.
Terapeutin lakattua käymästä, poika muuttui unettomaksi, erittäin ahdistuneeksi ja
aggressiiviseksi ja kahden päivän terapiatauon jälkeen terapeutin käynnit katsottiin
välttämättömiksi jatkaa. Kyseiselle pojalle sairauteen ja kuolemaan liittyviä
pelkoja oli välttämätöntä purkaa sanallisesti psyykkisen paineen ollessa niin suuri,
että se kääntyi fyysisiksi oireiksi ja aggressioksi keskusteluyhteyden katketessa
hetkeksi. Tapaus osoittaa myös sen, kuinka kivuliasta vanhemmille on se, että lapsi
puhuu omasta kuolemastaan. Suojautumiskeinona saatetaan käyttää todellisuuden
kieltämistä.
Puhuttiin kuolevalle lapselle kuolemasta tai ei, hänellä on todennäköisesti
useimmiten, kognitiivisesta kehityksestä riippuen, joka tapauksessa joko
intuitiivinen tai käsitteellinen tieto siitä, että hänen elämänsä on lähestymässä
loppuaan. Vaikka lapsi jo osaisi ilmaista tuon hiljaisen tietonsa kielellisesti, hän ei
ensinnäkään ehkä halua sitä tehdä itsensä vuoksi, sillä asian kielelliseksi tekeminen
todentaisi sen lopullisesti. Vakavasti sairas lapsi saattaa jopa kieltää kokevansa
kipua, koska ei halua myöntää olevansa sairas, kuten kolmevuotias syöpää
sairastava Ossi tekee Talosen teoksessa Enkeliveli: ”Jos kysyimme, sattuuko jostain,
hän väitti kyyneleet silmissä, että ei satu. Kun kaikesta huolimatta pyysimme
kipulääkkeen lisäystä, Ossi intti: ”Älä sitä sano.” (Talonen 1996, 71.)
Varma tieto merkitsisi myös toivon menettämistä. Lapsi voi ilmaista
tietoisuutensa lähestyvästä kuolemasta symbolisesti tai epäsuorasti, mutta
vanhempi osaltaan saattaa haluta pysyä siinä uskossa, ettei lapsi tiedä. Ajatuskin
siitä, että lapsi tietäisi kohta kuolevansa on aikuiselle liian tuskallinen, kuten alla
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oleva lainaus Helmi Vilppolan teoksesta Perhosen lento (1998) kuvaa. Vilppolan
9-vuotias tytär, Ellen, sairastaa leukemiaa ja on siirretty kotiin saattohoitoon.
Lähestyvästä kuolemasta ei kotona puhuta, eikä tytölle ole kerrottu, että hän on
kuolemassa, mutta Ellen tuntuu tietävän ja tuo sen esille erilaisilla vihjaavilla tai
metaforisilla kommenteilla, mikä tuottaa ahdistusta äidille, joka haluaisi säilyttää
uskonsa sen suhteen, että tytär ei tiedä:
”No, eihän sitä tiedä, vaikka ei olisi kaikkeen aina aikaa.” Tuntui kuin joku
olisi lyönyt nyrkillä minua vatsaan. Kaikki tuntui tulevan ylös kurkkuun. Miksi
hän sanoi noin? (Perhosen lento, 32.)
6.6.6 Sisarusten suru
Lapsen menettämistä pidetään pahimpana kokemuksena, mitä ihmiselle voi
sattua. Sitä voidaan verrata siihen, miltä lapsesta tuntuu menettää sisarus.
Meidän on hyvä muistaa, että lapsilta puuttuu riittävän vivahteikas kieli
ilmaista tunteita ja ajatuksiaan. Kuitenkin heitä kohtaa sama käsittämätön
tuska kuin vanhempiaan. Vanhemmilla on toisensa, lapsi on monella tapaa
yksin. (Kun elämä pysähtyi, 12.)
Yllä oleva lainaus ilmaisee sen, kuinka lapsi sisaruksensa menettämisen myötä
joutuu kohtaamaan saman surun ja tuskan kuin vanhempansakin ja kuinka hän
monella tapaa voi jäädä tunteineen yksin. Vanhemmat saattavat lapsen
menettämisen jälkeen olla ahdingossaan psyykkisen jaksamisensa äärirajoilla siinä
määrin, etteivät heidän voimavaransa riitä sisarusten tukemiseen. Packman ym.
(2006, 825) viittaavat useaan tutkimukseen, (esim. Bank & Kahn 1982; Cain ym.
1964; Davies 1995; Devita-Raeburn 2004) joissa sisaruksen menettämisestä
luonnehditaan kaksinkertaiseksi menetykseksi: lapsi menettää tuolloin kuolleen
sisaruksensa, mutta sen lisäksi hän voi menettää myös vanhempiensa tuen. Vaikka
vanhemmat olisivatkin huolissaan elossa olevista lapsistaan, heidän
emotionaalinen energiansa ei välttämättä tahdo riittää näiden auttamiseen.
(Packman ym. 2006, 825.)
Sisaruksen kokema menetys ja suru on yhtä merkittävä kuin vanhempien
kokema suru näiden menettäessä lapsensa. Sisarukset ovat monenlaisissa rooleissa
toistensa elämässä, ja sen vuoksi sisaruksen kuolema on erityisen laaja-alainen
menetys. Sisaruksen kuollessa lapsi menettää niin leikkitoverinsa, uskottunsa,
roolimallinsa kuin ystävänsäkin (Packman ym. 2006, 820). Menetys on
kokonaisvaltainen ja jättää jälkensä, mahdollisesti koko elämän ajaksi. Inna ym.
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(2014, 85) kuvaavatkin sisaruksensa menettäneen surua kokonaisvaltaiseksi
kokemiseksi ja sielun sirpaloitumiseksi.
Sisarussuhde ovat luonteeltaan ainutlaatuinen: se on monessa tapauksessa sekä
pitkäkestoisin että läheisin ihmissuhde elämän aikana (Robinson & Mahon 1997,
477). Sisarusten identiteetit ovat yhteisen historian myötä monin tavoin
kietoutuneita toisiinsa. Menettäessään sisaruksensa, eloon jäänyt saattaa tästä
syystä kokea menettävänsä samalla myös osan itsestään. (Packman ym. 2006, 820
viittaus Devita-Raeburniin 2004.) Innan ym. (2014, 87) mukaan sisaruksensa
itsemurhan seurauksena menettäneet kuvasivatkin suruprosessinsa olleen niin
raskas, että sen koettiin ”vievän hengen, puolikkaan sisaruksesta ja reikiinnyttävän
heidän sydämen (alkuperäinen kirjoitusasu)”.
Sisaruksen suruun voi kuulua monenlaisia tuntemuksia, kuten shokeeraavia
tunnetiloja, epäluuloa, sisimmän mielipahaa, pelkotiloja, syyllisyyttä, tunteiden
tyhjyyttä, kehon oireilua, sielun vahingoittumista, surun alle luhistumista, elämän
sekasortoisuutta, itsetuhoa, surun piilottelua, tapahtuneen torjumista, surussa
syrjään vetäytymistä ja ajattelemattomuuden kokemista. (Inna ym. 2014, 85–87.)
Birenbaum (2000, 383–385) viittaa artikkelissaan useisiin tutkimuksiin, joiden
mukaan sisaruksen kuolema voi aiheuttaa useita sekä psykososiaalisia että
fysiologisia suruun liittyviä oireita, kuten syyllisyyttä, vihaa, pelkoa, surullisuutta,
toivottomuutta,
alemmuudentunnetta,
ahdistusta,
eristyneisyyttä,
keskittymisvaikeuksia, kuolemantoiveita ja masennusta sekä päänsärkyä,
vatsakipuja, kastelua, puheen häiriöitä, astmaa, paksusuolentulehdusta ym.
Nykyään lapsen suru tunnustetaan ja tunnistetaan yhä paremmin. Läheisensä
menettäneille lapsille on olemassa esimerkiksi omia sururyhmiä, joita järjestävät
ainakin seurakunnat ja mielenterveysseurat. Silti riskinä saattaa edelleen olla se,
että lapsi jää surussaan vaille riittävää tukea, koska hänen tapansa ilmaista
ajatuksiaan ja tunteitaan ovat erilaiset kuin aikuisella. Lapsen suru hukkuukin
helposti aikuisen surun alle, vaikka jo sylilapsen tiedetään reagoivan perhettä
kohdanneeseen murheeseen (Erkkilä ym. 2003, 163). Lapsi voi surra ja kaivata
menettämäänsä sisarusta, vaikka olisi itse ollut vasta vauva tämän kuollessa, kuten
seuraavassa lainauksessa, jossa kertoja on ollut kymmenen kuukauden ikäinen, kun
hänen veljensä kuoli:
Muistan kuinka pienenä tyttönä kaipasin isoaveljeä ja loin mielikuvituksessani
mitä ihmeellisimpiä asioita, mitä olisimme tehneet, jos Toivo-veli olisi saanut
elää (Perhosen lento, 35).
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Lapset ovat yhtä lailla huolissaan surevista vanhemmistaan niin kuin vanhemmat
lapsistaankin. Seuraavissa lainauksissa ensimmäisessä kirjoittaja hahmottelee
pikkuveljensä onnettomuuden seurauksena menettäneen Tommyn kokemusta
surun ”kaksinkertaisesta taakasta.” Toisessa lainauksessa kuvataan, kuinka
empaattinen ja herkkä lapsi voi olla huomaavainen vanhempiaan kohtaan omien
tarpeidensakin kustannuksella. Kolmas ja neljäs lainaus kuvaavat niin ikään,
kuinka menehtyneen lapsen sisarukset koettavat lohduttaa vanhempiaan parhaansa
mukaan:
Miltä tulevaisuus näyttää pikkuisesta pojusta, jota niin rakastamme. Silloin
tällöin hän tulee ja yrittää sanoa rohkaisevan sanan. Luulen hänen taakkansa
olevan kaksinkertainen. Hän kantaa omaa suruaan pikkuveljestä ja sen lisäksi
koettaa huolehtia vanhemmistaan. (Kun elämä pysähtyi, 69.)
Eräänä iltana olimme tavalliseen tapaan ulkona ajelulla harhailemassa
ympäriinsä paikasta toiseen. Monta sanaa ei sanottu. Tommy rikkoi
hiljaisuuden ja kysyi hienotunteisesti äidiltään: ”Luuletko äiti, että jaksat
tehdä minulle voileivän? Olen niin nälkäinen.” […] Vilkaisimme varovaisesti
toisiamme sanomatta sanaakaan. Kamppailimme molemmat itkua vastaan. […]
Hän oli ollut nälkäinen koko illan kuitenkaan sitä paljastamatta. Hän näki,
miten vaikeaa äidillä oli, ja hänen huomaavaisuutensa äitiä kohtaan oli
voittanut nälän […] (Kun elämä pysähtyi, 69.)
Entä lapset? Mitä he ymmärsivät? Eivät he paljoa kyselleet, seurasivat
ihmetellen, hämmennyksissään kaikkea. […] Joskus myöhemmin nuorempi
sanoikin, kuin lohduttaakseen minua: ”että Maria tulee lintuna takaisin meitä
katsomaan, koputtaa ikkunaan ja lentää hevoskastanjapuuhun”. (Pieni enkeli,
98.)
Pikkusiskosta on tullut myös mestari aistimaan piilotettua itkuani. Avoimeen
itkuun hän reagoi aina tulemalla syliin ja lohduttamalla. Jos yritän itkeä
häneltä salaa, hän ikään kuin jähmettyy paikoilleen ja tarkistaa nopeasti
kasvojeni ilmeen…. […] (Jäähyväisten jälkeen, 44.)
Kun perheen yksi jäsen kuolee, yhdenkään muun jäsenen suru ei rajoitu pelkästään
menehtyneen suremiseen, vaan jokainen joutuu suremaan myös toinen toisensa
puolesta. On tuskallista nähdä, kun rakas ihminen kärsii. Näin ollen lapsensa
menettäneet vanhemmat surevat ja ovat oikeutetusti huolissaan myös mahdollisen
puolison ja sisarusten jaksamisesta. On kohtuutonta, että lapsi joutuu kohtaamaan
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niin raskaan surun, joka sisaruksen menetyksestä seuraa. Vanhempi voi surra sitä,
että eloon jääneen lapsen lapsuus menee pilalle, että hän joutuu kasvamaan
aikuiseksi liian nopeasti tai että kuolemantapaus perheessä jättää häneen pysyvät
jälkensä, kuten alla olevissa lainauksissa kuvastuu. Sisaruksen kuolema
todennäköisesti jättääkin pysyvät jälkensä eloonjääneisiin lapsiin, mutta ne eivät
pitkällä tähtäimellä välttämättä kaikki ole negatiivisia. Robinson & Mahon (1997,
493 viittaus Hoganiin & De Santisiin 1996) viittaavat myös henkilökohtaiseen
kasvuun ja resilienssin kehittymiseen sisaruksen menetykseen liittyvän surun
yhteydessä. Alla olevissa lainauksissa kirjoittajat surevat sitä, miten lapsen
kuolema on vaikuttanut näiden sisariin:
Pikkusiskon kiva lapsuus muuttui itkevän äidin lohdutteluksi (Jäähyväisten
jälkeen, 45).
Kati joutui kasvamaan suoraan aikuiseksi varhemmin kuin muut ikäisensä
(Perhosen lento, 8).
Anna-Liisaan Ellenin sairaus ja sitä seurannut aika jätti ehkä jälkensä
kaikkein syvimpään. Olihan hän vasta kuuden, kun Ellen sairastui ja seitsemän
hänen kuollessaan. (Perhosen lento, 8.)
Lapsen kuoleman jälkeen vanhempien ahdistus voi olla niin suurta, että kuolleen
lapsen sisarukset tietoisesti välttävät puhumasta menehtyneestä, koska olettavat sen
tuottavan vanhemmille lisää kärsimystä (Packman ym. 2006, 826 viittaus Balkiin
1983; Forwardiin & Garlieen 2003; Horsleyhyn & Pattersoniin 2006). Useissa
tutkimuksissa todetaankin, että lapset tietoisesti kätkevät tunteensa suojellakseen
vanhempiaan (Robinson & Mahon 1997, 479 viittaus Haaseen 1989; Mahoniin &
Pageen 1995; Roseniin 1984–1985). Tällainen reaktiotapa viittaa niin sanottuun
estyneeseen suruun (Robinson & Mahon 1997, 479 viittaus Roseniin 1986).
Mikäli vanhempien voimavarat ovat vähissä, surevat sisarukset saattavat
toisinaan näitä suojellakseen mieluummin tukeutua esimerkiksi opettajaan,
ystävään tai sukulaiseen (Packman ym. 2006, 833). Isovanhemmilla on oma
surunsa kannettavanaan menetettyään lapsenlapsensa, mutta he voivat myös
osaltaan toimia merkittävänä tukena sureville sisaruksille, kuten seuraava lainaus
kuvastaa:
Tommy on nyt jakamattoman huomiomme ja ajattelumme kohteena. Emme
säästä vaivojamme toteuttaessamme hänen toiveitaan. […] Vanhempani
asuvat ihan lähellä ja ovat suureksi tueksi Tommylle. Hän voi mennä heidän
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luokseen niin usein kuin haluaa ja on aina yhtä tervetullut. Heidän
uhrauksensa ovat kaikilla tasoilla rajattomat. (Kun elämä pysähtyi, 68.)
Jotta lapset uskaltaisivat ilmaista tunteitaan, kuten surua, vaatii se tietynlaista
avointa ilmapiiriä. Packman ym. (2006, 826) toteavat, että avoin kommunikaatio
perheessä olisikin välttämätöntä sisaruksen kuoleman jälkeen. Toisinaan tämä ei
kuitenkaan toteudu ja lapsi voi kokea, ettei hänellä ole lupaa ilmaista tunteitaan
avoimesti tai puhua menetetystä sisaruksestaan. Pieni lapsi ei myöskään välttämättä
itse oma-aloitteisesti osaa tai uskalla ilmaista pelkoa, surua tai muuta vaikeasti
käsiteltävää tunnetta. Tällöin aikuisen kannattaa lukea lapsen kehonkieltä ja kysyä,
ottaa puheeksi tai huomioida lapsi muulla tavalla. Seuraavissa lainauksissa
ensimmäisessä seitsemänvuotias Anna-Liisa on ymmärrettävästi peloissaan
isosiskonsa ollessa kotona saattohoidossa. Toisessa lainauksessa vuoden ikäinen
pikkusisko on säikähtäneenä jähmettynyt paikalleen lääkintähenkilöstön ja
vanhempien huomion kohdistuessa vaikean sairauskohtauksen saaneeseen veljeen:
Kumarruin Anna-Lisan silmien tasolle. Katse oli musta ja pelokas. Pienen
pään sisällä saattoi tietämättäni olla vaikka mitä kauhuajatuksia, joten otin
hänet syliini ja istuin pöydän ääreen. Painoin suuni aivan hänen korvaansa
kiinni ja kysyin: ”Pelottaako sinua?” Hän käänsi päätäni niin rajusti sivulle,
että tuntui kuin niskassa olisi naksahtanut ja supatti korvani taakse. ”Pelottaa.”
(Perhosen lento, 2018.)
Yhtäkkiä havahdun kaipaamaan pikkusiskoa. Missä tyttäreni on? Olen
unohtanut hänen olemassaolonsa täysin muutamaksi hetkeksi. Loikin
lääkärinlaukkujen yli ja miesten ohi olohuoneeseen ja löydän tytön istumasta
isosta nojatuolista, johon hän on asettunut pakonomaisesti. Hän näyttää
samalta kuin pelokkaat lapset vanhoissa mustavalkoisissa valokuvissa.
Jähmettyneenä, alahuuli väpättäen hän seuraa tapahtumaa. Kaappaan hänet
syliini ja ryntään takaisin makuuhuoneeseen, jossa Eino yrittää sopertaa
jotakin. (Jäähyväiset Einolle, 12.)
Lapsella on samanlainen tarve vaalia sidettä kuolleeseen sisarukseen kuin
aikuisella menettämäänsä lapseen. Lapselle voikin olla tärkeää erilaisin tavoin pitää
yllä suhdetta kuolleeseen sisarukseensa. Muistamisen tukena voi käyttää
esimerkiksi valokuvia ja menehtyneelle kuuluneita esineitä. Jotkut saattavat
ylläpitää suhdetta jatkamalla keskusteluja kuolleen kanssa, kuten alla olevassa
lainauksessa, jossa menehtyneen pojan isosisko on ottanut tavaksi jutella veljelleen
ennen nukahtamista:
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Myöhemmin syksyllä nuorin tyttäremme ei saanut unta vieraillessamme
tuttaviemme mökillä. Siellä ei kuulemma voinut keskustella Akselin kanssa
ennen nukkumaanmenoa. Hänellä kun oli tapana jutella pikkuveljelleen ennen
nukahtamista ja Akseli myös vastasi hänelle ja auttoi hänet hyvään uneen.
Nuorin tyttäremme myös kielsi miestäni viemästä töihin Akselin valokuvia
sisältävää albumia. Ne olivat kuvia hänen pikkuveljestään ja niiden paikka oli
kotonamme Akselin omalla pöydällä. Niitä ei saanut siirtää. (Liian lyhyt elämä,
84.)
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7

Päätäntö: Somaattisesta symbolisaatioon ja
narratiiveihin

Olen tutkimuksessani tarkastellut oman lapsen kuolemaan liittyvää surua
kotimaisessa omaelämäkerrallisessa kirjallisuudessa. Tutkimusaineistoni sekä
laaja-alainen teoreettinen kirjallisuus on avannut monenlaisia näkymiä suruun
ilmiönä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa aineistoa kuvataan ja tulkitaan
erilaisten teoreettisten suuntausten (affektiteoria, traumateoria, filosofinen
tunneteoria, kirjallisuusterapiaan nivoutuva teoria) aspekteista. Tutkimuskohteeksi
valitut teemat ja tutkimuksen aineistolähtöisyys ovat nähdäkseni edellyttäneet
edellä mainittuja teoreettisia lähtökohtia. Tutkimuksen fokus olisi toisen
tyyppisellä teoreettisella viitekehyksellä muotoutunut toisenlaiseksi. Toisaalta
toisen tyyppisen tarkastelun kohteen valitseminen olisi edellyttänyt toisenlaista
teoriaa ja metodologiaa. Analyysin kohteena olevaa tematiikkaa, joka pohjautuu
Rauhalan jaotteluun keho, tajunta ja situaatio, on kuitenkin mielekästä tutkia yllä
mainitsemieni teorioiden valossa.
Teorioiden ja käsitteiden laaja-alaisuus ja sitä seuraava poikkitieteellisyys on
osoittautunut jossain määrin haasteelliseksi. Oman tutkimuksen sijoittuminen eri
tieteenalojen kentälle on herättänyt pohdintaa siitä, mihin kohtaan kenttää tämä
tutkimus
itse
asiassa
asettuu.
Luokittelen
työni
kuitenkin
kirjallisuudentutkimukseksi,
jossa
lainataan
kirjallisuudentutkimukselle
tavanomaiseen tapaan teorioita ja menetelmiä muilta tieteenaloilta. Toisaalta työn
voidaan katsoa sijoittuvan vahvasti tieteiden väliselle kentälle: teoreettinen
viitekehys koostuu suurelta osin muun muassa psykoanalyysiin ja psykiatriaan
nivoutuvasta kirjallisuudesta. Niin ikään tutkimuksen fokus: surun fenomenologia
ei ehkä niinkään ole kirjallisuudentutkimukseen liittyvä tutkimuskohde, vaikkakin
sitä kyseisessä työssä tutkitaan kerrotun kirjallisuuden kautta. Työn voidaankin
katsoa kytkeytyvän jokseenkin voimakkaasti medical humanities ja health
humanities -aloille23. Aihepiiri, suru ja kuolema ja niiden käsittely tutkimuksessa
ovat relevantteja niin mielenterveys- kuin terveystutkimuksenkin aloilla. Toisaalta
tutkimuksen perusydin ja rakenne nivoutuu nimenomaan kieleen, kerrontaan ja
kertomuksiin, mihin päätäntöluvun otsikko viittaa: työ on edennyt somaattisen

23
Medical Humanities on monitieteinen kenttä, jossa hyödynnetään menetelmiä, käsitteitä ja sisältöä
yhdeltä tai useammalta humanistiselta tieteenalalta. Näiden näkökulmien avulla tutkitaan sairautta,
kipua, vammaa, kärsimystä, parantumista, terapeuttisia suhteita sekä muita lääketieteeseen ja
terveydenhuoltoon liittyviä teemoja. (Shapiro ym. 2009, 192.)
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ydinkokemuksen kuvauksesta symbolisaation kautta kerrottuihin tarinoihin, kielen
ulkopuolisten affektien kautta sanoitettuihin emootioihin.
Surua voidaan tarkastella kokonaisvaltaisena tilana, joka toteutuu kaikilla
ihmisen olemisen tasoilla. Työni rakenne perustuu Lauri Rauhalan teoriaan,
holistiseen ihmiskäsitykseen, joka jaottelee ihmisen olemisen tavat kolmeen tasoon:
keholliseen, tajunnalliseen ja situationaaliseen (ks. luku 1.1). Kaikki inhimillinen
kokeminen ja toiminta koskettaa jokaista edellä mainittua olemisen tapaa. Suru on
sekä kehollisuuteen, tajunnallisuuteen että situaatioon kytkeytyvä kokemus. Surun
kokemus ilmenee kehossa, ruumiin kielenä ja merkkeinä, ruumiin ja mielen
välimaastoon sijoittuvissa affekteissa, mielen piiriin kuuluvissa emootioissa sekä
vuorovaikutteisissa suhteissa ympäröivään maailmaan. Olen näin ollen tarkastellut
surun ilmenemistä erilaisilla tietoisuuden ja kokemisen tasoilla. Käsitykseni
tietoisuudesta on laajentunut, siten että ajatus psyyken jakautumisesta tietoiseen ja
tiedostamattomaan on lopulta asettunut kyseenalaiseksi. Ymmärrykseni on
kuitenkin kasvanut tutkimusprosessin aikana, en lähde muuttamaan työn alussa
käyttämiäni käsitteitä, joissa viittaan tietoiseen ja tiedostamattomaan.
Tietoisena on psykoanalyyttisen teorian mukaan pidetty lähinnä tietoisuuden
käsitteellistä ulottuvuutta. Näin ollen se, mitä ei käsitteellisesti voi ajatella,
näyttäytyisi tiedostamattomana. Mitä ovat lopulta kieli ja tietoisuus? Juri
Lotmaniin (1989, 293) näkemykseen viitaten ”kaikkea inhimillistä toimintaa
voidaan tarkastella kielenä, jolla on omat sääntönsä, sanastonsa ja kielioppinsa.”
Näin ollen voisi ajatella, että kaikki on kieltä, tai merkkejä, ja kaikessa elävässä
(tietyssä mielessä myös elottomassa, johon itse sijoitamme merkityksiä) on
tietoisuutta. Kuten Rauhala (2005, 60) toteaa Heideggerin ajatteluun viitaten: kieli
ei ole pelkkä lingvistinen kommunikaatioväline, eikä kieli alkuperäisesti ole edes
mitään inhimillistä, vaan se näyttäisi olevan jo olemisen rakenteeseen kuuluvaa
sisäistä logiikkaa, joka ”puhuu” ja jota ihminen ”kuulee” olemassaolonsa
kokonaisuudella.
Alla oleva kuva ilmentää ajatusta siitä, että sanallinen merkkijärjestelmä, kieli,
on vain yksi kieli muiden kielten joukossa ja samalla se on ainoastaan ”jäävuoren
huippu” koko tietoisuuden kentällä. Tällä ajatuksella viittaan laajaan
tietoisuuskäsitykseen, jota käsiteltiin luvussa 6.6.2 (ks. myös Lehtonen 2011, 37).
Se mitä aikaisemmin on pidetty tiedostamattomana, näyttäytyykin vain toisen tason
tietoisuutena, ”primitiivisempänä” tietoisuuden muotona.

232

Sanoista rakentuva
merkkijärjestelmä,
käsitteellinen
tietoisuus.
Tätä primitiivisempää tietoisuuden
tasoa ilmaisevat esimerkiksi kehon kieli,
affektit, taiteen tms. muotokieli,
musiikin kieli tms. erilaisiin ilmiöihin
kuuluvat merkkijärjestelmät
(semiosfääri), arkkityypit, symbolinen
kommunikaatio, unet, uskonnolliset
kokemukset jne.
Tajuisuus eli tunnetietoisuus, jossa koetaan
aistimuksia tai tuntemuksia, kuten hyvää tai
pahaa oloa.

Kuvio 1. Kuva ilmentää ajatusta tietoisuuden kentästä, jonka evolutiivisesti kehittynein
osa on käsitteellinen tietoisuus. Primitiivisempää tietoisuutta ovat ei-(vielä)-kielelliset
merkityssisällöt. Alkeellisin tietoisuuden muoto on ”tajuisuutta” jossa voidaan kokea
erilaisia aistimuksia ja tuntemuksia (ks. s. 69 Telkänranta 2016).

Luvussa 1.1 hahmottelin tutkimuskysymyksiäni ja esitin ajatuksen siitä, kuinka
surun kokemus muovautuu kielellistymisprosessin myötä primitiivisestä
kokonaisvaltaisesta kivusta kielellis-tietoisiksi emootioiksi: somaattisesta
symbolisaatioon ja narratiiveihin, kehon ja kielellistämisen kautta tarinoiksi. Alla
oleva kaavio kuvaa visuaalisesti tätä tapahtumasarjaa, jossa verbalisoimaton
ydinkokemus prosessoidaan (muun muassa) terapeuttisen kirjoittamisen avulla
sanoiksi ja tarinoiksi. Kokemuksen käsittelemisen prosessia voidaan kuvata myös
esimerkiksi erilaisina kriisin käsittelyvaiheina, kuten sokkivaiheena,
reaktiovaiheena, läpityöskentelyvaiheena ja uudelleensuuntautumisvaiheena (ks.
luku 4.1), mutta oma näkökulmani fokusoi kriisin kielellisyyden ja tietoisuuden
ulottuvuuksiin ja kuvaa prosessia erityisesti juuri kielellis-tietoisen dimension
näkökulmasta:
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Ensikipu, akuutti suru, surun
primitiivinen ydinkokemus,
arkkityyppinen kokeminen,
pitkälti verbalisoimaton,
ruumiin kieli, merkkikieli.

Affektit, esikielelliset tilat,
symboliikka, terapeuttisen
kirjoittamisen prosessi:
"käännöstyökalu" joka
muuttaa kokemuksen
sanalliseksi.

Verbalisoitu suru,
ydinkokemuksesta
eriytyneet emootiot,
käsitteellinen
prosessointi,
kertomukset.

Kuvio 2. Kaaviossa kuvataan prosessia, jossa verbalisoimaton ydinkokemus lopulta
saa kielellisen muotonsa.

Olen tutkinut käyttämääni ainestoa traumaattisen surun kuvauksina. Ensikipu,
ensisuru tai surun akuutti vaihe on kaoottinen ja jäsentymätön kokemus, joka
sijoittuu varhaiskantaiselle, primitiiviselle kokemisen tasolle. Akuutti suru on
suuressa määrin kielen ulkopuolinen tila, joka manifestoituu kielellisenä tyhjiönä,
hiljaisuutena sekä erilaisina hiljaisuuden kielinä, kuten ruumiin kielenä.
Hiljaisuuden funktio on antaa aikaa ja tilaa, kypsyttää ja valmistaa uuteen
ymmärrykseen ja merkityksen muodostamiseen. Ruumiin kieli välittää merkkejä,
jotka voidaan psyykkisen prosessin myötä verbalisoida tai joita voidaan ilmaista
symbolisesti muilla tavoin.
Traumaattisiin muistoihin voi liittyä visuaalisia intruusioita, erilaisia
epämiellyttäviä kehon tuntemuksia ja tuskallisia ei-kielellisiä affekteja.
Traumaattiset kokemukset pyrkivät tietoisuuteen erilaisina hajanaisina mielikuvina,
jotka herättävät alkuperäisen affektin, sekä mielen että kehon tasoilla.
Traumaattiset muistot voivat aktivoitua myös eri aistien välityksellä. Kirjoittamistai kielellistämisprosessissa on kysymys siitä, että mielikuvat, esimerkiksi
traumaan viittaavat kuvat, muunnetaan sanoiksi, lauseiksi ja kertomuksiksi.
Traumaattiseen suruun liittyy erilaisia kehon oireita, jotka paikallistuvat
esimerkiksi keuhkoihin ja sydämeen. Voidaan puhua kielten alkukantaisimmalle
tasolle sijoittuvasta symbolisesta ruumiin kielestä ja kehon muistista, mihin
traumaattiset kokemukset usein jäävät vaikuttamaan. Ahdistus on yhtä lailla
kehollinen ja emotionaalinen kokemus: se ilmenee aineistossani esimerkiksi
puristavana tunteena keuhkoissa ja hengitysvaikeuksina. Ahdistus on toisaalta
samaan aikaan emootio, tarkemmin sanottuna affekti, jolta puuttuu täsmällinen
kielellinen ilmiasu. Voimakas ahdistus on eräänlaista primitiivistä, sanatonta
kauhua.
Surun keholliseen ilmiasuun kuuluvat niin ikään teot ja toiminta. Kehon
motoriikka, teot ja toiminta ovat kiinteästi sidoksissa ihmisen sisäiseen
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kokemusmaailmaan. Fyysinen olemus ja toiminta kuvastavat ihmisen aktuaalista
mielenmaisemaa. Toiminnallisuuteen voi liittyä erilaisia psyykkisen itsesäätelyn
hallintakeinoja (coping). Myös muistaminen ja kirjoittaminen kuuluvat näihin
hallintakeinoihin, ne ovat adaptiivista toimintaa, joka edistää sopeutumista ja
selviytymistä.
Poeettiset keinot ovat osa tunnekieltä ja lisäävät sen elävyyttä ja ilmaisuvoimaa.
Metaforinen ilmaisu kuuluu emotionaalisten kokemusten kielellistämisprosessiin.
Metafora on kuva, joka voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti myös ei-kielellisellä
tasolla. Metaforan avulla prosessoimaton emotionaalinen aines voidaan tuoda
kognition piiriin, niin että sitä voidaan ajatella ja käsitellä.
Tutkimiini
teoksiin
sisältyy
merkittävänä
ominaisuutena
kirjallisuusterapeuttinen ulottuvuus. Kirjoittaminen on tarjonnut aineistoni
tuottajille lohtua ja tukea, se on ollut henkireikä ja keino purkaa ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä tarkastella omaa sisintään. Terapeuttinen lukeminen ja
kirjoittaminen antavat kokemuksille sanallisen muodon, jolloin ne voidaan liittää
osaksi omaa elämäntarinaa ja minäkertomusta. Edellä mainittu prosessi johtaa
assosiaation kautta integraatioon. Vastakkainen prosessi, dissosiaatio ja psykoosi,
merkitsee halkomista ja hajottamista (ks. kuva alla).
Kielellistämisen tavoitteena on tarkastella kokemusta käsitteellisesti, lisätä
ymmärrystä siitä, hahmottaa ja jäsentää se paremmin ja integroida se osaksi omaa
elämäntarinaa. Terapeuttinen kirjoittaminen voi olla osa aktiivista surutyötä. Se voi
toimia muistamisen tukena sekä keinona omaehtoiseen ja avoimeen traumaattiseen
kokemukseen liittyvään pohdiskeluun. Terapeuttiseen kirjoittamisprosessiin
liittyvät niin ikään individuaation, posttraumaattisen kasvun ja resilienssin käsitteet.
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Kuvio 3. Kuva visualisoi traumaattisen kokemuksen psykologista prosessointia.
Prosessi

voi

suuntautua

traumatisoitumiseen.

halkomiseen

Toisaalta

prosessi

ja

hajottamiseen,
voi

olla

dissosiaatioon

eheytymiseen

ja

tähtäävä.

(Kirjallisuus)terapeuttinen työskentely suuntaa prosessia integroivaan suuntaan.

Surutyö merkitsee psykofyysistä luopumisen prosessia erilaisine vaiheineen ja
sisältöineen. Surun kielellis-emotionaaliseen ulottuvuuteen voi kuulua esimerkiksi
epäuskoa, suostumista ja alistumista, masennusta ja kuolemankaipuuta, toivoa,
epätoivoa, pelkoa, ahdistusta, vihaa ja syyllisyyttä. Surutyössä ei-kielellinen
primitiivinen ja tuskallinen ydinkokemus, ensisuru, eriytyy ja täsmentyy
monenlaisiksi tunteiksi ja kertomuksiksi. Edellä mainittua kehitystä voisi analyysin
yhteenvetona kuvata eräänlaiseksi evoluutioprosessiksi tai emergentiksi ilmiöksi,
jossa tietyistä osatekijöistä syntyy uusi, kompleksisempi ilmiö tai kokonaisuus,
jonka olemus ei ole ennustettavissa (Encyclopedia Britannica).
Suru toteutuu myös Rauhalan määritelmän situationaalisuuden piirissä
kaikissa niissä ulottuvuuksissa, joissa ihminen on kietoutunut häntä ympäröivään
todellisuuteen. Merkittävä sidoksemme maailmaan ja olemassaoloon on ajallisuus.
Aika on olemassaolon kokemuksemme ydintä, se on tietoisuutemme perussäie,
todettiin luvussa 6.1. Tietoisuutemme on monin tavoin nivoutunut aikaan ja ajan
kokemiseen. Esimerkiksi emootiot toteutuvat suhteessa aikaan: suru viittaa usein
menneisyyteen, johonkin, mikä on ollut, mutta on sittemmin menetetty. Pelko sen
sijaan suuntautuu tulevaan. Menneisyys on tulevaisuuden rakennusainetta ja siksi
muistaminen ja muisteleminen ovat ihmiselle tärkeitä. Traumaattinen kokemus
saattaa rikkoa kokemuksen ajasta. Luvussa 6.1. kuvasin ajan kokemisen
rikkoutumista kuolemansurun yhteydessä; sitä kuinka traumaattinen tapahtuma
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rikkoo ihmisen sisäisen kokemuksen ajasta. Aika ikään kuin pysähtyy nykyhetkeen
menneisyyden ja tulevaisuuden kadotessa.
Suru kietoutuu myös olemassaolon, maailmassa olemisen tematiikkaan ja se
synnyttää siten eksistenssiin liittyviä kysymyksiä ja pohdintaa. Syvällinen filosofia
alkaa kärsimyksestä, kuten luvussa 6.5.1 esitettiin. Jaspersin mukaan rajatilanteet,
vakavat kriisit, synnyttävät eksistentiaalisia kysymyksiä, jotka usein liittyvät
kuolemaan, sattuman ja onnettomuuden kestämiseen sekä syyllisyyteen.
Traumaattisen tapahtuman, tässä tapauksessa oman lapsen kuoleman kohdannut
ihminen joutuu vastatusten kärsimyksen ongelman kanssa. Hän saattaa menettää
turvallisuudentunteensa sekä luottamuksensa maailmaa kohtaan. Rajatilanne
paljastaa turvattomuuden, joka aikaisemmin oli verhoutuneena hallinnan illuusioon.
Kriisin myötä maailma avautuu uudessa valossa: se muuttuu uhkaavaksi,
epävarmaksi ja pelottavaksi paikaksi, jonka perustavanlaatuinen ominaisuus on
sattumanvaraisuus. Tässä oudossa uudessa maailmassa kriisin kohdannut ihminen
voi kokea vieraantuvansa sekä itsestään että ympäröivästä todellisuudesta. Vakavan
onnettomuuden uhriksi joutuminen synnyttää kokemuksen ulkopuolisuudesta ja
eristäytyneisyydestä. Normaalia arkielämää, jota muut näyttävät edelleen elävän,
on mahdotonta jatkaa. Ihminen sysätään marginaaliin, jossa hän voi kokea syvää
eksistentiaalista yksinäisyyttä. Tässä tilanteessa ihminen on haasteen edessä –
haasteen, jonka hän voi joko torjua tai ottaa vastaan, jolloin läpi käytäväksi
muodostuu vaativa henkilökohtainen antinominen taistelu (katso luku 6.5).
Vuorovaikutuksellisuuden näkökulmasta hahmottelin perheen sisäistä
vuorovaikutusta kuoleman kohdatessa, kuolevan lapsen ja sisarusten näkökulmia
sekä lapsen ymmärrystä kuolemasta ja kokemusta surusta ylipäänsä. Analyysi
perustuu suurelta osin lapsen surua käsittelevään teoreettiseen kirjallisuuteen,
koska aineistossani lapsen näkökulmaa kuvaava osuus on ohut – kuitenkin sitäkin
tärkeämpi. Jatkotutkimusta ajatellen olisikin relevanttia tarkastella nimenomaan
lapsen kokemusta surusta ja kuolemasta – niin omastaan kuin läheisen ihmisen
kuolemasta. Tutkimuksessa olisi lapsen kielellisen kapasiteetin rajallisuuden
vuoksi
mielekästä
hyödyntää
esimerkiksi
taideterapeuttisia,
kuten
kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä.
Kuolema on lapsille emotionaalisesti latautunut teema, johon liittyy surua,
ahdistusta ja pelkoa kuolemaan sisältyvästä erosta. Lapsen käsitteellinen ymmärrys
kuolemasta nivoutuu hänen kognitiiviseen kehitykseensä. Pikkulapsen kehollisesti
kokema poissaolon tila kehittyy iän myötä erilaisiksi kuolemankäsityksiksi ja
saavuttaa lopulta abstraktin tason ymmärryksen kuolemasta (6.6.1).
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Lapsella on alusta alkaen kuolemasta jonkinlainen sanaton ymmärrys tai
sisäinen tieto: lapsi tietää ja tuntee kuoleman ja surun. Tietäminen ja tunteminen
eivät ole sidoksissa kognition verbaaliseen tasoon. Kuoleva lapsi joutuu käymään
läpi surutyön ja luopumisen prosessin ikätasonsa mukaisella tavalla. Samalla
tavalla kuin aikuiselle, merkitsee kuoleman kohtaaminen myös lapselle
eksistentiaalista kriisiä, johon kuuluvat esimerkiksi miksi-kysymykset (6.6.3).
Pienen lapsen suru toteutuu kuitenkin enemmän tietoisuuden ei-kielellisellä tasolla
(6.6.4).
Lapsen sairastuminen ja kuolema käynnistävät perheessä vuorovaikutteisen
suremisen prosessin, jossa surusta ja kuolemasta puhuminen saattaa olla vaikeaa.
Erityisesti kuolevan lapsen sisarukset voivat jäädä ilman riittävää emotionaalista
tukea: sisaruksen menetys voi olla ikään kuin kaksinkertainen, sillä hän menettää
kuolleen sisaruksensa mutta sen lisäksi hän voi menettää myös vanhempiensa tuen
(luku 6.6.6).
Naja Marie Aidt 2018 [2017] on nimennyt poikansa kuolemasta kertovan
kirjan kirjoittamansa runon mukaan: Jos kuolema on vienyt sinulta jotain anna se
takaisin. Nimen sanoma on tietyllä tavalla epälooginen ja käsittämätön. Huttunen
(2019, 169) siteeraa kirjassaan kyseistä runoa ja toteaa nimen tarkoittavan sitä, että
kun rakas ihminen kuolee, tältä saadun rakkauden voi antaa eteenpäin: ”Tällä
tavoin rakkaus ei lopu kuolemaan, vaan hyvä kiertää ja palaa lopulta antajalleen.”
Oman kokemuksen sanoittaminen, sen saattaminen kirjalliseen tai muuhun
symboliseen muotoon, on yksi tapa laittaa tämä hyvä kiertämään. Kertomus on
lahja, joka laajentaa ymmärtämystä niiden kohdalla, joilla ei omakohtaista
kokemusta jostakin tietystä aiheesta ole, mutta se voi olla myös merkittävä lohtu ja
tuki, kädenojennus, niille, jotka ovat käyneet läpi vastaavan kokemuksen. Toivon,
että tällä työlläni voisin omalta osaltani niin ikään laittaa jotakin hyvää kiertoon.

238

Lähdeluettelo
Primaarilähteet
Aalto, Katariina 2014. Äidin 365 toivon päivää. Tuusula: Reuna.
Ervast, Johanna 2008. Jäähyväiset Einolle. Helsinki: Tammi.
Ervast, Johanna 2009. Jäähyväisten jälkeen. Kertomus elämästä lapsen kuoleman jälkeen.
Kirkkonummi: Paasilinna.
Gerdt, Armas 2004. Petrin matka Myyrmanniin. Helsinki: Gummerus.
Halme, Liisa 2003. Kun Sampo on poissa. Helsinki.
Heino, Tarja 1999. Pieni enkeli. Kuvaus kätkytkuolemasta. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö
Otava.
Huovinen, Veikko 2007. Pojan kuolema. Helsinki: WSOY.
Huttunen, Katriina 2019. Surun istukka. Helsinki: Kustantamo S&S.
Jaatinen, Eila 2009. Äläkä sure Sakari. Helsinki: Katharos.
Juntunen, Tuomas 2016. Tuntematon lapsi: romaani raskaudesta. Helsinki: WSOY.
Karf, Gösta 2005. Kun elämä pysähtyi. Lapseni on poissa. Alkukielinen teos En junisöndag
kvart över tolv. Suom. Anita Salmi. Helsinki: Kirjapaja Oy.
Laine-Puhakainen, Teresa 2007. Liian lyhyt elämä. Kirja surusta ja hiljaisuudesta.
Jyväskylä: Atena.
Laine-Puhakainen, Teresa 2015. Akselin ja Elinan suruvalssi. Hyvinkää: Biofilos.
Luoma, Jorma 2014. Viimeinen hyppy. Turenki: Kanttarelli Publishing.
Närhi, Tanja 2018. Priskillan tähden. Matkapäiväkirja kuolemanlaakson läpi. Helsinki:
Aikamedia.
Sihvola, Arja 2015. Jälkeen Kasperin. Helsinki: Basam Books Oy.
Talonen, Marjaana 1996. Enkeliveli. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus.
Vilkka Leena 2007. Viimeinen vuosi. Hyvinkää: Biofilos.
Vilppola, Helmi 1998. Perhosen lento. Suomussalmi: Myllylahti.

Sekundaarilähteet
Aidt, Naja Marie 2018 [2017]. Jos kuolema on vienyt sinulta jotain anna se takaisin. Carlin
kirja. Alkukielinen teos Har døden taget noget fra dig så giv det tillbage – Carls bog.
Suom. Katriina Huttunen. Kustantamo S & S: Helsinki.
Aldrin, Viktor 2015. Parental Grief and Prayer in the Middle Ages: Religious Coping in
Swedish Miracle Stories. Teoksessa Korpiola, Mia & Lahtinen, Anu (toim.), Cultures
of Death and Dying in Medieval and Early Modern Europe: An Introduction. 82–105.
Allport, Gordon W. 1985. Esipuhe teoksessa Man’s Search for Meaning. Tekijä Viktor E.
Frankl. Pocket Books: New York.
Andersson, Claes 2002. Luova mieli. Kirjoittamisen vimma ja vastus. Helsinki: Kirjapaja Oy.
239

APA Dictionary of Psychology. 15.2.2021. American Psychological Association.
https://dictionary.apa.org/annihilation.
Ariès, Philippe & Patricia Ranum 1974. Western Attitudes toward Death: From the Middle
Ages to the Present. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Aristoteles 1998 [1967]. Runousoppi. Peri poiētikēs. Suom. Pentti Saarikoski. Helsinki:
Otava.
Aunila, Seija 19.8.2007. Lastenklinikka osasto 10. Yle: Elävä arkisto. A-raportti: Osasto 10.
Syöpää
sairastavat
lapset.
Ohjelman
tekijä
Mirja
Pyykkö.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/08/19/lastenklinikka-osasto-10.
Balk, David E. 2004. Recovery Following Bereavement: An Examination of the Concept.
Death Studies. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07481180490432351.
28:4, 361–374
Benore, Ethan & Crystal Park 2004. Invited essay: Death-Specific Religious Beliefs and
Bereavement: Belief in an Afterlife and Continued Attachment. The International
Journal
for
the
Psychology
of
Religion.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327582ijpr1401_1. 14:1, 1–22
Bernardi, Luciano et al. 2001. Effect of Rosary Prayer and Yoga Mantras on Autonomic
Cardiovascular Rhythms: Comparative Study. BMJ (Clinical research ed.).
https://doi.org/10.1136/bmj.323.7327.1446. 323, 1446–1449
Berntsen, Dorthe & David Rubin 2002. Emotionally Charged Autobiographical Memories
Across the Life Span: The Recall of Happy, Sad, Traumatic and Involuntary Memories.
Psychology and Aging. 17(4), 636–652.
Bert, Anne 2019. Annan itseni kuolla. Alkukielinen teos Le tout dernier été. Suom. Taina
Helkamo. Helsinki: Bazar.
Birenbaum, Linda K. 2000. Assessing Children's and Teenagers' Bereavement When a
Sibling Dies from Cancer: A Secondary Analysis. Child: Care, Health and
Development. https://doi.org/10.1046/j.1365-2214.2000.00150.x. 26:5, 381–400.
Bolton, Gillie & Kenneth Calman 1999. The Therapeutic Potential of Creative Writing:
Writing Myself. London: Jessica Kingsley Publishers.
Braun, Mildred & Dale Berg 1994. Meaning Reconstruction in the Experience of Parental
Bereavement.
Death
Studies.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07481189408252647. 18:2, 105–129.
Breuer, Ulrich 2019. Confessions. Handbook of Autobiography / Autofiction. Ed. Martina
Wagner-Egelhaaf. Berlin; Boston: De Gruyter. 520–531.
Brewin, Chris, James Gregory, Michelle Lipton, & Neil Burgess 2010. Intrusive Images in
Psychological Disorders: Characteristics, Neural Mechanisms, and Treatment
Implications. Psychological review. https://doi.org/10.1037/a0018113. 117(1), 210–
232.
Britannica, T. Editors of Encyclopaedia 15.2.2021. Antinomy. Encyclopedia Britannica.
https://www.britannica.com/topic/antinomy.
Britannica, T. Editors of Encyclopaedia 15.2.2021. Association. Encyclopedia Britannica.
https://www.britannica.com/science/association-psychology.

240

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia 18.10.2021. Emergence. Encyclopedia Britannica.
https://www.britannica.com/science/emergence-science.
Cadell, Susan, Sheryl Regehr & David Hemsworth 2003. Factors Contributing to
Posttraumatic Growth: A Proposed Structural Equation Model. Orthopsychiatry.
https://doi.org/10.1037/0002-9432.73.3.279. 73:3, 279–287.
Calhoun, Lawrence, Richard Tedeschi, Arnie Cann & Emily Hanks 2010. Positive
Outcomes Following Bereavement: Paths to Posttraumatic Growth. Psychologica
Belgica. University of North Carolina, Charlotte USA. 50–1&2, 125–143.
Canth, Minna 2015 [1887]. Kuoleva lapsi. Novellivalikoima suomalaisten kirjailijain
teoksista. Ed. A. V. Koskimies. Tuottanut Juhani Kärkkäinen ja Tapio Riikonen. E-kirja.
http://www.gutenberg.org/cache/epub/50784/pg50784.html.
Carter, Marian 2016. Helping Children and Adolescents Think about Death, Dying and
Bereavement. London: Jessica Kingsley Publishers.
Caruth, Cathy 1996. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Johns
Hopkins University Press: Baltimore.
Chapple, Helen et al. 2017. The Body of Knowledge in Thanatology: An Outline. Death
Studies. DOI: https://doi.org/10.1080/07481187.2016.1231000. 41:2, 118–125
Cullberg, Johan 1991. Tasapainon järkkyessä. Psykoanalyyttinen ja sosiaalipsykologinen
tutkielma. Suom. Mirja Rutanen. Alkukielinen teos Kris och utveckling 1980 [1975].
Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Cyrulnik, Boris 2012 [1999]. Ihmeellinen kurjuus. Alkukielinen teos Un merveilleux
malheur. Suom. Aura Sevón. Helsinki: Rasalas kustannus.
Damasio, Antonio 2000. Tapahtumisen tunne: miten tietoisuus syntyy. Alkukielinen teos The
Feeling of What Happens. Suom. Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita.
Dante, Alighieri 2002 [1912]. Jumalainen näytelmä I-III. Suomentanut Eino Leino. The
Project Gutenberg EBook of Jumalainen näytelmä I–III, by Dante.
https://www.gutenberg.org/files/12546/12546-8.txt.
Davis, Bret 2010. Will and Gelassenheit. Martin Heidegger: Key Concepts. Ed. Bret W.
Davis. Routledge. 168–182.
De Graves, Sharon & Sanchia Aranda 2008. Living with Hope and Fear – The Uncertainty
of Childhood Cancer after Relapse. Cancer Nursing. Volume 31 - Issue 4, 292–301.
Demitshev, Andrei 1999. Kuolema työssä. Johdatus filosofiseen thanatologiaan.
Alkukielinen teos Diskursy smerti. Vvedenije v filosofskuju tanatologiju 1997. Suom.
Jukka Mallinen. Jyväskylä: Atena kustannus Oy.
Descartes, René 2015. Teokset: IV. Sielun liikutukset; Ihmisruumiin kuvaus; Sikiön
kehityksestä; Kirjeenvaihto prinsessa Elisabethin kanssa; Kirjeitä 1646–1650; Rauhan
synty; Kertomus filosofi René Descartesin kuolemasta. Descartes, René, kirjoittaja;
Kaitaro, Timo, kääntäjä; Yrjönsuuri, Mikko, kääntäjä; Roinila, Markku, kääntäjä; Aho,
Tuomo, kääntäjä; Reuter, Martina; Descartes, Catherine, kirjoittaja. Helsinki:
Gaudeamus.
de Wind, Eddy 2020. Pääteasema Auschwitz. Selviytyjän muistiinpanot leiriltä.
Alkukielinen teos Einstation Auschwitz – Mijn verhaal vanuit het kamp (1943–1945).
Suom. Sanna van Leeuwen. WSOY: Helsinki.
241

Dupriez, Bernard 1991. A Dictionary of Literary Devices: Gradus, A-Z. Transl. by A. W.
Halsall. Toronto: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division.
https://search-ebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=467869&site
=ehost-live&scope=site.
Duras, Marguerite 2005. Kirjoitan. Alkukielinen teos Écrire. Suom. Annika Idström.
Helsinki: Like.
Erjanti, Helena 1999. From Emotional Turmoil to Tranquility. Tampere: University of
Tampere.
Esposito, John L. ed. 2014. The Oxford Dictionary of Islam. Oxford University Press: New
York.
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195125580.001.0001/acref
-9780195125580.
Essl, Brigitte & Helmut Wautischer 2008. Volume 3 Num. 2. The Healing Dimension of
Grenzerfahrung in Trauma Recovery. Existenz. An International Journal in Philosophy,
Religion, Politics, and the Arts. https://existenz.us/volumes/Vol.3-2Essl.html.
Faulkner Kate 1997. Talking about Death with a Dying Child. The American Journal of
Nursing. 97(6), 64–69.
Figley, Charles, Brian Bride & Nicholas Mazza (ed.) 1997. Death and Trauma: The
Traumatology of Grieving. Washington, DC: Taylor & Francis.
Flinkkilä, Anne & Maarit Tastula 2018. Saattajana kuoleman porteilla. Yle 15.9.2018.
https://areena.yle.fi/1-4219302.
Forma ym. 2018. Pitkäaikaishoito viimeisenä elinvuotena. Vertailussa suuret kaupungit ja
muu
Suomi
2002–2013.
Lääkärilehti.
https://www.potilaanlaakarilehti.fi/site/assets/files/0/45/91/812/sll382018-2086.pdf.
38, 2086–2091.
Frankl, Viktor 1985. Man’s Search for Meaning. Pocket Books: New York.
Freud, Anna 1969 [1966]. Minän suojautumiskeinot. Alkukielinen teos: The Ego and the
Mechanisms of Defence. Suom. Kai Kaila. Helsinki: Weilin + Göös.
Freud, Sigmund 1981. Johdatus psykoanalyysiin. 3. p. Sisältää alkukieliset teokset
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; Neue Folge der Vorlesungen
zurEinführung in die Psycho-analyse Suom. Erkki Puranen. Jyväskylä: Gummerus.
Freud, Sigmund 1993. Johdatus narsismiin ja muita esseitä. Sisältää alkukieliset teokset
Zur Einführung des Narzissmus 1914; Jenseits des Lustprinzips 1920; Das Ich und das
Es 1923; Aus der Geschichte einer infantilen Neurose 1918. Suom. Mirja Rutanen.
valikoineet Ilpo Helén ja Mirja Rutanen. Helsinki: Love-kirjat.
Freud, Sigmund 2005. Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia. Suom. Markus Lång.
Tampere: Vastapaino.
Fuchs, Johan Wilhelm 1972. Antiikin sanakirja. Alkukielinen teos Klassisk vademecum.
Suom. Marja Itkonen-Kaila. WSOY: Helsinki.
Fuchs, Thomas 2012. The Phenomenology of Body Memory. Teoksessa Body Memory,
Metaphor and Movement. Ed. Sabine Koch, Thomas Fuchs, Michaela Summa &
Cornelia Müller. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 9–22.
242

Fuchs, Thomas 2013. Existential Vulnerability: Toward a Psychopathology of Limit
Situations. Psychopathology. Vol. 46 Issue 5, 301–308.
Goldberg, Natalie 2008 [1986]. Luihin ja ytimiin: kirja kirjoittajalle. Alkukielinen teos
Writing Down the Bones. Suom. Niina Hakalahti & Jyrki Tuulari. Helsinki:
Kansanvalistusseura.
Gros, Frédéric 2016. Kävelyn filosofia. Alkukielinen teos Marcher, une philosophie. Suom.
Aki Räsänen. Viisas elämä oy: Helsinki.
Hakola, Outi, Sari Kivistö, & Virpi Mäkinen 2014. Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki:
Gaudeamus.
Hardison, O.B, Alex Preminger & Frank Warnke 2014. The Princeton Handbook of Poetic
Terms. Princeton University Press.
Hartocollis, Peter 1983. Time and Timelessness or the Varieties of Temporal Experience (a
Psychoanalytic Inquiry). New York: International Universities Press.
Haverinen, Anna & Ilona Pajari 2019. Kuoleman julkisuus ja yksityisyys. Teoksessa
Suomalaisen kuoleman historia. Toim. Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen &
Kirsi Kanerva. Helsinki: Gaudeamus. 493–535.
Heidegger, Martin 2000. Oleminen ja aika. Alkukielinen teos: Sein und Zeit 1927. Suom.
Reijo Kupiainen. Tampere: Vastapaino.
Heinämaa, Sara 2002. Loogisista tutkimuksista ruumiinfenomenologiaan. Teoksessa
Nykyajan filosofia. Toim. Ilkka Niiniluoto & Esa Saarinen. Helsinki: WSOY. 261–295.
Helle, Anna & Anna Hollsten (toim.) 2016. Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa
kirjallisuudessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Holma, Juha 1999. The Search for a Narrative: Investigating Acute Psychosis and the Needadapted Treatment Model from the Narrative Viewpoint. Jyväskylä: University of
Jyväskylä.
Huovinen, Eero 2020. Äitiä ikävä. WSOY: Helsinki.
Huovinen, Pentti & Reima Välimäki 2011. Rukouksen parantava voima. Lääketieteellinen
Aikakauskirja Duodecim. Luettu 18.10.2021. https://www.duodecimlehti.fi/duo99923.
127 (23), 2507–2511.
Huttunen, Jussi 26.1.2018. Mitä terveys on? Lääkärikirja Duodecim. Luettu 29.5.2020.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00903.
Huttunen, Matti 2009. Suru ja masennus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim; Luettu
23.9.2019.
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2009/16/duo98251?keyword=Suru%20ja%20mase
nnus. 125:1769–70.
Huttunen, Matti 30.11.2018. Dissosiaatiohäiriö (ajatusten, tunteiden, tekojen ym. erillisyys).
Lääkärikirja
Duodecim.
Luettu
25.3.2020.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00360.
Huttunen, Matti 30.11.2018. Pakko-oireinen häiriö. Lääkärikirja Duodecim. Luettu
6.8.2021
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00403&p_teos=d
lk.

243

Huttunen, Matti 30.11. 2018. Traumaperäinen stressihäiriö. Lääkärikirja Duodecim. Luettu
6.8.2021.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00526#s1
Huttunen, Matti 30.11.2018. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Lääkärikirja Duodecim.
Luettu
28.4.2020.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00555.
Hynes, Arleen McCarty & Mary Hynes-Berry 1986. Bibliotherapy. The Interactive Process:
A Handbook. Boulder, Colorado: Westview Press.
Hyyppä, Markku T. 1997. Tunteet ja oireet. Uusin psykosomatiikka. Helsinki: Kirjayhtymä.
Hägglund, Tor-Björn 1973. Lapsi ja kuolema. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1973_17_1161-1167.pdf. 1973: 89: 1161–
1167.
Hägglund, Tor-Björn 1991. Tuonelan eteisessä: psykoanalyyttinen tutkimus ihmisen
luovuudesta ja suojautumiskeinoista kuoleman edessä. Oulu: Pohjoinen.
Hänninen, Juha 2010. Kuinka kuolla? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim.
https://www.duodecimlehti.fi/duo98593. 2010;126(3), 283–287.
Ihanus, Juhani 1985. Sanojen tanssi. Teoksessa Sanojen liikkeitä. Kirjoituksia runo- ja
kirjallisuusterapiasta. Toim. Juhani Ihanus. Helsinki: Kirjastopalvelu Oy. 29–45.
Ihanus, Juhani 1995. Vaieta vai sanoa: kirjallisuusterapia kasvutyössä. Helsinki: BTJ
Kirjastopalvelu.
Ihanus, Juhani 2002. Mykistä oireista puhuttelevaan ilmaisuun – ja koskettaviin tarinoihin.
Teoksessa Koskettavat tarinat. Johdantoa kirjallisuusterapiaan. Toim. Juhani Ihanus.
Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy.
Ihanus, Juhani 2005. Järjen äänestä minäkertomuksiin. Psyyken ja psykoterapioiden
muodonmuutoksia. Helsinki: Yliopistopaino Kustannus.
Inna, Saara, Marja Kaunonen & Anna Liisa Aho 2014. Sirpaleista koottu: sisaruksen suru ja
selviytyminen
itsemurhan
jälkeen.
Thanatos.
vol.3
2/2014.
https://thanatosjournal.files.wordpress.com/2014/12/inna_suru.pdf.
Suomalaisen
Kuolemantutkimuksen Seura Ry. 79–103.
Isometsä, Erkki 11.3.2019. Ahdistuneisuushäiriöt. Teoksessa: Psykiatria 2017.
Verkkoaineisto: Duodecim oppikirjat. https://www.oppiportti.fi/op/pkr00001/do.
Helsinki: Duodecim.
Itkonen, Juha 2018. Kun vauvaonni vaihtuu kuoleman suruun: narratiivinen tutkimus
kohtukuolemasta, lapsen kuoleman aiheuttamasta surusta ja selviytymisprosessista
sekä kirkon tuesta. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Itkonen, Juha 2020. Surua on tutkittu jo vuosisatojen ajan. Teoksessa Suru. E-kirja. Toim.
Tuuli Lahti. Helsinki: Duodecim. 25–72.
Jaspers, Karl 2005. Johdatus filosofiaan. Alkukielinen teos Einführung in die Philosophie.
Suom. Sinikka Kallio. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Joukamaa, Matti & Aino Mattila 11.3.2019. Mitä on psykosomatiikka? Teoksessa Psykiatria.
Verkkoaineisto.
https://www.oppiportti.fi/op/pkr02101/do?p_haku=psykosomatiikka#q=psykosomatii
kka. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
244

Jung, Carl Gustav 1974. Job saa vastauksen. Saksankielinen alkuteos Antwort auf Hiob 1964.
Suom. Sinikka Kallio. Keuruu: Kustannusyhtiö Otava.
Jung, Carl Gustav 1991. Yhteys piilotajuntaan. Teoksessa Carl G. Jung, M. -L. von Franz,
Joseph L. Henderson, Jolande Jacobi & Aniela Jaffé Symbolit: Piilotajunnan Kieli.
Suom. Mirja Rutanen. Helsinki: Otava, 1991. 18–103.
Jytilä, Riitta 2020. Traumatutkimuksen uudet suunnat. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen
Aikakauslehti. https://doi.org/10.30665/av.97526. 17(3), 88–95.
Kainulainen, Siru 2019. Elämäni kirjat. Tampere: Vastapaino.
Kallunki, Marjo, Marjo Renko & Matti Uhari 2004. Pikkulasten kuolleisuus Suomessa
vuosina
1969–96.
Lääketieteellinen
aikakauskirja
Duodecim.
https://www.duodecimlehti.fi/duo94496. 2004; 120, 2100–2107.
Kamihara, Junne, Justin Nyborn, Maura Olcese, Taylor Nickerson, & Jennifer Mack 2015.
Parental
Hope
for
Children
with
Advanced
Cancer.
Pediatrics.
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/135/5/868.full.pdf. 135 (5),
868–874.
Kantola, Janna 2014. Runoja, metaforia ja symboleja. Teoksessa Kirjallisuudentutkimuksen
peruskäsitteitä. Toim. Outi Alanko-Kahiluoto & Tiina Käkelä-Puumala. Helsinki: SKS.
271–289.
Kastenbaum, Robert & Carol Herman 1997. Death Personification in the Kevorkian Era.
Death Studies. https://doi.org/10.1080/074811897202038. 21:2, 115–130.
Katajavuori, Maria 2018. Kuoleman ja elämän kysymys – Miten yksilöt, lajit ja yhteiskunnat
altistavat itsensä tuholle. Jyväskylä: Atena.
Kettunen, Raimo 2.11.2018. Takotsubokardiomyopatia. Lääkärikirja Duodecim. Luettu
31.12.2020.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01202.
Kianto, Ilmari 1910. Pyhä rakkaus tai Pienen lapsen elämä ja kuolema. Helsinki: Otava.
Kielitoimiston sanakirja. 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja
35. URN: NBN:fi:kotus-201433. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi. Päivitettävä
julkaisu. Päivitetty 11.11.2020. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/.
Klein, Melanie 1989. Notes on Some Schizoid Mechanisms. Developments in
Psychoanalysis. Paula Heimann, Susan Isaacs, Melanie Klein & Joan Riviere. London;
New
York:
Routledge.
https://search-ebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=369237&site
=ehost-live&scope=site. 291–320.
Klein, Melanie 1989. Some Theoretical Conclusions Regarding the Emotional Life of the
Infant. Developments in Psychoanalysis. Paula Heimann, Susan Isaacs, Melanie Klein
& Joan Riviere. London; New York: Routledge. https://search-ebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=369237&site
=ehost-live&scope=site. 198–236.
Koistinen, Timo 2018. Teodikean ongelmia: kaksi näkökulmaa. Teologinen Aikakauskirja
Päätoim.
Virpi
Mäkinen
Teologinen Julkaisuseura. 5/2018. 123, 418–429.

245

Korhonen, Kuisma 2013. Narrative vs. Narration in Travelling Theories of Cultural Trauma.
Teoksessa The Travelling Concepts of Narrative. https://search-ebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=595648&site
=ehost-live. Ed. Mari Hatavara, Lars-Crister Hydén & Matti Hyvärinen. Amsterdam;
Philadelphia: John Benjamins Pub. Co. 265–284.
Korhonen, Tarja & Paula Poukka 2013. Kuolevan potilaan hoito. Aikakauskirja Duodecim.
Luettu 18.10.2021. https://www.duodecimlehti.fi/duo10821. 2013;129, 440–445.
Korkeila, Jyrki 2016. Katatonia. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. Luettu
11.10.2019. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2016/15/duo13234. 2016; 132(15),
1321–7.
Korpi, Helena 2010. Lapsikuolleisuuden väheneminen ilmentää yhteiskunnan muutosta ja
kehitystasoa.
Hyvinvointikatsaus:
tilastollinen
aikakauslehti.
2:2010.
https://www.stat.fi/artikkelit/2010/art_2010-06-07_007.html. Helsinki: Tilastokeskus.
Koskela, Harri 2011. Lapseni elää aina sydämessäni. Lapsen menetyksen merkitys
vanhemman spiritualiteetin muotoutumisessa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.
Kotkavirta, Jussi 2000. Toivo, luottamus ja identiteetti. Teoksessa Toivo ja luottamus
epävarmuuksien maailmassa. Filosofisia ja teologisia puheenvuoroja. Toim. Jussi
Kotkavirta & Arvi Tuomi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 5–17.
Kristeva, Julia 1999 [1998]; 1987. Musta aurinko. Masennus ja melankolia. Alkukielinen
teos Soleil noir, depression et mélancolie. Suom. Mika Siimes ja Pia Sivenius. Helsinki:
Nemo.
Kukkonen, Pirjo 1993. Kielen silkki. Hiljaisuus ja rakkaus kielen ja kirjallisuuden
kuvastimessa. Helsinki: Yliopistopaino.
Kübler-Ross, Elisabeth 1983. On Children and Death. New York: Macmillan.
Kübler-Ross, Elisabeth & David Kessler 2006. Suru ja surutyö. Alkukielinen teos On grief
and grieving: finding the meaning of grief through the five stages of loss. Suom. Lauri
Porceddu. Helsinki: Basam books.
Kövecses, Zoltán 2000. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human
Feeling. Cambridge University Press.
Lakoff, George & Mark Johnson, 1980. Metaphors we Live by. Chicago: Univ. of Chicago
press.
Latomaa, Timo & Juha Perttula 2005. Kokemuksen tutkimus: merkitys, tulkinta,
ymmärtäminen. Helsinki: Dialogia.
Lauerma, Hannu 11.3.2019. Dissosiaatiohäiriöt. Psykiatria 2017. Helsinki: Duodecim.
https://www.oppiportti.fi/op/pkr01000/do.
Lehtinen, Torsti 2013. Eksistentialismi. Vapauden filosofia. Helsinki: Arktinen Banaani.
Lehtonen, Johannes 2005. Voidaanko aivotutkimuksen ja psykoanalyysin tietämystä
yhdistää?
Lääketieteellinen
aikakauskirja
Duodecim.
https://www.duodecimlehti.fi/duo94895. 2005;121(7):733–40.
Lehtonen, Johannes 2011. Tietoisuuden ruumiillisuus. Mieli, aivot ja olemassaolon tunne.
Helsinki: Duodecim.
Leikola, Anssi 2014. Katkennut totuus. Traumatutkielma. Emotionaalinen trauma,
rakenteellinen dissosiaatio ja psykopatologia. Espoo: Prometheus kustannus Oy.
246

Levine, Peter 2019. Kun tiikeri herää. Trauma ja toipuminen. 3. p. Alkukielinen teos:
Waking the Tiger – Healing Trauma. Suom. Immo Pekkarinen. Oulu:
Traumaterapiakeskus.
Linnainmaa, Terhikki 2005. Kriisit ja kirjallisuusterapia. Teoksessa Hoitavat sanat. Opas
kirjallisuusterapiaan. Toim. Silja Mäki & Terhikki Linnainmaa. Helsinki: Duodecim.
71–82.
Mahlamäki, Tiina 2014. Mä taimi olen sun tarhassas. Kirjallisuusarvostelu teoksesta
Johanna Hurtig 2013: Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Elore,
21(1). https://journal.fi/elore/article/view/79144/40046. Tampere: Vastapaino.
Mannermaa, Tuomo 2000. Toivon ja luottamuksen lähteet. Teoksessa Toivo ja luottamus
epävarmuuksien maailmassa. Filosofisia ja teologisia puheenvuoroja. Toim. Jussi
Kotkavirta & Arvi Tuomi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 47–58.
Maricutoiu, Laurentiu & Danut Crasovan 2016. Coping and Defence Mechanisms: What are
we Assessing? International Journal of Psychology. Vol. 51. No. 2. DOI:
10.1002/ijop.12113. 83–92.
Massumi, Brian 1995. The Autonomy of Affect. Cultural Critique. No. 31, The Politics of
Systems and Environments, Part II. https://doi.org/10.2307/1354446 . 83–109.
Mattila,
Antti
S.
30.5.2018.
Stressi.
Lääkärikirja
Duodecim.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976.
Kustannus Oy Duodecim.
Mazza, Nicholas 2003. Poetry Therapy: Theory and Practice. New York: BrunnerRoutledge.
McCulliss, Debbie 2011. Poetry Therapy. Teoksessa Luciano L’Abate & Laura Sweeney,
Research on Writing Approaches in Mental Health. Bingley, U.K: Brill. https://searchebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=430076&site
=ehost-live&scope=site. 93–114.
Meretoja, Hanna 2020. Philosophies of Trauma. The Routledge Companion to Literature
and Trauma. Ed. Colin Davis & Hanna Meretoja. London: Routledge, Taylor & Francis
Group. 23–35.
Meretoja, Hanna 2020. Otteita syöpäpäiväkirjasta – Hanna Meretoja. Ars Moriendi.
Kuolemapäiväkirjat. Luettu 5.1.2021. https://arsmoriendi.fi/otteita-syopapaivakirjastahanna-meretoja/.
Merleau-Ponty, Maurice 1994 [1962; 1989; 1992; 1994; 1995; 1996; 1998]. Phenomenology
of Perception. Alkukielinen teos Phénoménologie de la perception. Käänt. Colin Smith.
London: Routledge.
Miles, Margaret & Alice Demi 1992. A Comparison of Guilt in Bereaved Parents whose
Children Died by Suicide, Accident, or Chronic Disease. Omega - Journal of death and
dying. https://doi.org/10.2190/G41E-RKTF-P0XD-LJLK. Vol. 24. iss. 3, 203–215.
Moran, Dermot 2000. Introduction to Phenomenology. https://search-ebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=70809&site=
ehost-live. London: Routledge.

247

Moren, Riitta 1984. Kuoleva lapsi. Teoksessa Alf Backman, Leena Ahti, Terttu Arajärvi,
Alf Backan & Pirkko Siltala Lapsen psykosomatiikka Espoo: Weilin & Göös. 279–288.
Moura de Moura, Flávia et al. 2015. Hospitalized Child and Teenager with Chronic Diseases:
Feelings
about
Death.
Investigación
y
Educación
en
Enfermería,
https://doi.org/10.17533/udea.iee.v33n3a21. 33(3), 565–572.
Muhsin S. Mahdi et al. 15.8.2019. Islam. Encyclopædia Britannica. Luettu 8.1.2021.
https://www.britannica.com/topic/Islam.
Mundt, Christoph 2014. Jaspers Concept of “Limit Situation”: Extensions and Therapeutic
Applications. Karl Jaspers’ Philosophy and Psychopathology. Thomas Fuchs, Thiemo
Breyer & Christoph Mundt (ed.) https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Fuchs6/publication/264042672_Karl_Jaspers_Phenomenology_and_Psychopathology/links/
53d0efba0cf2f7e53cfbb475/Karl-Jaspers-Phenomenology-andPsychopathology.pdf#page=174. Springer: New York. 169–178.
Murzaku, Era Caterina 2013. The Beauty of Death and 'I Don't Know'. Journal of Palliative
Medicine. May 2013, Vol. 16. Issue 5, 586–586.
Mustajoki,
Pertti
2019.
Sokki.
Teoksessa
Lääkärikirja
Duodecim.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00080. Helsinki:
Kustannus Oy Duodecim.
Mäkelin, Henna 2018. Kuolema. Kaikki mitä olet aina halunnut tietää. Helsinki:
Kustantamo S & S.
Mäki, Silja & Pirjo Arvola (toim.) 2009. Satu kantaa lasta. Opas lasten ja nuorten
kirjallisuusterapiaan 1. Helsinki: Duodecim.
Nagel, Thomas 1970. Death. Noûs. https://www.jstor.org/stable/2214297. Vol. 4, No. 1 Feb.
1970, 73–80.
Nichols, David 2009. Heidegger and Jaspers on the Tragic. Existenz. An International
Journal
in
Philosophy,
Religion,
Politics,
and
the
Arts.
https://existenz.us/volumes/Vol.4-2Nichols.pdf. Volume 4, No 2, 28–35.
Niiniluoto, Ilkka 2007. Syy-kollokvion avaussanat. Teoksessa Heta Gylling, Ilkka
Niiniluoto & Risto Vilkko, Syy. Helsinki: Gaudeamus. 9–14.
Nummenmaa, Lauri 2016. Tunteiden neurobiologiaa. Suomen Lääkärilehti 10/2016 vSk 71.
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/nummenmaa_2016_tunteiden_ne
urobiologia.pdf. 725 – 731a.
O’Brien, Stephen 1998. Traumatic Events and Mental Health. Cambridge; New York, NY:
Cambridge University Press.
Packman, Wendy, Heidi Horsley, Betty Davies & Robin Kramer 2006. Sibling Bereavement
and Continuing Bonds. Death Studies. https://doi.org/10.1080/07481180600886603.
30:9, 817–841.
Palkovich, Ann & Ann Bazarrone 2003. Monuments in Motion. Gravemarkers, Cemeteries,
and Memorials as Material Form and Context. Teoksessa Handbook of Death & Dying.
Ed. Clifton Bryant. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications. https://search-ebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=525888&site
=ehost-live. 730–739.

248

Partonen, Timo & Jouko Lönnqvist 11.3.2019. Psykiatrian käsitteitä. Psykiatria (12.,
uudistettu painos) Duodecim. https://www.oppiportti.fi/op/pkr03101/do. 866–874.
Peltonen, Leila 2009. Projisoidut tunteet – Näyttelijä nukketeatterissa. Teoksessa Leila
Peltonen & Marjut Tawast, Nukketeatteria suomalaisilla näyttämöillä. Helsinki: LIKE.
145–148.
Peuranen, Erkki 1989. Juri Lotman ja merkkien maailma. Teoksessa Juri Lotman, Merkkien
maailma: kirjoitelmia semiotiikasta. Helsinki: SN-kirjat.
Peterson, Christopher, Park Nansook, Pole Nnamdi, Wendy D'Andrea & Martin Seligman
2008.
Strengths
of
Character
and
Posttraumatic
Growth.
https://doi.org/10.1002/jts.20332. Journal of Traumatic Stress. Vol. 21, No. 2, 214–217.
Pietiläinen, Katri 2002. Päiväkirjamenetelmä. Teoksessa Koskettavat tarinat. Johdantoa
kirjallisuusterapiaan. Juhani Ihanus (toim) Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. 190–210.
Pihlström, Sami 2007. Transsendentaalinen syyllisyys. Teoksessa Heta Gylling, Ilkka
Niiniluoto & Risto Vilkko Syy. Helsinki: Gaudeamus. 143–160.
Pihlström, Sami 2018. Ota elämä vakavasti. Negatiivisen ajattelijan opas. Helsinki:
NTAMO.
Pistorius, Martin & Megan Lloyd Davies 2015. Mykkä huuto. Alkukielinen teos Ghost Boy.
The Miraculous Escape of a Misdaignosed Boy Trapped Inside His Own Body. Suom.
Leena Mäntylä. Minerva kustannus: Helsinki.
Poijula, Soili 2007. Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kotimaa-yhtiöt
Oy/Kirjapaja.
Poijula, Soili 2019. Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja.
Psykiatrian luokituskäsikirja. Suomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät
diagnoosit
2012.
Terveyden
ja
hyvinvoinnin
laitos.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90815/URN_ISBN_978-952-245-5499.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Pulkkinen, Mari 2016. Salattu, suoritettu ja sanaton suru: läheisen menettäminen
kokonaisvaltaisena kokemuksena. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Puolimatka, Tapio. 2015. Kärsimyksen tarkoitus. Keuruu: Aikamedia Oy.
Pursiainen, Terho 2005. Arjen fundamentalismi – addiktatuurin anatomia. Teoksessa Ilkka
Niiniluoto ja Juha Sihvola (toim.), Nykyajan etiikka. Keskusteluja ihmisestä ja
yhteisöstä. Gaudeamus: Helsinki. 194–225.
Rantanen, Rosa & Juha Räikkä 13.10.2011. Kuoleman filosofia. Ensyklopedia Logos.
https://filosofia.fi/fi/ensyklopedia/kuoleman-filosofia.
Rauhala, Lauri 1972. C.G. Jung. Hänen keskeiset teoreettiset ja psykoterapeuttiset
käsityksensä sekä niiden tämänhetkinen arviointi. Turku: Turun yliopisto.
Rauhala, Lauri 1976. Filosofinen orientoituminen psykosomatiikan ongelmaan. Helsinki:
Helsingin yliopisto.
Rauhala, Lauri 1986. Meditaatio. Kustannusosakeyhtiö Otava: Helsinki.
Rauhala, Lauri 2005. Ihminen kulttuurissa – kulttuuri ihmisessä. Helsinki: Yliopistopaino.
Rauhala, Lauri 2005. Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Yliopistopaino.
Reinilä, Eeva 2009. Terapeuttinen päiväkirjaprosessi. Teoksessa Sanat että hoitaisimme.
Terapeuttinen kirjoittaminen. Juhani Ihanus (toim.), Helsinki: Duodecim. 192–211.
249

Repo-Tiihonen, Eila 2017. Psykopatia. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim.
https://www.duodecimlehti.fi/duo96809. 123(19):23, 69–74.
Rinne, Jenni, Anna Kajander, & Riina Haanpää 2020. Johdanto: Affektit ja tunteet
kulttuurien tutkimuksessa. Teoksessa Jenni Rinne, Anna Kajander & Riina Haanpää
(toim.),
Affektit
ja
tunteet
kulttuurien
tutkimuksessa.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/315039/Affetktit_ja_tunteet_Helda.pd
f?sequence=3&isAllowed=y. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
5–30.
Robinson, Linda & Margaret Mahon 1997. Sibling Bereavement: a Concept Analysis. Death
Studies. https://doi.org/10.1080/074811897201831. 21, 477–499
Rosenblatt, Paul C. 2007. Recovery Following Bereavement: Metaphor, Phenomenology,
and Culture. Death Studies. https://doi.org/10.1080/07481180701741228. 32:1, 6–16.
Saarenheimo, Marja 2012. Muistamisen vimma: kirjoituksia muistista ja unohtamisesta.
Tampere: Vastapaino.
Saari, Salli 2000. Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. Helsinki:
Otava.
Saarikivi, Janne 2020. Etuoikeudet eivät näy päällepäin. Kolumni, Yle. Luettu 25.5.2020.
https://yle.fi/uutiset/3-11158424.
Saarinen, Esa & Eerolainen, Juha 1994. Filosofia. Porvoo: WSOY.
Salmela, Mikko 2014. Kuolevan kohtaaminen. Teoksessa Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi
Mäkinen (toim.) Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus University Press.
Saraneva, Kristiina, Kaj Davidkin, & Esko Klemelä 2005. Ronald Brittonin haastattelu.
Psykoterapia. https://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/sohv205.htm. 24(2), 135–138.
Sarlin, Tommi 30.08.2010. Piispa lähti eläkkeelle. Kirkko ja kaupunki. Luettu 13.12.2019.
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/piispa-lahti-elakkeelle#c9456a75.
Schmitt, Arnaud 2019. Self-Narration. Teoksessa Martina Wagner-Egelhaaf (ed.) Handbook
of
Autobiography
/
Autofiction.
https://search-ebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2004779&sit
e=ehost-live. Berlin; Boston: De Gruyter. 658–662.
Schulman, Gustav 2002. Sietämättömän kestämisestä eheytymiseen. Objektin
sisällyttämiskyky ja trauman integrointi. Teoksessa Soili Haaramo & Kirsti Palonen
(toim.), Trauman monet kasvot. Psyykkinen trauma sisäisenä kokemuksena. Helsinki:
Therapeia-säätiö. 162–187.
Schwartz-Borden, Gwen 1992. Metaphor – Visual Aid in Grief Work. Omega – Journal of
Death and Dying. https://doi.org/10.2190/1QY6-38U7-XRHV-JE9X. Volume: 25 issue:
3, 239–248.
Segal, Julia 2004. Melanie Klein. London: SAGE Publications Ltd.
Shapiro, Johanna, Jack Coulehan, Delese Wear & Martha Montello 2009. Medical
Humanities and Their Discontents: Definitions, Critiques, and Implications. Academic
Medicine.
Volume
84
Issue
2.
https://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2009/02000/Medical_Humanitie
s_and_Their_Discontents_.19.aspx. 192–198.

250

Siljander, Hannele 2019. Eksistentiaalinen kriisi Karl Jaspersin psykopatologiassa.
Yksilöllinen elämänkriisi vai ajan kuva. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto.
Siltala, Pirkko 2002. Haavoittava ja eheyttävä kuolema. Teoksessa Soili Haaramo & Kirsti
Palonen (toim.), Trauman monet kasvot. Psyykkinen trauma sisäisenä kokemuksena.
Helsinki: Therapeia-säätiö. 281–300.
Siltala, Pirkko 2012. Psykoanalyyttisia esseitä. Espoo: Prometheus kustannus Oy.
Simpson, Michael A. 1997. Traumatic Bereavements and Death-Related PTSD. Teoksessa
Charles Figley, Brian Bride & Nicholas Mazza Death and trauma: The traumatology
of grieving. Washington, DC: Taylor & Francis. 3–16.
Slaughter, Virginia 2005. Young Children's Understanding of Death. Australian
Psychologist. https://doi.org/10.1080/00050060500243426. Vol. 40 Issue 3, 179–186.
Spinoza, Benedictus de 1999. The Ethics, Part II. The Project Gutenberg eBook of The
Ethics, by Benedict de Spinoza. Champaign, Ill.: Project Gutenberg.
https://www.gutenberg.org/files/3800/3800-h/3800-h.htm#chap02.
Stein, Ruth 1999. Psychoanalytic Theories on Affect. https://search-ebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=367135&site
=ehost-live. London: Routledge.
Stern, Daniel N. 1992. Maailma lapsen silmin – mitä lapsi näkee, kokee ja tuntee.
Alkukielinen teos Diary of a Baby 1990. Suom. Eeva-Liisa Jaakkola. Porvoo: WSOY.
Stroebe, Margaret 1994. The Broken Heart Phenomenon: An Examination of the Mortality
of Bereavement. Journal of Community & Applied Social Psychology.
https://doi.org/10.1002/casp.2450040110. Feb94, Vol. 4 Issue. 47–61.
Stroebe, Margaret & Henk Schut 1998. Culture and Grief. Bereavement Care.
https://doi.org/10.1080/02682629808657425. 17:1, 7-11,
Stroebe, Margaret & Wolfgang Stroebe 1991. Does "Grief Work" Work? Journal of
Consulting and Clinical Psychology. https://doi.org/10.1037/0022-006X.59.3.479.
59(3), 479–482.
Stroebe, Wolfgang et al. 2005. Grief Work, Disclosure and Counseling: Do They Help the
Bereaved? Clinical Psychology Review. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2005.01.004. Vol.
25, Issue 4, 395–414.
Suomen
lääkäriliitto.
Lähellä
kuolemaa.
Lääkärin
etiikka.
https://www.laakariliitto.fi/laakarinetiikka/elaman-loppu/lahella-kuolemaa/.
Suomen
virallinen
tilasto
(SVT):
Kuolleet
[verkkojulkaisu].
ISSN=1798–2529.
Helsinki:
Tilastokeskus
[viitattu:
20.5.2020].
http://www.stat.fi/til/kuol/index.html.
Suominen, Raili 1.2.2005. Lapsen kuolema ei ole helppo aihe näyttelijällekään. Turun
sanomat. Luettu 7.1.2021.
https://www.ts.fi/kulttuuri/1074022662/Lapsen+kuolema+ei+ole+helppo+aihe+naytte
lijallekaan.
Suvilehto, Pirjo 2008. Lasten luova kirjoittaminen psyykkisen tulpan avaajana.
Tapaustutkimus Pohjois-Suomalaisen sairaalakoulun ja Päätalo-instituutin 8–13vuotiaiden lasten kirjoituksista. Oulu: Oulun yliopisto.

251

Sweeney, Laura, & Luciano L’Abate 2011. The Role of Writing in Mental Health Research.
Teoksessa Research on Writing Approaches in Mental Health. Bingley, U.K.: Emerald.
3–21.
Symington, Joan & Neville Symington 1996. The Clinical Thinking of Wilfred Bion. London:
Routledge.
Söderholm, Sinikka, Monica Meinander, Kirsi Kahela & Hannu Alaranta 1998. Suun
motoriikan häiriöt ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ”locked-in”-oireyhtymässä.
Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/duo80213.
Nro 114 (9), 879–886.
Taylor, Daniel, Philip Gehrman, Natalie Dautovich, Kenneth Lichstein & Christina McCrae
2014. Handbook of Insomnia. London: Springer Healthcare.
Telkänranta, Helena 2016. Millaista on olla eläin? Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden
seura.
Tieteen
termipankki
21.10.2021:
Filosofia:
kuoleman
filosofia.
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:kuoleman filosofia.
Tieteen
termipankki
21.10.2021:
Kirjallisuudentutkimus:
nonsense.
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:nonsense.
Tieteen
termipankki
5.10.2021:
Ympäristötieteet:
trauma.
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:trauma.
Tilastokeskus. Kuolleet. StatFin >> Väestö >> Kuolleet >> 12al -- Yleinen kuolleisuusluku,
1751-2020.
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/statfin_kuol_pxt_
12al.px/table/tableViewLayout1/. Luettu 28.7.2021.
Tilastokeskus. Kuolleet. StatFin >> Väestö >> Kuolleet >> 12aq -- Imeväiskuolleisuus,
1751–2020.
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/statfin_kuol_pxt_
12aq.px/table/tableViewLayout1/
Tikkanen, Tiina Katriina 2020. Toinen silmä kiinni. Atena: Jyväskylä.
Typpö, Asko 1977. Todellisuus ja rajatilanneongelma Jaspersin filosofiassa. Tutkielma:
Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Teologinen etiikka ynnä
uskonnonfilosofia. Helsinki: Helsingin yliopisto
Tähkä, Riitta 1989. Psykoanalyyttinen näkökulma ajan kokemiseen. Teoksessa Aika ja sen
ankaruus. Toim. Pirkko Heiskanen. Helsinki: Gaudeamus. 56–74.
Umphrey, Laura & Joanne Cacciatore 2014. Love and Death: Relational Metaphors
Following the Death of a Child. Journal of Relationships Research.
http://journals.cambridge.org/abstract_S1838095614000043. Cambridge University
Press. Volume 5, 1–8.
Vala, Ursula 2014. Suomalainen kuolema. Teoksessa Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi
Mäkinen (toim.) Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.
Van der Hart, Ellert Nijenhuis & Kathy Steele 2006. The Haunted Self: Structural
Dissociation and the Treatment of Chronic Traumatization. New York: W.W. Norton
cop.

252

Van der Kolk, Bessel 2017. Jäljet kehossa: trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon
avulla. Alkukielinen teos The Body Keeps the Score. Suom. Teija Hartikainen. Helsinki:
Viisas elämä Oy.
Van der Kolk, Bessel & Onno Van der Hart 1995. The Intrusive Past: The Flexibility of
Memory and the Engraving of Trauma. Trauma: Explorations in Memory. Ed. Cathy
Caruth. 158–182.
Vogeley, Kai & Christian Kupke 2007. Disturbances of Time Consciousness from a
Phenomenological and a Neuroscientific Perspective. Schizophrenia Bulletin.
https://doi.org/10.1093/schbul/sbl056. Vol. 33 no. 1 pp, 157–165.
Walter, Chip 2007. Why Do We Cry? Scientific American Mind. Vol. 17, No. 6 (December
2006/January 2007). http://www.jstor.org/stable/24921629. 44-51. Scientific American,
a division of Nature America, Inc.
Ward, David J. 2011. The Lived Experience of Spiritual Abuse. Mental Health, Religion &
Culture. https://doi.org/10.1080/13674676.2010.536206. 14:9, 899–915.
Wohlleben, Peter 2016. Puiden salattu elämä. Kasvimaailman kuninkaiden tunteista ja
viestinnästä. Alkukielinen teos Das Geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie
komminuzieren – die Endeckung einer verborgenen Welt. Suom. Pirkko Roinila.
Helsinki: Gummerus.
Woods, Robert 2006. Children Remembered: Responses to Untimely Death in the Past.
https://search-ebscohostcom.pc124152.oulu.fi:9443/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=242374&site
=ehost-live&scope=site. Liverpool University Press.
Yle uutiset 19.4.2015. Kuolemassa on paljon kaunista. Artikkeli. Kirjoittaja Heidi Kononen.
Luettu 4.1.2020. https://yle.fi/uutiset/3-7917801.

253

254

ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS
SERIES B HUMANIORA

176.

Kamunen, Antti (2020) Busy embodiments : the hierarchisation of activities in
multiactivity situations

177.

Komu, Teresa (2020) Pursuing the good life in the North : examining the
coexistence of reindeer herding, extractive industries and nature-based tourism
in northern Fennoscandia

178.

Jouhki, Essi (2020) Teinikuntatoiminnan sukupolvet
oppikoulujen koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuilla

179.

Torvinen, Merja (2020) Käännösstrategiat ja diskurssit : analyysi 1600–1800lukujen ranskalaisista Lapin-kuvauksista ja niiden moderneista suomennoksista

180.

Käsmä, Marjukka (2020) Social difference as action : a nexus analysis of gender
and ability in World of Warcraft game culture

181.

Sokol, Robin (2021) Taking the next step in a collaborative project: a multimodal
analysis of verbal and embodied actions at the computer

182.

Koivumäki, Kaisu (2021) Fragmented science communication : mapping the
contemporary challenges of organizational science communication

183.

Partanen, Lea (2021) Communication, narration, and reading and spelling skills in
primary school-aged children born with fetal growth restriction

184.

Nuortimo, Kalle (2021) Hybrid approach in digital humanities research : a global
comparative opinion mining media study

185.

Hakonen, Aki (2021) Local communities of the Bothnian Arc in a prehistoric
world

186.

Martikainen, Anna-Leena (2021) Intra-word variability in children acquiring
Finnish

187.

Keränen, Teija (2021) Everyday energy information literacy : defining the concept
and studying it empirically in Finland

188.

Vehkavuori, Suvi-Maria (2021) Early lexicon : associations to later language skills
and screening

189.

Cooke, Taina (2021) An ethnographic study of the de/constructing of culture in
Finnish law courts

190.

Grasz, Sabine (2021) Mehrsprachige Praktiken beim Lernen im Tandem : Eine
empirische Untersuchung zu deutsch-finnischen Tandemgesprächen

191.

Nyfors, Mervi (2021) Lapsen kuolema : Traumaattinen suru kotimaisessa
omaelämäkerrallisessa kirjallisuudessa

:

muistitietohistoria

Book orders:
Virtual book store
http://verkkokauppa.juvenesprint.fi

B 191

OULU 2021

UNIVERSITY OF OULU P.O. Box 8000 FI-90014 UNIVERSITY OF OULU FINLAND

U N I V E R S I TAT I S

O U L U E N S I S

ACTA

A C TA

B 191

ACTA

U N I V E R S I T AT I S O U L U E N S I S

Mervi Nyfors

University Lecturer Santeri Palviainen

Mervi Nyfors

University Lecturer Tuomo Glumoff

LAPSEN KUOLEMA
TRAUMAATTINEN SURU KOTIMAISESSA
OMAELÄMÄKERRALLISESSA KIRJALLISUUDESSA

Postdoctoral researcher Jani Peräntie

University Lecturer Anne Tuomisto

University Lecturer Veli-Matti Ulvinen

Planning Director Pertti Tikkanen

Professor Jari Juga

Associate Professor (tenure) Anu Soikkeli

University Lecturer Santeri Palviainen

Publications Editor Kirsti Nurkkala
ISBN 978-952-62-3154-9 (Paperback)
ISBN 978-952-62-3155-6 (PDF)
ISSN 0355-3205 (Print)
ISSN 1796-2218 (Online)

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;
OULUN YLIOPISTO,
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA, KIRJALLISUUS;
LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA;
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

B

HUMANIORA

