
SURU PERHEESSÄ
Siunattu läheisten läsnä ollessa



Kaiholla muistelevat häntä 



PERHEEN FUNKTIOT

Lisääntyä - tuottaa elämää

Suojella    - säilyttää elämää

Pelastaa    - vähentää kuolemaa

Lohduttaa  - kohdata kuolemaa 

Surra - jäsentää kohtalo suvun tarinaan

Perheet syntyivät tarpeesta rauhoittaa itkevä lapsi



KUNNES KUOLEMA MEIDÄT YHDISTÄÄ

Suru perhe- ja sukuverkoston solmukohtana:
vanhemmat pelkäävät lastensa, lapset vanhempiensa kuolemaa

Kuolema voidaan ulkoistaa, mutta suru on yksityinen – ja yhteinen
Dividuaalisuus - individuaalisuus: kiintymyssuhteen jakaminen

Kadonnut yhteisöllisyys: siunattu läheisten läsnäollessa
What about your family network now?



PERHEEN TUKEMINEN

Rituaalit: Kulttuurin syväkieli, puhumattoman sanoittaminen

Tieto: Uusavuttomuus- varastettu kuolema, torjuttu tieto

Suremisen tabu: Viha, ilo - Sydän pintaan vaikka suru märkänisi

Konkretia: Soppaa shokkivaiheessa

Terapia: Ei ole oikeaa tapaa reagoida on vain oikein reagoida

Älä ota osaa, vaan auta kantamaan kokonaan

Merkityksen anto menneelle – Turvallisuus tulevalle

Quis custodes ipsos custodiet?  Uupumaton auttaja on auttamaton uupuja.
Sielunhoitajan oman sielun tulee olla 
järjestyksessä.



SARVIKUONOJA ARKUSSA

Sanattomat kertomukset:
Päihde- tai huumekuolema
Itsemurha tai väkivaltainen kuolema

Tunnepakasteet: Sulavat säilötyt surut

Kielletyt tunteet: viha, ilo, syyllisyys,
häpeä
Pelko: Kukaan ei koskaan kertonut     
minulle, että suru muistuttaisi näin 
paljon pelkoa.(C.S Lewis)



HIIREN HAUTAJAISET – LAPSEN SURU

Jumalan kämmenellä ei pelkää Corakaan. Kaikille luita riittää
kaikille koppeja on.

Lapsi on realisti. Häntä ei saa suojella totuudelta.

Veljeni Leijonamieli ja Pieni tulitikkutyttö lapsen tukihenkilöinä

Aikuisten tehtävänä toteuttaa Container- ja Holding



Mummun hautajaiset olivat aika oudot bileet

• Kukkajutuissa ja muussa häsäämisessä meni aikansa, mutta pian se oli ohi. Ihmiset valuivat 
niiskutellen ja nyyhkyttäen takaisin autoihinsa. Täällä oli jo ruoka valmiina, sitä ennen 
pastorismies (tai joku sellainen enivei) piti ruokarukouspuheen ja Tuija kertoi lyhyesti että mummu 
oli toivonut tällaisia hautajaisia: vain lähimmät ihmiset ja kunnollista ruokaa. ”Syökää hyvin”.
Ruuan jälkeen Tuija oli valmistellut aika hienon esityksen lopun ajan tekstiviesteistä. 
Tekstiviestiperinne oli läsnä jopa hautajaisissa. Hän oli tosiaan kerännyt paperille joitain jollain 
tavalla koskettavia tekstiviestejä viimeisen puolen vuoden ajalta aina viimeiseen henkäykseen 
saakka. Näiden kokemusten uudelleen-elämisen jälkeen lähes kaikki taas itkivät ja tunnelma oli 
hyvin herkkä. Vielä luettiin saapuneiden addressien värssyt ja lähettäjät.

(Blogista; kuvapulju.net)



KUOLINPESIÄ SUKUPUUSSA

Lintu tekee kehollaan , perhe surullaan pesän.

Kuolinpesä se, mikä jää jaettavaksi siitä, mikä ennen kuolemaa elettiin.

Esineisiin ja tavaroihin sitoutunut tunnemuisti.

Psyykkisen kuolinsiivouksen paikka.

Riidat pesänjaossa ja siivouksessa ovat surutyötä.



Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa 
kaltaisia, mutta jokainen onneton perhe on 
onneton omalla tavallaan.


