
VANHEMMAN KUOLEMA 
 

EHNQVIST, Johanna  

Isää ei enää ole, 2007 

Koskettava selviytymistarina elämän romahtamisesta uuden alkuun, kun puoliso ja isä sairastuu vakavasti ja 

menehtyy muutamassa kuukaudessa. 

 

KLOOSTERMAN, Brigitte & Smith Czerniak, Ruth 

Vaikeat jäähyväiset, Kristillinen kirja- ja musiikkikustannus 2010 

Brigitte menetti alle kymmenen vuoden sisällä molemmat vanhempansa ja molemmat lapsensa eri 

tapahtumien johdosta. Kirjassaan hän käy läpi menetyksiä muistojen ja päiväkirjamerkintöjen 

kautta. Hän puhuu surutyöstään painottaen, että toipumisen kannalta on tärkeää antaa itselle aikaa surra 

menetystä. Brigitte toivoo kirjan tuovan toivoa ja uskoa siihen, että elämän mustimmistakin hetkistä 

voi selvitä, kun antaa itsensä surra, eikä yritä tukahduttaa tunteitaan. 

 

LAAKSO, Seppo  

Kitara soi niin hiljaa – miehet puhuvat surustaan, 2007 

Kirjaan on koottu eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien miesten surukokemuksia. Kokemuksistaan 

kertovat muun muassa eri-ikäiset leskeksi jääneet miehet, lapsensa menettänyt isä, itsemurhan tehneen veli 

ja vanhempansa menettänyt nuori mies. Lisäksi kirjan toimittanut Seppo Laakso kertoo omasta surutyöstään. 

Kirjan henkilöt haluavat omilla tarinoillaan auttaa ja rohkaista menetyksen kokeneita ja vertaistukea 

kaipaavia miehiä selviytymään surussaan. 

 

LOE, Erlend 

Muleum, Johnny Kniga 2008 

18-vuotias Julie menettää koko perheensä lento-onnettomuudessa. Hänestä tulee hyvin yksinäinen ja 

itsetuhoinen, elämällä ei ole enää mitään merkitystä. Vuoden ajan hän kirjoittaa päiväkirjaa, jonka kautta 

voidaan seurata hänen selviytymistään surun keskellä. Vuoden sisälle mahtuu paljon itsetuhoisia ajatuksia ja 

tekoja, mutta myös elämänhalun palautumista ja merkityksen uudelleenlöytämistä. Vaikeaa aihetta 

käsitellään ajoittain huumorinkin avulla. 

 

MOODYSSON, Lukas  

Isän aika, Like 2011 

Lähtiessään sairaalaan Lucas ottaa mukaansa sakkipelin. Turhaan. Isä kuolee, ennen kuin poika ehtii paikalle. 

Muistot alkoholisti-isän julmuudesta vyöryvät päälle, ja Lucasin elämä suistuu raiteiltaan. Alkaa maaninen 

matka Euroopasta Aasiaan, vimmainen yritys kirjoittaa menneisyys uudelleen. 

 

PITKÄNEN, Seija  

Turvallisesti perille, 2008  

Isän sairastuminen, kamppailu syöpää vastaan, saattohoito, lopullinen ero ja surutyö kuvataan koskettavasti. 

Omaa suruaan läpikäyvä voi helposti samaistua Pitkäsen intiimin henkilökohtaiseen tekstiin. (Lähde: 

adlibris.com/fi/) 

 

 

 

 



RIIKONEN, Teuvo  

Isäni, miksi, 1996  

Kirjoittaja kertoo isänsä itsemurhasta ja sen vaikutuksista hänen lapsuuteen ja koko elämään. Riikonen ei 

koskaan tavannut isäänsä, sillä tämä kuoli ennen kuin hän syntyi. Hän kertoo lapsuudestaan ilman isää, pohtii 

tunteitaan aina vihasta suruun ja anteeksiantoon. Kirjallaan hän haluaa tuoda toivoa kohtalotovereilleen. 

 

SOUCY, Gaétan 

Tulitikkutyttö, Gummerus 2001 

Kirja on tarina muusta maailmasta eristyksissä eläneestä perheestä, jossa isä kuolee yllättäen. Perheen 

lapsilla on tähän asti ollut seuranaan vain toisensa ja ajanvietteenä isän suuri kirjasto. Nyt kun isä on poissa, 

heidän täytyy opetella elämään myös ulkopuolisessa maailmassa. 

 

 

 


