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Hyvä lukija

nuoria ja keski-ikäisiä – ehkä 
veljiä tai isiä. 

Tämä vihkonen on kirjoitettu 
vanhempien ja lasten avuksi 
siihen lohduttomaan tilantee-
seen, jossa läheinen ihminen 
on tehnyt itsemurhan. Olen 
nähnyt tällaisen oppaan suuren 
tarpeen kohdatessani läheisen-
sä menettäneitä surevia ihmisiä 
ja kouluttaessani kriisityönte-
kijöitä ja sururyhmien ohjaajia.  
Kaikki ovat kaivanneet selkeitä 
ohjeita ja rohkaisua kohtaami-
siin vaikeissa tilanteissa.

Minulta on myös kysytty, eikö 
lasta pitäisi suojella liialta tie-

Itsemurha on usein umpikuja, 
johon ajaudutaan vähitellen. 
Tuskin koskaan siihen on ole-
massa yhtä ainoaa syytä, vaan 
se on monien toisiaan vahvis-
tavien ja tuskaa aiheuttavien 
tekijöiden seuraus. Lähes aina 
itsemurhaan johtavan ratkaisun 
takana on kuitenkin  masennus.  

Vuosittain noin miljoona ihmis-
tä maailmassa tekee itsemur-
han. Kansainvälisessä vertai-
lussa me suomalaiset olemme 
itsemurhalukujen kärkipäässä 
hieman yli tuhannella itsemur-
halla vuodessa. Kaksi kolmas-
osaa tek i jöistä on miehiä,



dolta ja pahojen asioiden kuu-
lemiselta. Niin pitääkin, kun asia 
ei kosketa lapsen omaa arkea. 
Mutta kun itsemurhan tehnyt 
on lapsen oma läheinen, lapsen 
tulee saada tietää totuus. 
 
Lapset eivät vielä osaa ajatella, 
että itsemurhassa olisi jotain 
salattavaa ja hävettävää.  Tämä 
ajattelumalli opitaan myöhem-
min muiden ihmisten käyttäyty-
misen perusteella. Itsemurhaan 
edelleen liittyvä tabuluonne 
voidaan parhaiten murtaa avoi-
muudella ja sillä, että luodaan 
uusia suhtautumis- ja käyttäyty-
mismalleja. Keskusteluissa niin 
lasten ja nuorten kuin aikuisten 

kanssa tulisikin aina muistaa, 
ettei itsemurha ole ratkaisu on-
gelmiin, vaan lukkiutuneessa 
elämäntilanteessa kannattaa 
tukeutua muihin ihmisiin ja ha-
kea apua mahdollisimman var-
hain.

Anne Laimio
projektipäällikkö
Tuettu suru -projekti
Jyväskylä



Itsemurha herättää läheisissä 
monenlaisia tunteita. Ne vaih-
televat sokista epäuskoon ja 
vihasta äärimmäiseen suruun. 
Läheisen itsemurha voi aiheut-
taa katkeruutta, syyllisyyttä, hä-
peää, vihaa, pelkoa, kaipausta 
ja rakkauden tunteita. Itsemur-
haan  liittyvä suru kestää usein 
pitempään ja on voimakkaam-
paa kuin muiden menetysten 
aiheuttama suru. 

Vanhemmat tuntevat usein 
epävarmuutta siitä, miten voi-
sivat parhaiten tukea lastaan 
läheisen kuoleman jälkeen. Kun 
kuoleman syy on itsemurha, ti-
lanne tuntuu sitäkin vaikeam-
malta.

Saatamme jopa ajatella, ettei 
menetys vaikuta lapsiin ja nuo-
riin samalla tavalla kuin aikuisiin. 
Haluaisimme uskoa, että lapsi 
on ikään kuin haavoittumaton. 

Kuitenkin jo pieni lapsi reagoi 
läheisen menettämiseen. Sik-
si kuoleman käsittely lapsen 
kanssa on tärkeää. Kuolemasta 
puhuminen voi tuntua aikuisis-
ta vaikealta, koska haluamme 
säästää lasta tuskalta. Puhumi-
nen kuitenkin auttaa häntä ete-
nemään oman surunsa käsitte-
lyssä.

 

Lapsi tarvitsee vastauksia kysymyksiinsä



Lapsilla on paljon kuolemaan 
liittyviä ajatuksia, kysymyksiä, 
pelkoja ja huolia. Vastausten 
saaminen kysymyksiin lisää 
lapsen kokemaa turvallisuuden 
tunnetta. Jos hänet jätetään 
tällaisten vaikeiden asioiden 
ulkopuolelle, hänen hämmen-
nyksensä ja stressinsä lisääntyy, 
ja hänen kykynsä käsitellä surua 
voi myöhemmin heiketä. 

Läheisen itsemurhan jälkeen 
lasten riski masentua lisääntyy. 
Jos itsemurhasta ei puhuta, lap-
si tuntee helposti syyllisyyttä ja 
hämmennystä, hän voi kokea 
itsensä hylätyksi. Mielikuvituk-
sella on tapana paisutella asi-

oita vielä pahemmiksi kuin ne 
todellisuudessa ovat. 

Jos itsemurhasta vaietaan per-
heessä, siitä voi tulla salaisuus, 
joka heijastuu sukupolvesta 
toiseen ja lisää alttiutta itsemur-
haan. Siitä saattaa kehittyä malli 
ratkaista kipeät ongelmat. 

Avoin itsemurhasta puhuminen 
vaikuttaa myös lapsen myö-
hempään henkiseen  hyvin-
vointiin. Aikuisen tavalla puhua 
asiasta on iso merkitys.

Kirjailija Anna-Leena Härkönen 
kirjoittaa kirjassaan ”Loppuun-
käsitelty” ratkaisustaan kertoa 



Tämä lyhyt katkelma kertoo, 
miten aikuinenkin tarvitsee tu-
kea ennalta arvaamattomassa 
ja hämmentävässä tilanteessa, 
josta ei ole aikaisempaa koke-
musta eikä ymmärrystä seura-
uksista. 

omalle pojalleen sisarensa it-
semurhasta. Se on tyypillinen 
esimerkki siitä, miten vaikeaksi 
itsemurhasta puhuminen koe-
taan.

”Menen olohuoneeseen Laurin luokse, 

joka katsoo Nalle Puh -videota.

Älä säikähdä sitä että äiti itkee, minä sa-

non. – Killi on kuollut ja se on nyt enkeli.

Mihin se kuoli? Lauri kysyy.

Se putosi parvekkeelta, minä sanon. 

– Onnettomuus.

Valhe. Mutta tuon ikäinen ei käsittäisi 

sitä, että joku tieten tahtoen hyppää 

alas. Matkisi vielä sitä itse.  Ja onnetto-

muushan se oli, koko saatanan baletti, 

koko tämä maailma on yksi suuri on-

nettomuus.”



Lapsi ja kuoleman suru

Lapsella saattaa olla vaikeuksia 
ilmaista tunteitaan, mutta se ei 
suinkaan tarkoita, ettei hän su-
risi. Lapselle onkin tärkeä tietää, 
ettei hänen tarvitse olla surul-
linen kaiken aikaa. Lapsi käsit-
telee surua vähän kerrallaan, 
koska hän ei vielä kykene työs-
tämään sitä yhtä voimakkaasti 
kuin aikuinen. 

Tärkeä osa surun työstämistä on 
tietää, kuinka läheinen on kuol-
lut. Tiedon puute voi vaikeuttaa 
suremista ja toipumista. Sureva 
lapsi tarvitsee aikaa jäsentääk-
seen mielessään suruaan ja me-
netystään.

Suru  on yhtä yksilöllinen kuin 
sormenjälki. Suremiseen ei ole 
oikeaa ja väärää tapaa,   jokai-
nen meistä suree omalla taval-
laan - niin lapsi kuin aikuinen.

Lapsi kuitenkin  ilmaisee suru-
aan eri tavalla kuin aikuinen. 
Suru ja voimakkaat tunteet voi-
vat olla lapselle uusia kokemuk-
sia ja tuntua ylitsepääsemät-
tömiltä. Toisaalta voi ulospäin 
näyttää siltä kuin lapsella olisi 
kaikki hyvin: hän voi leikkiä ka-
vereiden kanssa ja olla niin kuin 
kuolema ei vaikuttaisi häneen 
mitenkään. 



pommin näyttää omiaan.  Lasta 
auttaa myös tieto, että hänellä 
on lupa ja että on oikein puhua 
kuolleesta sekä kertoa, miltä hä-
nestä itsestään tuntuu.

Lapsella ei vielä ole aikuisten 
kykyä kertoa tunteistaan sa-
noin. He ilmaisevatkin suruaan 
enemmän käyttäytymisellään 
ja toiminnallaan. Lapsi voi esi-
merkiksi pelata pelejä, joihin 
liittyy kuolema ja väkivalta, leik-
kiä hautajaisia, olla kiukkuinen 
ja ärtynyt tai kastella vuoteen-
sa. Tai hän voi reagoida suruun 
taantumalla, vetäytymällä kuo-
reensa, olemalla vihainen, tai 
”kiltteilemällä”. 

Vakiintuneet tavat surra ovat 
tärkeitä myös lapselle, koska 
ne luovat turvaa ja antavat ti-
laisuuden tunteiden ilmaisuun. 
Siksi lapsia ei saa unohtaa kuo-
lemaan liittyvissä järjestelyissä. 
Hautajaiset ja muistotilaisuus 
tekevät menetyksen todellisek-
si. Perheet voivat luoda myös 
uusia ja omia rituaaleja.

Aikuinen antaa lapselle suremi-
sen mallin ilmaistessaan omia 
tunteitaan tämän nähden. Lap-
si aistii joka tapauksessa, milloin 
vanhemmat ovat esimerkiksi 
järkyttyneitä. Kun lapsi näkee 
vanhempiensa osoittavan tun-
teitaan, hänkin uskaltaa hel-



 Lapsi saattaa myös yrittää kät-
keä surunsa ikään kuin suo-
jellakseen vanhempiaan. Tai 
hän voi haluta vanhempiensa 
huomiota enemmän kuin ai-
kaisemmin. Hänestä voi tulla 
ripustautuva niin, ettei hän ha-
luaisi hetkeksikään lähteä van-
hemman viereltä. Ne ovat aivan 
tavallisia reaktioita lapsen me-
netettyä läheisen ihmisen. Hän 
pelkää, että myös joku toinen 
läheinen voi kuolla. Siksi onkin 
tärkeä kertoa lapselle selkeästi, 
milloin vanhempi on poissa lap-
sen luota ja milloin hän palaa. 

Lapsen kokemaa turvallisuuden 
tunnetta lisää, että päivittäiset 
rutiinit säilyvät mahdollisim-
man  paljon ennallaan ja että 
hän saa elää ikänsä edellyttä-
mällä  tavalla.



Itsemurhasta puhuminen

Itsemurhan tapahduttua van-
hempien tai läheisten aikuisten 
mielessä voi pyöriä kysymys, 
mitä tai miten kertoa lapselle 
tapahtuneesta. Tärkeintä on pu-
hua totta, koska lapsi vaistoaa 
herkästi perheessä tapahtuneet 
muutokset ja tulkitsee niitä itse.
 
Kuolemasta puhuminen ei kos-
kaan ole helppoa, ja itsemur-
hasta puhuminen voi tuntua 
vieläkin vaikeammalta. Erään 
äidin sanoin:

”Kun jo nekin sanat, että isä on kuollut, 

meinasivat tarttua kurkkuun, en pys-

tynyt sanomaan, että se oli itsemurha. 

Tähän pystyin vasta myöhemmin, kun 

ensin itse olin pystynyt käsittelemään 

kuoleman itsemurhana. Lapsille oli ker-

rottava totuus.” 

Televisio, videot, tietokonepe-
lit ja kodin ulkopuolelta saatu 
tieto kuolemasta vaikuttavat 
lapsen ajatuksiin, ja tuo vaiku-
tus voi olla pelottava. Lapselle 
onkin tärkeä kertoa, ettei kuole-
massa ole pelättävää. 

Vanhemman voi olla vaikea  
tietää, kuinka paljon lapselle 
tulee kertoa tai mitä sanoja pi-
täisi käyttää. Kannattaa luottaa 
omaan ymmärrykseensä. Tärke-
ää olisi antaa tarpeellinen tieto 
rehellisesti ja mahdollisimman 



Joskus vanhemmat ajattelevat 
odottavansa sopivampaa tilan-
netta tai sitä, että lapsi on vä-
hän vanhempi. Mutta paras aika 
on heti, pitkittyessään asiat vain 
mutkistuvat. Kerro siis lapselle 
kaikki kerralla, mutta vältä tar-
peettomia yksityiskohtia. Tämä 
suojaa lasta siltä, ettei totuus 
muutu enää pahemmaksi. Ensi-
vaiheen sokki suojaa myös lasta 
ja hän käsittelee asiaa pala ker-
rallaan, siihen tahtiin kuin mieli 
on siihen valmis.

Jos lapsi kuulee itsemurhasta 
myöhemmin kuin muut per-
heenjäsenet, hän joutuu aloit-
tamaan tilanteen työstämisen 

yksinkertaisesti ja selkeästi 
lapsen iän ja kehitystason mu-
kaisesti. Vanhemmat tuntevat 
lapsensa parhaiten ja pystyvät 
valitsemaan sanat, joita hän 
ymmärtää.  

Myös se mietityttää monia, onko 
oikein kertoa lapselle niin vai-
keasta asiasta kuin itsemurha. 
Heitä voi pelottaa, että itsemur-
hasta puhuminen vahingoittaa 
lasta ja tekee tilanteesta vielä 
pahemman. Sitä on kuitenkin 
turha pelätä, koska totuuden 
kertominen helpottaa surun 
työstämistä. 



ihmiset hänen elämässään. Jos 
vanhemman on vaikea kertoa 
asiasta yksin, kertomistilantee-
seen voi pyytää mukaan jonkun 
toisen turvallisen aikuisen, esi-
merkiksi kriisityöntekijän.

On tärkeää, että lapsi voi  tun-
tea olonsa turvalliseksi, vaikka 
hänen elämässään tapahtui-
si jotakin hyvin traumaattista.  
Salaileva ilmapiiri kotona lisää 
lapsen turvattomuuden tun-
netta. Salailu lisää myös stressiä 
perheessä ja vaikeuttaa avointa 
vuorovaikutusta.

Luottamus omiin vanhempiin 
on lapselle tärkeää. Hänen täy-

uudelleen ja suruprosessi voi 
pitkittyä. Ja ellei lapsi kuule itse-
murhasta vanhemmiltaan, tieto 
voi tulla hänelle juoruna naapu-
reilta tai kavereilta,  eikä se tieto 
välttämättä ole totuudenmu-
kainen.  Samalla lapsi menettää 
mahdollisuuden kuulla totuu-
den turvallisessa ympäristössä 
ja hänelle sopivalla tavalla. Yh-
teinen totuus perheenjäsenten 
kesken vahvistaa lasta myös 
mahdollisten kiusaamistilantei-
den varalta.

Lapsen tulisi kuulla itsemurhas-
ta joltakin turvallisena pitämäl-
tään aikuiselta;  yleensä omat 
vanhemmat ovat turvallisimmat 



tyy voida luottaa siihen, että 
vanhemmat puhuvat totta. Itse-
murhasta kertomatta jättämi-
nen horjuttaa luottamusta. Se 
voi särkyä jopa vuosien kulut-
tua tapahtumasta, jos lapsi saa 
vasta silloin kuulla totuuden.



Älä pelkää omia tunteitasi

Lapsen käsitys kuolemasta ke-
hittyy ajattelun kehittymisen 
myötä. Lapsi kykenee suremaan 
paljon ennen kuin ymmärtää, 
mitä kuolema on. Pienikin lapsi 
tuntee, että läheinen ihminen 
on poissa: tutut otteet ja lähei-
syys ovat jättäneet muiston, 
jota hän kaipaa.

Alle viisivuotias ei vielä ym-
märrä kuoleman lopullisuutta 
ja peruuttamattomuutta. Hän 
ei tajua, etteivät toivominen, 
rukoileminen tai hyvä käytös 
tuo rakasta ihmistä takaisin. 
Tuonikäisen ajattelua leimaa 
maagisuus: lapsi uskoo, että hä-
nen ajatuksillaan, sanoillaan tai 

toiveillaan on ollut vaikutusta ja 
että kuolema on hänen syytään. 
Siksi on muistettava kertoa yhä 
uudelleen, ettei itsemurha ollut 
lapsen syytä  ja  ettei hän olisi 
voinut vaikuttaa siihen.

Alle kouluikäinen voi vielä ko-
kea kuoleman ulkopuolisena 
olentona, mörkönä tai viikate-
miehenä. Kymmenenteen ikä-
vuoteen mennessä lapsi ym-
märtää, että kuolema koskettaa 
kaikkea elollista, että se johtuu 
erilaisista asioista ja se tarkoit-
taa ruumiin toimimattomuutta, 
sitä ettei kuollut tunne enää mi-
tään. 
 



pois”. Kuvainnolliset ilmaisut  
voivat hämmentää ja tuntua 
pelottavilta. Lapsi voi luulla, että 
kuollut voi vielä tulla takaisin. 
Kuoleminen ei ole nukkumista; 
nukkuminen on osa elämää ja 
auttaa meitä kasvamaan ja tu-
lemaan vahvemmiksi.

Kun puhutaan vakavista ja vai-
keista asioista, aloitteen tekemi-
nen kuuluu aina aikuiselle. Roh-
kaise lasta kysymään, kun joku 
asia askarruttaa häntä. Melko 
varmasti lapsi esittää ”miksi”  ky-
symyksiä. Miksi ihminen haluaa 
kuolla? Miksi ihminen tekee it-
semurhan? Voit yrittää vastata 
esimerkiksi tähän tapaan: 

Keskustelu lasten kanssa on 
hyvä käynnistää kysymyksin. 
Kysy, mitä lapsi ymmärtää sa-
noilla ”kuollut” tai ”itsemurha”. 
Vastauksen kuultuasi voit se-
littää, mitä sanat tarkoittavat, 
esimerkiksi näin: ”Kun ihminen 
kuolee, hän lakkaa hengittä-
mästä ja ajattelemasta. Sydän 
ei lyö, eikä hän enää tunne mi-
tään.”  ”Itsemurhassa ihminen 
on tehnyt jotakin sellaista, min-
kä vuoksi hänen ruumiinsa ei 
enää toimi.”

Lapsen ajattelu on hyvin konk-
reettista, joten kannattaa vält-
tää sellaisia ilmaisuja kuin ”hän 
on nukkunut pois” tai ”mennyt 



”Joskus sairaus on ihmisen 
mielessä pään sisällä. Sellainen 
sairaus voi vaikuttaa ihmiseen 
siten, ettei hän halua enää elää. 
Joskus mikään apu ei auta ja ih-
minen ajattelee, että hänen olisi 
parempi kuolla ja päästä rau-
haan. Epätoivoisessa tilanteessa 
ihminen saattaa päättää tappaa 
itsensä. Sellaista sanotaan itse-
murhaksi.”

Näytä rohkeasti omat tunteesi, 
älä pelkää itkeä lapsen nähden. 
Kerro, että itkeminen sekä suru 
ja muut tunteet ovat normaale-
ja ja helpottuvat ajan myötä.



Sureva ihminen, niin lapsi kuin 
aikuinen, tarvitsee aikaa jäsen-
tääkseen elämäänsä uudelleen 
menetyksen jälkeen.  Lapsille ja 
nuorille järjestetään yhä enem-
män sururyhmiä ja vertaistukea 
läheisen kuoleman jälkeen. 

Suomen Mielenterveysseura        
järjestää itsemurhan tehneiden 
läheisille perhekuntoutuskurs-
seja, joilla on oma ohjelma lap-
sille ja vanhemmille. 

Aikuisille tarkoitettujen suru-
ryhmien toteuttaminen on seu-
rakuntien vakiintunutta toimin-
taa. Ne ovat usein kestoltaan 
rajattuja (5 – 8 kertaa), suljet-

tuja ryhmiä. Suljettu ryhmä tar-
koittaa, että ryhmän jäsenet ei-
vät vaihdu, vaan samat ihmiset 
osallistuvat toimintaan alusta 
loppuun. Lasten ja nuorten su-
ruryhmät ovat vielä harvinaisia, 
mutta kun niistä kertyy hyviä 
kokemuksia, ryhmät varmasti 
lisääntyvät aikaa myöten.

Erilaiset vertais- ja oma-apuryh-
mät ovat tukiryhmiä ihmisille, 
joilla on yhteinen ongelma, tai 
jotka ovat samassa elämänti-
lanteessa. Ryhmän toiminta 
perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Vertaisryhmässä voi vaihtaa ko-
kemuksia ja samalla voi saada ja 
antaa tukea. Vertaisryhmät ovat 

Mistä voi saada apua ja tukea



avoimia ryhmiä, joihin voi tulla 
silloin kun itselle sopii. Vertais-
ryhmään liittyminen helpottaa 
myös tiedonsaantia muista tu-
kipalveluista.



Tukipalveluita itsemurhan tehneiden

läheisille
Suomen Mielenterveysseuran 

 valtakunnalliset kriisipalvelut

Valtakunnallinen kriisipuhelin 01019 5202
Ma–pe 9–06, la 15–06, su 15–22

Tukinet – kriisikeskus netissä 
www.tukinet.net

Suomen Mielenterveysseuran
 kriisikeskusverkosto

Helsingin SOS-kriisikeskus 
www.sos-keskus.fi

    Kriisivastaanotto (09) 4135 0510
     Ulkomaalaisten kriisipalvelut (09) 4135 0501
 Rikosuhripäivystys www.riku.fi (09) 4135 0550
   

Hyvinkään kriisikeskus
(019) 4593 910

0400 755 284
www.hymise.fi

Joensuun kriisikeskus 
(013) 316 244 

www.kotikartanoyhdistys.fi/kriisikeskus.php
(kumppanuussopimus)



Jyvässeudun kriisikeskus Mobile
(014) 266 7150
www.kriisikeskusmobile.fi

Kemin kriisikeskus Turvapoiju 
040 544 1750
http://personal.inet.fi/yhdistys/turvapoiju

Kuopion kriisikeskus
(017) 2627 738
www.kuopionkriisikeskus.fi

Lahden Seudun Kriisikeskus
(03) 877 660
www.lahdenkriisikeskus.fi

Lapin kriisikeskus
040 553 7508
www.lapinensijaturvakoti.fi
(kumppanuussopimus)

Mikkelin kriisikeskus
(015) 214 401
www.mikkelinkriisikeskus.fi

Oulun kriisikeskus
(08) 3120 611
www.oulunkriisikeskus.fi

Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikk’
(02) 8378 5600
www.raumankriisikeskus.fi



Saimaan Kriisikeskus
(05) 453 0020

www.saimaankriisikeskus.net

Salon kriisikeskus Etappi
(02) 7273 700
www.ssmts.fi 

Savonlinnan kriisikeskus
(015) 273 700

www.savonlinnankriisikeskus.net

Kriisikeskus Mobile Seinäjoki
(06) 416 2860, (06) 416 2861

www.kriisikeskussjk.fi

Tampereen kriisikeskus Osviitta
(03) 3138 3200, 0400 734 793 

www.osviitta.fi

Turun Kriisikeskus
 (02) 2333 442 

www.turunkriisikeskus.fi

Vammalan Tukitalo 
(03) 5120 500    

Huittisten Tukitalo 
(02) 5606 200 

 www.tukitalo.com

Vihdin kriisikeskus
050 4016 259

www.vihdinmielenterveysseura.fi/kriisikeskus



Kirkon palveleva puhelin 
01019-0071 (suomenkielinen)
01019-0072 (ruotsinkielinen)
www.evl.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Lasten ja nuorten puhelin
116 111
Vanhempain puhelin 
0600 122 77
www.mll.fi

Surunauha ry
– vertaistukea itsemurhan tehneiden 
läheisille
Vertaistukipuhelin: soittoaika-
varaukset tekstiviestillä numerosta 
0451 308 603. 
Ajat ma-to klo 15.00–19.30 väliselle ajalle.
Toimisto 040 5458 954 (ma- to 9–13)
www.surunauha.net

Auttavat puhelimet



www.mielenterveysseura.fi
Suomen Mielenterveysseuran verkkopalvelu.

www.tukinet.net
Internetissä toimiva kriisikeskus.

www.apua.info
Usean eri järjestön nettipalveluiden yhteinen portaali.

www.nyyti.fi
Opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistävä yhteisö.

www.nuortennetti.fi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kaikille 

nuorille suunnattu sivusto.

www.palvelevanetti.fi
Evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä 

verkkoauttamispalvelu.

www.kapy.fi
Kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden yhdistys.

www.riku.fi
Rikosuhripäivystys.

www.aima.fi
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry.

Internet-sivustoja



Tuettu suru -projektin aikaisemmat julkaisut:
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Laimio Anne (toim.) 2004. Yhdessä suru on helpompi kantaa. Helsinki: 
Suomen Mielenterveysseura, SMS-Tuotanto Oy.

Muut lähteet:
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Supporting Children after Suicide. 2002. South Western Sydney Area 
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The Dougy Center. 2001. After a Suicide – A Workbook for Grieving Kids.
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Death and Dying – A Workbook. London: Jessica Kingsley Publishers.

Lähteet



Aikuiset tuntevat usein epävarmuutta siitä, 
miten voisivat parhaiten tukea lastaan 

läheisen kuoleman jälkeen. 
Jos läheinen on tehnyt itsemurhan, 

asia tuntuu vieläkin vaikeammalta.

Tästä kirjasesta saa tukea ja apua 
lohduttomaan hetkeen, jossa itsemurhasta, 

kuolemasta ja surusta puhutaan lapsen kanssa. 
Se antaa selkeitä ohjeita ja rohkaisua
kohtaamiseen vaikeassa tilanteessa.

Kirjasessa on myös yhteystietoja 
palveluista elämän kriisitilanteissa .


