
SUREVAN KOHTAAMINEN JA TUKEMINEN 

    

Vältä suruun liittyviä myyttejä ja kliseitä, jotka mitätöivät surevan surua ja estävät surun ilmaisua: 

 

 ”Älä sure” ”Unohda ja keskity muuhun” 

 Korvaa menetys: ”Olet niin nuori, että löydät vielä uuden puolison” 

 Sure yksin: ”Haluat varmaan olla nyt yksin” 

 ”Ole vahva” 

 ”Pysy kiireisenä” 

 ”Aika parantaa haavat” 

 ”Kyllä minä ymmärrän”  

 ”Tiedän miltä sinusta tuntuu” 

 ”Vieläkö sinä suret?”  

 ”Etkö sinä enää sure?” 

 ” Vuoden päästä helpottaa” 

 ”Suru kestää kolme vuotta” 

 ”Sinähän näytät jo niin pirteältä” 

 ”Vastoinkäymiset kasvattaa” 

 ”Kenellekään ei anneta enempää kuin jaksaa kantaa” 

 ”Kyllä sinun arvomaailmasi on varmaan nyt muuttunut” 

 ”Kyllä se siitä” 

 

Uskalla kohdata sureva rohkeasti ja olla läsnä. 

Ilmaise osanottosi ja myötätuntosi, mutta älä kohtele säälivästi tai ”päivitellen”. 

Kunnioita surevan surua. 

Jokaisen suru on ainutlaatuinen. Surevalla on oikeus surra omalla tavallaan ja aikataulullaan.  



Osoita surevalle, että surusta saa puhua ja kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja. 

Omat tunteensa voi näyttää. 

Vältä kuitenkin ”uppoamasta” toisen suruun tai omiin kokemuksiisi niin, ettei surevan tarvitse 

lohduttaa auttajaa… 

Toimi surevan ehdoilla, anna hänen puhua niistä asioista, jotka kulloinkin ovat ajankohtaisia. 

Malta kuunnella enemmän kuin puhua. 

Pidä surevan kertomat asiat luottamuksellisina. 

Vältä selityksiä ja neuvoja. 

Älä vertaile tai arvota erilaisia menetyksiä. 

Hyväksy, että toisen surua ei voi hoputtaa eikä sitä voi ottaa pois. 

Anna surevalle tilaa ja aikaa muistella kuollutta. 

Sureva voi haluta jakaa kanssasi pohdintojaan elämän tarkoituksesta. 

Konkreettinen apu kodinhoidossa ja asioiden hoitamisessa on tärkeä tukimuoto! 

Tarjoa tukea sekä alussa että pitemmän ajan kuluttua. 

Toimi aloitteentekijänä, sureva ei jaksa. 

Pidä kiinni lupauksistasi. 

Tarjoa tietoa erilaisista tukimuodoista ja tahoista. 

Vertaistuki on monelle surevalle tärkeää. 

Rohkaise avun vastaanottamiseen. 

Vahvista surevan uskoa myös omiin voimavaroihin. 

Perheen lasten surun huomioiminen on tärkeää! 

Anna surevalle myös mahdollisuus ”levätä” surusta, osallistua ja tehdä tavallisia asioita kun jaksaa. 

Surevalla on oikeus myös selviämiseen, elämän jatkamiseen ja iloon. 
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