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Tämä tutkimus kiinnittyy humanistisen maantieteen viitekehykseen ja siinä tarkentuen keskusteluun 

paikkakokemuksista. Suremisen paikkoja on tutkittu lähinnä hautausmaatutkimuksen myötä ja tämän 

tutkimuksen tarkoitus on kuvata suremisen paikkojen moninaisuutta. Tutkimus käsittelee lapsensa 

menettäneiden vanhempien suremisen paikkoja sekä ajan merkitystä paikkojen kokemiseen. 

Tutkimuskysymyksiä on kolme ja ne ovat 1. Millaisia ovat suremisen paikat lapsen kuoleman jälkeen 

eli millainen on surun maantiede? 2. Mitä merkityksiä eri paikat saavat suruprosessissa? ja 3. Miten 

aika muuttaa suremisen paikkojen merkityksiä? 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tuodaan esiin humanistisen maantieteen teorioita liittyen 

paikkaan, aikaan ja paikkakokemuksiin. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä nostetaan esiin 

surututkimukseen liittyviä teorioita ja huomioita erityisesti silloin, kun käsitellään lapsen kuolemaan 

liittyvää surua ja sen erityispiirteitä. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Empiirinen 

aineisto on kerätty haastattelemalla yhdeksää lapsensa menettänyttä vanhempaa. Aineisto on 

analysoitu sisällönanalyysia hyödyntäen.  

 

Suremisen paikat näyttävät muuttuvan ajan ja surijan kulloisenkin suruorientaation myötä, liittyen 

joko menetys- tai toipumisorientaatioon.  Suremisen paikat liittyvät suruun käpertymiseen sekä 

elämän jatkuvuudelle avautumiseen. Suremisen paikkojen merkitykset rinnastuvat kivun ja 

menetyksen kokemuksiin, elämän uudelleen määrittelyyn, muistelemiseen ja rauhoittumiseen sekä 

lohtuun ja jatkuvuuteen.   

 

Tutkimuksen keskeisinä havaintoina on, että surua ei ole mahdollista erottaa surtavaksi ainoastaan 

yhteen paikkaan vaan suru kulkee vanhemman mukana ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi joissain 

paikoissa vanhemmat hakeutuvat suremaan ja joissain paikoissa suru ilmenee yllättäen. Aika muuttaa 

sekä suremisen paikkoja, että paikkojen saamia merkityksiä elämän jatkuvuuden mukanaan tuoman 

kerroksellisuuden myötä.  
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1 JOHDANTO  

 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani on kuvata lapsensa menettäneiden vanhempien suremisen 

paikkoja lapsen kuoleman jälkeen, paikkojen saamia merkityksiä sekä ajan mukanaan tuomaa 

muutosta paikkojen merkityksiin. Suremisen paikalla tarkoitan paikkaa, johon vanhempi hakeutuu 

suremaan tai jossa suru saa ilmiasun. Kuvaan paikkojen kokemuksellisuutta myös niiden paikkojen 

kautta, joiden merkitykset muuttuvat suremisen paikoiksi. Lapsen kuolema on kokemuksena 

lamauttava ja suru ottaa vanhemman elämässä valtavan tilan. Suru voi olla konkreettisesti 

havaittavissa fyysisesti, kun oma läheinen on poissa ja lisäksi suru ravistelee syvältä sitä, mitä me 

olemme (Pulkkinen 2018).  

Tunteiden maantiedettä on tutkittu esimerkiksi siitä näkökulmasta, millaisia tunteita ihmisille syntyy 

paikkoihin ja miten muutokset paikassa tai ihmisten elämänhistoriassa vaikuttavat paikan kokemiseen 

(esim. Tuan 1977, 149; Meriläinen-Hyvärinen 2010). Suruprosessia ja surussa auttavia 

terveydenhuollon ja vertaistuen muotoja on tutkittu runsaasti (esim. Aho 2013). Suomalaisessa 

tutkimuksessa suremisen paikkoja on tutkittu esimerkiksi hautausmaatutkimuksessa (esim. Kallio-

Seppä, Meriläinen-Hyvärinen, Hakonen, Trandberg & Moisio 2020). Myös luonnon elvyttäviä 

vaikutuksia elämän kriiseissä on tutkittu paljon (esim. Korpela 2007), mutta etenkään lapsensa 

menettäneiden vanhempien suremisen paikkoja ei ole tehty laajasti näkyväksi. Esimerkiksi Faro 

(2014; 2020) on tutkinut kuolleina syntyneiden lasten muistomerkkejä tilanteissa, joissa lapselle ei 

ole syystä tai toisesta perustettu omaa hautapaikkaa. Hautausmaita pidetään automaattisesti 

suremisen paikkoina (mm. Maddrell 2015), mutta hautausmaat eivät kuvaa kattavasti suremisen 

paikkojen kirjoa. Tarkoituksenani onkin ollut selvittää, missä muissa kuin ilmiselvissä ja 

normatiivisissa paikoissa vanhemmat surevat ja vanhempien suru ilmenee. Vaiettuja suremisen 

paikkoja on tutkinut sotamuistojen myötä esimerkiksi Latvala (2006, 183) ja usein suremisen paikan 

ei kuitenkaan tarvitse olla uniikki, ollakseen merkittävä. Muille näkymätön suremisen paikka voi olla 

vanhemmalle kaikista näkyvin. Paikan ei myöskään tarvitse olla kartografisesti määriteltävissä (esim. 

Karjalainen 1987), vaan paikan perimmäistä olemusta voidaan lähteä etsimään, vaikka omasta 

kehosta käsin.   
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Vaikka yleisluontoisesti voidaankin todeta lapsen kuoleman olevan raskain asia, jonka vanhempi voi 

joutua kohtaamaan (mm. Laakso 2000; Shankar, Nolte & Trickey 2017), lapsensa menettäneen 

vanhemman suru jää kuitenkin näkymättömäksi yhteiskunnassa, vaikka suru muuttaa vanhemman 

elämää lapsen kuoleman jälkeen hyvin monin tavoin (esim. Kohner & Henley 2000). Ajattelen, että 

suremisen paikat voivat antaa suremiseen konkreettisia ilmenemismuotoja ja paikat voivat muodostua 

yhdeksi merkittävä suremiseen liittyväksi rituaaliksi.  

 

1.1 Tutkijan positio 

 

Tämän opinnäytetyön syvimmät alkujuuret asettuvat henkilökohtaisella tasolla kevääseen 2016, 

jolloin menetin toisen lapseni vain muutamia tunteja hänen syntymänsä jälkeen. Minusta tuntui, että 

suhteeni itseeni, muihin ihmisiin ja ympäristööni mureni tuolloin. En tiedä, oliko kysymys siitä, että 

olin itse muuttunut menetykseni myötä niin paljon vai enemmänkin siitä, että kaikki tutut paikat 

tuntuivat surun sävyttäminä vierailta, mutta minun oli vaikea olla lähes kaikkialla. Olin valtavassa 

ristiriidassa ympäristöni kanssa. Halusin mennä hautausmaalle, mutta en halunnut, että elämääni 

kuulu lapseni haudalla käynti. Jalkojeni alla ritisevä jää kuvasi elämän haurautta ja elämään puhkeava 

luonto tuntui irvokkaalta. Sylini huusi tyhjyyttään ilman lasta, mutta silti ihmisten läheisyys oli 

ahdistavaa. Nämä ajatukset löysivät opintojeni ja opinnäytetyön myötä konkreettisemman ilmiasun, 

sillä halusin tietää, miten muut surevat vanhemmat kokevat ympäristöään. Opinnäytetyöni nivoutuu 

siis tiiviiksi osaksi omaa suruani, kuvaamatta kuitenkaan omia kokemuksiani.  

Aihe on siis minulle henkilökohtaisesti rakas ja tärkeä oman lapsenmenetyskokemukseni vuoksi. 

Etsin käsitteitä tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen osin omien olettamuksieni pohjalta ja 

tutkimusongelmat ovat myös omista lähtökohdistani merkittävät ja mielenkiintoiset. Opinnäytetyön 

tekeminen tästä aiheesta, on minulle sekä eheyttävä osa omaa suruani, mutta se on ollut myös 

kokemuksena surullisia tunteita herättävä. Toisaalta olen ollut äärimmäisen iloinen, kun minulla on 

ollut mahdollisuus tehdä töitä päivittäin sen lapsen asioiden äärellä, joka jää arjessa kovin usein 

näkymättömäksi ja äänettömäksi.  

 

Toin oman taustani haastateltaville näkyväksi jo haastattelupyynnön yhteydessä. Pohdin pitkään, 

käytänkö opinnäytteessäni osittain myös autoetnografista tutkimusmetodia (esim. Hughes & 

Pennington 2017). Aineistoni on kuitenkin niin rikas, tiheä ja moniulotteinen, niin en kokenut 

tarpeelliseksi tuoda omia kokemuksiani analyysin kohteeksi. Haluan, että haastattelemieni upeiden ja 
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rohkeiden vanhempien ääni tulee kuuluvaksi mahdollisimman kirkkaana ja heidän kokemuksensa 

ovat siis analyysini keskiössä. Lukijan on kuitenkin hyvä tietää omakohtaiseen kokemukseeni 

perustuvat tutkimuksen lähtökohdat. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuskysymysten avulla pyrin avaamaan suremisen paikkoja, niihin liittyviä merkityksiä ja ajan 

tuomaa muutosta paikkojen merkitykseen. Pyrin kuvaamaan merkitysten maastoa paikkojen 

moniulotteisuuden kautta. Aika on käsitteenä latentti ja siksi kunnioitankin yksilöllistä kokemusta 

ajasta, enkä aseta aikaa kalenterilla kuvattavaksi määritelmäksi. Tämän tutkimuksen 

tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Millaisia ovat suremisen paikat lapsen kuoleman jälkeen eli millainen on surun maantiede? 

2. Mitä merkityksiä eri paikat saavat suruprosessissa? 

3. Miten aika muuttaa suremisen paikkojen merkityksiä? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tästä opinnäytteen mittakaavasta käsin ottaa osaa humanistisen 

maantieteen keskusteluun suremisen paikkojen moninaisuudesta. Uskon, että lapsensa menettäneiden 

vanhempien suremisen paikat voivat olla joiltain osin rinnastettavissa myös muihin kuoleman surun 

kokeneiden suremisen paikkoihin. Yhtäältä tavoitteena on myös kuvata paikkakokemuksia tunteiden 

eli pääasiassa surun näkökulmasta. Toisaalta kuitenkin tutkimuksen tavoitteena on myös avata omalta 

osaltaan opinnäytteestä käsin väylä surututkimukseen kuvaamalla surun kokonaisvaltaisuutta jopa 

paikkakokemuksiin ulottumisen kautta.  
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2 PAIKAN MÄÄRITTELYÄ HUMANISTISEN MAANTIETEEN NÄKÖKULMASTA 

 

Humanistisen maantieteen mukaan maailmaa ymmärretään, tulkitaan ja nähdään aina jostain paikasta 

käsin. Ymmärryksemme paikasta, paikkasuhteesta ja historiasta on siis henkilökohtainen ja 

kokemuksiin perustuva. (Meriläinen-Hyvärinen 2010, 64.) Jos paikkaa tulkitaan objektiivisuutta 

mitattavana ja kartografisena ilmiönä, sille voidaan antaa yleispätevä ilmiasu. Kartografinen ilmiasu 

ei kuitenkaan kerro, mitä kyseinen paikka tarkoittaa paikan kokijalle. Paikan eletyt merkitysrakenteet 

muodostuvat paikan eksistentiaalisen ulottuvuuden kautta ”elettynä sijaintina”. Tällöin sijainti ei ole 

vain mitattavissa oleva asia vaan ilmiö, joka syntyy inhimillisen merkityksenannon kautta. Paikan 

kokijalle paikkaa määrittävät mitat, kuten lähellä ja kaukana, ovat suhteessa hänen elämäänsä 

tilanteeseen. (Karjalainen 1987, 17–21.) Voi siis ajatella, että sen sijaan, että eläisimme jossain 

paikassa, elämmekin jotakin paikkaa. Paikan muutokset tapahtuvat ajatuksissa, kokemuksissa ja 

toiminnoissa. (Uimonen 2020, 21.) Muisti sekä aisti- ja tunnekokemukset ovat merkityksellisten 

paikkojen rakennusaineita. Paikan ajatellaan muuttavan muotoaan jatkuvasti ja muutokseen 

vaikuttavat myös yksilön paikalle antamat subjektiiviset merkitykset. Nämä paikkojen 

monimuotoisuuden ulottuvuudet tekevät paikkakokemusten tieteellisestä tutkimuksesta haastavaa. 

(Kuusisto-Arponen 2010, 79.) Paikka ei siis ole tyhjiö, vaan siihen liittyy myös mielikuvia 

aikakaudesta, ihmisistä sekä kulttuurista (Latvala 2006, 182). Luodon (2013, 82) mukaan paikan 

määrittelyssä oleellista on paikan käyttöön liittyvät merkitykset, jotka kuvaavat paikan kehittymistä 

ja paikkaan vaikuttavia tulkintoja. 

 

Massey (2008) on kritisoinut perinteistä humanistisen maantieteen paikan käsitettä sen 

pysähtyneisyyden vuoksi. Massey (2008) kritisoi käsitystä, jossa paikan ainutkertaisuus syntyy sen 

rajojen sisäpuolisten tapahtumien myötä. Ajatus paikan pysähtyneisyydestä saa aikaan sen, että 

paikka on perinteisesti nähty ainutkertaiseksi juurtuneeksi arjen käytännöksi. Masseyn (2008) 

mukaan paikkojen ainutkertaisuus perustuu niiden erityisille sijainneille erilaisten yhteyksien 

monipuolisessa verkostossa. (Massey 2008, 15.) Masseyn (2008) mukaan paikka näyttäytyy vain 

yhden identiteetin kautta, mikäli paikan ajatellaan merkitsevän pysähtyneisyyttä. Tällöin paikan 

identiteetti rakennetaan sisäänpäin kääntyneeseen historiaan pohjautuen ja se puolestaan edellyttäisi 

juurien ja juurtumisen etsimistä menneisyydestä. Paikan määrittelyssä pysähtyneisyyden kautta 

ongelmaksi muodostuu myös tarve rajojen vetämiselle, joka saa aikaan erottelun meidän ja muiden 

välillä. Mikäli paikka määritellään muuten kuin poliittisin ja hallinnollisin rajoin, on paikan 
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todellisuus rajojen asettamista tai juurtuneisuutta laajempi, vastavuoroisempi ja vaihtelevampi käsite. 

Paikalla on siis useita identiteettejä, eikä paikka ole kääntynyt sisäänpäin. (emt. 25–28.) 

Massey (2003) pohtii paikkaa myös toimintatila-käsitteen kautta. Jokaisella yksilöllä on oma 

toimintatilansa, joka muodostuu arjen reiteistä kuten kodista, työstä ja muista lähiympäristöön 

kuuluvista paikoista. Toimintatila voi laajeta globaalille tasolle erilaisten monikansallisten 

palveluiden tai turismin myötä ja toisaalta myös alati laajenevien ympäristökysymysten vuoksi. Mutta 

joidenkin toimintatila voi kaventua entisestään yhteiskunnallisesti eriarvoisen aseman ja tämän 

vuoksi rajoittuneen liikkumatilan vuoksi. Pääasiassa kuitenkin paikan määrittelyn 

monimuotoisuuteen liittyy sekä paikan ulottuvuuden kasvu että sen monimutkaistuminen. (Massey 

2003, 61–62.)  

 

Paikkaa voidaan määritellä topobiografian käsitteen kautta, jota kuvaan seuraavassa kappaleessa 

muistamisen ja elämänkerrallisuuden yhteydessä. Tässä yhteydessä mainitsen vielä, että paikkaa voi 

määritellä myös topofilian ja topofobian kautta. Topofilialla tarkoitetaan paikan ja ihmisen vahvaa 

yhteenkuuluvuutta, jolloin paikkaa rakastetaan niin paljon, että siinä koetaan eksistentiaalista 

osallisuutta. Topofobiassa taas erilaiset kielteiset tuntemukset leimaavat paikkasuhteita. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi pelon, syyllisyyden ja häpeän tunteet. Paikkakokemuksia voi jäsentää näiden 

termien avulla niin, että topofilia ja topofobia liittyvät paikan ominaisuuksiin, ikään kuin paikan 

persoonaan. Kuten mielialamme ja tunnetilamme voivat muuttua, myös paikan mieltäminen 

positiivisena eli topofilia, voi muuttua negatiiviseksi topofobiaksi tai päinvastoin. Paikka voi siis 

synnyttää sen kokijassa samanaikaisesti sekä positiivisen että negatiivisen reaktion. (Kanto 2017, 65.) 

 

 

2.1 Paikkaan kytkeytyvät aika, muisti ja tunteet   

 

Paikkaa on syytä tarkastella myös ajan käsitteen kautta. Mikäli paikkaa tarkastellaan prosessina, ei 

aikaa voi erottaa paikasta. Aika on ollut merkittävässä roolissa esimerkiksi historiallisessa 

maantieteessä. Humanistisessa maantieteessä aika on yhdistetty paikan käsitteeseen esimerkiksi 

kokemuksien kautta, jolloin on tarkasteltu kokemuksiin liittyviä muistoja ja tunteita. Paikan ja ajan 

erottamattomuudesta on keskusteltu esimerkiksi aika-paikka- käsitteen kautta. (Kylmäläinen 2006, 

174–175.) Myös Massey (2005) pohdiskelee paikkaa ja tilaa ajallisuuden kautta niin, että aika tekee 

paikasta väliaikaisen, mutta toisaalta aika tekee paikasta myös virtaavan ja jatkuvan. Paikkaa ja tilaa 

täytyy tarkastella historian ja tulevaisuuden avautumisen kautta ja jatkuva uusiutuminen onkin yksi 

ajan mukanaan tuoma olemus. (Massey 2005, 50-52), Massey (2005) myös toteaa, että ajan, paikan 



5 

 

ja tilan määritteleminen yksiselitteisesti on haastavaa. Paikka tai tila eivät kykene tarjoamaan 

läpäisemätöntä suojaa maailman mukanaan tuomilta haasteilta. Aika tarjoaa ihmiselle muuttumisen 

mahdollisuuden, mutta myös menetyksen ja kauhun olemassaolon. (emt. 385) 

 

Ajan, paikan ja muistojen kautta voidaan luoda yksilön henkilökohtaisen historian koordinaatit, kuten 

Vilkko (1998) toteaa. Ajan myötä vaihtuvat tapahtumat liittyvät paikkoihin ja kulkevat paikkojen 

lävitse. Ihminen päätyy ajattelemaan koettuja paikkoja elämän tapahtumapaikkoina ja lisäksi eletty 

ympäristö voidaan tulkita mielen maisemaksi. (Vilkko 1998, 27.) Mielenmaisemamme koostuu 

kokemistamme paikoista ja ympäristön merkityksiä on mahdollista kuvata muistelun kautta. Lisäksi 

voidaan ajatella, että paikoissa yhdistyvät muistelijan aikatasojen kerrokset. (Lento & Olsson 2013, 

12). Kokeminen ja havaitseminen ovat sidoksissa aikaan, joka tekee tapahtumasta uniikin ja 

mahdottoman toistaa. Muistaminen on myös yksi havaitsemisen näkökulma, sillä muistamisen 

voidaan ajatella tapahtuvan ajan ja paikan kokonaisuudessa. Tällöin sisäinen ja ulkoinen maailma 

ovat jatkuvassa dialogissa. (Uimonen 2020, 22.) 

 

Karjalainen (2006) nostaa esiin topobiografian käsitteen eli paikan elämänkerralliset merkitykset. 

Tällä tarkoitetaan, että ajan ja paikan muistoina esiintyvät sidokset rakentavat ja muokkaavat ihmisen 

identiteettiä ja minuutta. Jokaisella on omat elämänkerralliset paikkansa, joita on mahdollista 

tarkastella muistojen kautta. Elämänkerralliset paikat ovat siis muistojen ylläpitämiä. 

Elämänkerrallisia paikkoja ei voi lopullisesti kartoittaa ja kartat jäävätkin aina hatariksi. (Karjalainen 

2006, 83–84.) Elämässä on väistämättä pimennossa ja näkymättömissä olevia tiloja, joita ei voi 

kuvata kovin tarkasti. Emme voi muistaa samalla tavalla, joten paikat eivät ole kaikille samanlaisia 

ja paikan kokemusta on haastavaa sanoittaa muille. (Kuusisto-Arponen 2010, 79.) Kellään toisella ei 

voi olla samoja muistoja, kun mitä meillä yksilöinä ja yhteisesti jaettuina on (Karjalainen 2008, 18). 

 

Topobiografia on yksi paikan määrittelyn tapa ja siinä korostuu muistitiedon merkitys. Muistitieto 

toimii siis paikan ja ajan välineenä, sillä paikka ei ole koskaan vailla historiaa. Vaikka olosuhteet 

olisivat samankaltaisia, jokaiseen paikkaan voi liittyä erilaisia paikkasuhteita. (Lappi 2013, 345.) 

Myös Åström (2013) kirjoittaa paikasta muistamisen kautta. Henkilökohtainen muisti keskittyy 

menneiden tapahtumien muistamiseen sekä muistelun prosessiin. Menneisyys näkyy muistoissa 

esitettynä ja koettuna. Yksilölliset muistot ympäristöstä nähdään keinona tarkastella ympäristöä 

kokemusten paikkana. Tutussa ympäristössä kulkiessa muistaminen voi aktivoitua ja paikka yhdistyä 

muistoissa uuteen yhteyteen tai tilanteeseen. Muistot liittävät muistelevan henkilön paikkoihin, jotka 

ovat merkityksellisessä osassa menneisyyden tapahtumissa. Paikat muuttuvat nykyisyyden osaksi 
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mielikuvien kautta, mutta myös muistoina ja kadonneina mielikuvina. Paikkoihin liittyvät muistot 

voivat olla myös yhteisesti muotoutuneita. (Åström 2013, 41–42.) Lisäksi elämänkerrallisia paikkoja 

voidaan ajatella kerroksellisuuden kautta niin, että ihmisen elämänhistoriassa sijaitsevien paikkojen 

muistot läpäisevät nykyhetkessä sijaitsevia paikkoja eri tavoin (Karjalainen 2008, 17). 

 

Eletty elämä ja menneisyys voivat korostaa ihmisen sidoksisuutta paikkaan. Useimmille ihmisistä 

merkityksellisin paikka on oma koti vahvan tunnesiteen ja henkilökohtaisten merkitysten 

keskeisyyden vuoksi. Koti on paikka, jonka tunnemme omaksemme ja kotiin liitetään usein myös 

ihanne harmoniasta. (Meriläinen-Hyvärinen 2010, 65.) Koti ei kuitenkaan ole vain materiaalinen tila, 

vaan kotia voidaan pitää myös ymmärryksen ja kokemusten tilana. Etenkin silloin, kun muun 

yhteiskunnan asenteet jotain ryhmää kohtaan ovat torjuvia, voi kodista muodostua merkittävä paikka 

identiteetin rakentumisen kannalta. (Sireni 2016, 65.) Kodista vielä intiimimpi paikan määritelmä on 

Korjonen-Kuusipurolla ja Kuusisto-Arposella (2017, 1–6) heidän puhuessa kehollisesta muistista. 

Kehollinen muisti tarkoittaa sitä, että yksi tietämisen tapa on kehoon taltioituneiden kokemusten 

tarkastelu. Kehollisten paikkakokemusten tarkastelu voi kuitenkin olla haastavaa pelkän sanallisen 

ilmaisun avulla. Lisäksi keho tarjoaa muuttuvan paikkakokemuksen elämään kuuluvan liikkeen 

kautta ja mahdollisuuden tutkia uusia paikkoja kehon avulla, kuten Kuusisto-Arponen (2010, 79–80) 

muistuttaa. 

 

Paikkaa voi tarkastella ja määritellä myös ajassa ilmenevien tunteiden kautta. Paikan tarkasteleminen 

tunteiden myötä myös korostaa paikan kokemisen suhteellisuutta ja rikastaa sen ymmärtämistä. 

Tunteet tarjoavat laajemman käsityksen paikan ymmärtämiseen perinteisten historiallisten ja 

hierarkkisten paikan tulkitsemisen tavoille. Lisäksi tunteiden maantiede tarjoaa joustavuutta ihmisen 

ja paikan välillä, kun ihmiset tuntevat intiimisti maisemaa, jossa ovat. Lisäksi paikassa oleminen voi 

korostaa yhteyttä ja läheisyyttä sekä ihmisten välillä että ihmisen ja maiseman välillä.  Paikat 

herättävät ihmisissä tunteita, kuten esimerkiksi vapautta ja iloa. (Dunlap, Rose, Standridge & Pruitt 

2020, 9.) Ihmisten elämässä tunteiden maantiede on dynaaminen ja se muuttuu lapsuuden 

kokemusten, keski-iän ja vanhuuden myötä sekä välittömästi, kun koetaan erilaisia 

elämäntapahtumia, kuten synnytys, menetys tai suhteen päättyminen. Olivatpa tunteet sydäntä 

särkeviä, turruttavia tai iloisia, niiden voima voi muuttaa elämän muodon ja laajentaa käsityksiä 

elämän maisemasta. (Bondi, Davidson & Smith 2005, 1.)  

 

Eletyt paikat ja paikkasuhteet ovat tunnetiloja ja havaitsemisen ja tuntemisen välistä dynamiikkaa. 

Tällä tarkoitetaan paikkaan liittyvää emotionaalista suhdetta, jossa menneisyys, nykyisyys ja 
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tulevaisuus kietoutuvat toisiinsa. Henkilökohtaisiin paikkoihin liittyvät tunteet ja kokemukset 

vaihtelevatkin elämän aikana.  (Meriläinen-Hyvärinen 2010, 67.) Muistoilla on aina paikkaan liittyvä 

kehys, ja muistot ovat myös aina tunteiden kautta värittyneitä, olivatpa ne sitten tietoisia tai 

tiedostamattomia. Paikassa oleminen sekä muistaminen paikan ja tunteiden kautta ovat voimakkaita 

elementtejä tunteiden maantieteessä. (Jones 2005, 210–214.) 

 

Milligan, Bingley ja Gatrell (2005) mukailevat Graham Rowlesin (1978) ajatusta tunteiden 

liittymisestä paikkaan, jonka voidaan ajatella olevan yksi osa maantieteellisestä kokemuksesta. 

Tunteiden liittymisen paikkaan voi luokitella niin, että ensiksi ovat välittömät paikkaan liittyvät 

tunteet, jotka ovat korostuneesti esillä vain vähän aikaa tietyssä paikassa. Toiseksi ovat väliaikaiset 

tunteet, jotka kestävät pidemmän aikaa ja ovat luonteeltaan toistuvia. Kolmanneksi ovat pysyvät 

tunteet, joita voi kuvailla pysyviksi ja syviksi. Nämä kyseiset tunteet tunnistetaan liittyvän tähän 

nimenomaiseen paikkaan. Lisäksi tunteiden liittyminen paikkaan voidaan luokitella yksilölliseksi, 

jolloin tunne liittyy henkilön uniikkiin kokemukseen. Toisaalta paikkaan liittyvä tunne voi olla jaettu, 

jolloin myös tunteeseen liittyy jaettu kokemus paikasta. (Milligan & ym. 2005, 51; Rowles 1978, 

174.) 

 

Tunteiden liittymistä paikkaan on kuvannut myös Tuan (2006) todetessaan, että jotkut ohimennen 

koetut paikat voivat vaikuttaa ihmiseen voimakkaasti ja kokemus saa ihmisen palaamaan paikkaan 

uudelleen. Välitön side ja syvä kiintymys voi syntyä monenlaisiin paikkoihin ihmisestä ja kulttuurista 

riippuen. (Tuan, 2006, 18–19.) Tietty paikka voi siis herättää meissä voimakkaita tunteita. Toisaalta 

kuitenkin Latvala (2006), joka on tutkinut Karjalaa ja sotaan liittyviä paikkoja, toteaa, että paikkoihin 

voi liittyä nostalgian ja kaipauksen tunteiden lisäksi myös surun, ahdistuksen ja häpeän tunteita. 

Jotkut paikat puolestaan ovat yksityisiä surun paikkoja, jotka saattavat jäädä vaietuiksi. (Latvala 

2006, 183.) 

 

 

2.2 Paikan kokemuksellisuuden ulottuvuuksia 

 

Kuvaan seuraavaksi joitakin määritelmiä, joilla paikkakokemuksia voidaan hahmottaa. Ensinnäkin 

Meriläinen-Hyvärinen (2010, 61) mainitsee, että paikan kokemuksellisuuden ymmärtäminen 

edellyttää moniaistisuuden tarkastelua sekä ajatusta siitä, että ihminen kehoineen toimii 

paikkakokemuksen välittäjänä. Historiallinen ja sosiaalinen ulottuvuus, ajallinen syvyys, mielikuvat 

paikasta ja paikan henki ovat aistihavaintojen lisäksi tärkeitä paikkakokemuksiin vaikuttavia 
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tekijöitä. Paikan hahmottaminen on sidoksissa yhteisöön ja kulttuuriin, johon paikkaa hahmottava 

yksilö kuuluu (emt. 64–65). Jos paikkaa ajatellaan kokemuksen ja eletyn sijainnin kautta, kuten tekee 

Karjalainen (2008), paikka onkin inhimillisen merkityksenannon tulos ja paikan merkitys syntyy 

ihmisen koetuissa elämäntilanteissa. Paikkoihin liittyvät kokemusten kerrostumat tekevät paikoista 

elettyjä, koettuja ja elämän kiinnekohtia. (Karjalainen 2008, 16.)  

 

Paikkakokemuksessa koetaan harvoin joko ainoastaan havaittavia tai tulkinnallisia ominaisuuksia, 

koska ne muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Tulkinnalliset ominaisuudet ikään kuin seuraavat 

havaittavia ominaisuuksia. (Forss 2007, 79.) Muuttuvat sosiaaliset suhteet ja paikkoihin liittyvät 

kohtaamiset, jotka voivat olla yllättäviäkin, tarjoavat myös yhden tulkinnan paikan 

kokemuksellisuuteen. (Kuusisto-Arponen 2010, 80). Myös Massey (2008) tulkitsee paikkaa 

sosiaalisten suhteiden kautta, ja hänen mukaansa sosiaaliset suhteet kohtaavat ja punoutuvat yhteen 

erityisessä kohdassa, jolloin paikalle ei siis anna erityistä merkitystä pitkä historia, vaan sosiaaliset 

suhteet (Massey 2008, 29). Lisäksi Meriläinen-Hyvärinen (2010, 65) tulkitsee paikkaa minuuden 

rakentumisen kautta. Hän ajattelee, että paikka sijaistee ajan, kokemuksen, tilan ja merkityksen 

yhtymäkohdissa. Kyseessä on siis tila, jossa minuus ja käsitys todellisuudesta kehittyvät. 

Toiseksi, kuten Meriläinen-Hyvärinen (2010, 65) ja Heimo (2000) kirjoittavat, paikka on 

menneisyyden tapahtumien muistuttaja ja siis konkreettinen todiste menneestä. Ympäröivä maailma 

voi olla täynnä menneisyyden jälkiä, joista osa syntyy itsestään ja osa perustetaan, kuten esimerkiksi 

muistomerkit.  Koska käsittelen suremisen paikkoja, tässä yhteydessä mainitsen myös Salmisen 

(2000) ajatuksen haudasta. Hautaa voidaan pitää muistomerkkinä. Muistomerkki antaa 

ilmaisukanavan kärsimykselle ja tarjoaa surun ja lohdutuksen symbolina paikan, johon ihmiset voivat 

kokoontua jakamaan sekä yhteiset muistot että maiseman. Muistomerkki myös kiinnittää muistot, 

joten muistomerkki voi toimia kuoleman maisemana, mutta myös osana elämän maisemaa. (Salminen 

2000, 54–55.) 

Kolmas paikan tulkitsemisen tapa on paikan tarkastelu visuaalisuuden kautta, kuten Urry (2005) 

kirjoittaa. Visuaalisuus on yksi keskeinen paikan tulkitsemisen tapa, jolloin paikasta tulee abstrakti 

ja kokemuksellinen. Sijainti ei siis tee paikasta uniikkia, vaan paikassa kävijöiden tai asukkaiden 

paikalle antama abstraktien merkitysten yhdistelmä. Visuaalinen kokemus erottaa paikan muista 

maisemista, jolloin maisema kertoo itsestään myös sen kokeneiden ihmisten kautta. (Urry 2005, 81.) 

Keskitalo-Foley (2005) ja Hytönen (2000) kirjoittavat maisemista ja niiden aiheuttamista 

mielikuvista eli maisemamielikuvista. Keskitalo-Foleyn (2005) mukaan sama maisema voidaan 
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kokea sekä turvallisena, että uhkaavana, sillä maisemien herättämät mielleyhtymät ovat yksilöllisiä. 

Hytösen (2000) mukaan maisemalla voi olla myös symbolinen merkitys ja maisema voi myös olla 

luomassa paikan henkeä. (Hytönen 2000, 80; Keskitalo-Foley 2005, 131.) Visuaalisuuteen liittyy 

omalta osaltaan myös paikan esteettisyyden ulottuvuus, jota tarkastelee esimerkiksi Budd (2008) 

kuvatessaan paikan esteettistä ulottuvuutta. Paikan esteettisyys voi koostua esimerkiksi 

esteettisyyden tuottamasta nautinnosta ja arvosta paikalle. Yksilöt kokevat esteettisyyden 

muodostuvan erilaisilla perusteilla (Budd 2007, 17). 

 

2.3 Paikkasuhde, paikan taju ja -henki 

 

Vaikka Massey (2008, 15) kritisoi paikan määrittelyä pysähtyneisyyden kautta, Meriläinen-

Hyvärinen(2010) kuitenkin määrittelee paikkakokemusta nimenomaan pysähtyneisyyden kautta. 

Paikkakokemukseen voi liittyä pysyvyyden tarve eli kokemus paikasta, jossa aika näyttää pysähtyvä 

tai johon ihminen voi palata. Paikan muuttuminen, voi aiheuttaa jopa niin voimakkaan tuntemuksen, 

että tuntuu kuin osa omaa itseä pyyhkäistäisiin pois. (Meriläinen-Hyvärinen 2010, 65.) Tunne, että 

kuuluu johonkin paikkaan, on usein tiedostamaton, mutta kuitenkin jokapäiväinen ilmiö. Muutto tai 

paikkaa kohtaava uhka voivat haastaa paikkakokemuksen ja tällöin paikkaan kulumisen tunteesta voi 

tulla tietoisempi. (Laitinen 2002, 195.)  Myös Tuan (2006) pohtii paikan muuttumista. Hänen 

mukaansa paikan muuttumisen täytyy pysähtyä, jotta siitä saisi käsityksen ja paikkaa voisi ymmärtää. 

Jotkut paikat ovat ihmisen näkökulmasta ajattomia juuri paikan muuttumattomuuden vuoksi. 

Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi luonnon maisemat, kuten vuoret, metsät tai joet. Ihmispolvet 

voivat vaihtua, ihmiset tulla ja mennä, mutta vuori pysyy ennallaan. Kuitenkin vaikka paikat 

pysyisivätkin liikkumattomina ja muuttumattomina, sama ei päde ihmisiin, sillä ihminen vanhenee. 

Vanhus kokee vuoren yhdellä tavalla ja lapsi voi kokea sen täysin eri lailla. (Tuan 2006, 15–16.)  

 

Paikkasuhteet määrittyvät useiden merkitysten kautta, jotka ihmisen elämässä liittyvät tuohon 

paikkaan. Siihen, millaiseksi paikkasuhteet muodostuvat, vaikuttaa yhteys toisiin ihmisiin, ystäviin, 

sukuun perheeseen ja paikalliseen yhteisöön. Yhdessä koetut vuorovaikutussuhteet tekevät paikasta 

elävän kokonaisuuden ja ovat siksi kiinteä osa paikkaa. Paikka on olemassa ihmisiä ja ihmisten välisiä 

kokemuksia ja jaettua elämää varten. Paikka voi olla ylläpitävä, mutta myös hajottava ja ristiriitoja 

aiheuttava ja siksi paikkasuhde vaihtelee vuosien ja vuosikymmenten mukaan. Paikat ovat myös 

kiintopisteitä odotuksille. Paikkasuhdetta ohjaavat muistot menneestä, havainnot nykyisestä sekä 
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odotukset tulevasta. Paikkaan liittyvät mahdollisuudet voivat viedä ihmisen tulevaan. (Meriläinen- 

Hyvärinen 2010, 67.) 

 

Seuraavaksi avaan paikkakokemuksen määrittelyä abstraktimmalla tasolla, kuten erilaisten 

merkitysten ja muuten vaikeammin mitattavissa olevien asioiden kautta. Ensiksikin Karjalainen 

(2005) kirjoittaa piiloutuvasta paikasta, joka tarkoittaa paikkoja, jotka eivät nouse esiin arjessa 

totuttujen rutiinien vuoksi. Piiloutuvat paikat tulevat esiin vasta silloin, kun arjessa tapahtuu jotain 

yllättävää ja ennakoimatonta. Tällöin paikkaan kiinnitetään huomioita uudesta näkökulmasta pohtien, 

mitä täällä tapahtuu ja miten tämä on mahdollista. (Karjalainen 2005, 84.) Myös Kuusisto-Arponen 

(2009) kuvaa paikan monimuotoisuutta termin ”paikan taju” kautta. Hän kirjoittaa, että paikka 

koetaan ja sen perusteet ovat yksilöllisiä, mutta paikat eivät kuitenkaan ole yksilön omaisuutta. Paikan 

taju ja paikattomuus syntyvät toiminnassa ja tunteiden muutoksen myötä. Liike ei välttämättä ole 

liikkumista paikasta toiseen vaan kyse voi olla myös merkitysten muutoksesta. (Kuusisto-Arponen 

2009, 549.) Paikan tajua voi tulkita yksilön, historian, paikan ja identiteetin yhdistelmän kautta. 

Paikan taju on oleellinen myös yhteisöllistä identiteettiä hahmotettaessa. (Kuusisto-Arponen 2011, 2 

[verkkojulkaisun sivu]).   

 

Paikan tajun lisäksi voidaan puhua myös paikan hengestä eli genius locista (esim. Luoto 2013; Forss 

2007, 110–112). Luoto tarkoittaa paikan hengellä ominaisuuksia, jotka liittyvät paikan sijaintiin ja 

tekevät siitä sykähdyttävän. Hengellä voidaan viitata myös tunnelmaan, joka on tunnistettavissa, 

mutta vaikeasti määritettävissä. Usein ajatellaan, että esimerkiksi jylhät maisemat, kulttuuriperinne, 

traagiset tai ylevät paikkakertomukset sisältävät paikan henkeä. Luonnon paikat eivät kuitenkaan 

automaattisesti ole merkityksellisempiä kuin rakennetut paikat. Paikan hengen osoittaminen on 

vaikeaa, sillä paikan henkeen liittyy erityistä tunnelmaa, jota ei voi selittää esimerkiksi järkeen 

vedoten. Vaikka paikan käyttö ei liittyisi uskonnollisen pyhän käsitteeseen, paikka saattaa muodostua 

pyhän symboliksi, sillä jokaisella yksilöllä on omat henkilöhistorian muodostamat pyhät paikat. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi sellaiset merkitykselliset paikat, joihin liittyy jokin merkittävä 

tapahtuma tai sattuma. (Luoto 2013, 83–84.) 

 

 

2.4 Surun paikkoja ja paikan virtuaalinen taso 

 

Tarkastelen tässä kappaleessa suremisen paikkoja osin Madrellin (2015) artikkelin mukaisesti. 

Kappaleen lopussa tarkastelen virtuaalista paikkojen tasoa pohjustuksena suremisen paikkojen 
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virtuaaliselle tasolle, jossa seuraan esimerkiksi Meekin (2012, 1429–1436) määritelmää virtuaalisesta 

paikasta ja Pulkkisen (2017, 321) ajatusta somesurusta. 

 

Madrell (2015) on kirjoittanut kuoleman aiheuttaman surun paikoista. Kuoleman ja 

kuolemantapausten maantieteellinen tutkimus sisältää tienvarsimuisteluita, hautausmaita ja 

uurnalehtoja, mutta myös laajemmin kuoleman maiseman tarkastelua. Oleellista on tarkastella 

kuitenkin myös muistelun kulttuuria sekä surun näkymättömiä maisemia. Suremisen maisemaan 

liittyy useita rinnakkaisia aikoja ja paikkoja, maantieteellisiä kielikuva sekä kuolleeseen läheiseen 

liittyvää muistelua. Suruun liittyviä paikkoja voidaan pitää pyhinä. (Maddrell 2015, 167–168.) 

 

Kuolemaa kuvataan usein tilan kautta, kuten ”siirtyi toiselle puolelle” tai ”menossa parempaan 

paikkaan. Surua ja suremista kuvataan yleensä aikaan liittyvin termein, kuten ”se vie aikaa ” tai ”aika 

parantaa”. Suru ja sureminen koetaan paikassa ja surun tunteet voivat aktivoitua tai helpottaa tietyissä 

paikoissa ja tiettyinä ajanjaksoina. Maddrell (2015) muistuttaa, että olisi myös tärkeää ymmärtää, 

kuinka sureminen vaikuttaa kehon ja eletyn ympäristön kautta ja miten nämä suhteet vaikuttavat 

paikoissa eri aikoina. Suru ja sureminen kohdentuvat erilaisin tavoin moniin eri paikkoihin ja 

paikkaan liittyviä merkityksiä voidaan ymmärtää merkitysten ja tunteiden syvällisen kartoittamisen 

kautta. Tällä tavoin myös surua ja suremista voidaan ymmärtää enemmän. Jos suremisen paikkoina 

pidetään ainoastaan hautausmaita, krematorioita ja muodollisia kuolemaan liittyviin muistopaikkoja, 

jää kuva melko suppeaksi ja nykyisin surun ja suremisen paikat voidaankin ymmärtää paljon 

laajemmin. Näitä paikkoja voivat olla sairaalat, kodit, moottoritiet, työpaikat, vapaa-ajanviettopaikat 

sekä virtuaaliset paikat internetsivustoilla. Jos taas ymmärrämme surun olevan osa surevaa, tällöin 

voidaan ajatella surun kulkevan surevan mukana riippumatta ajasta tai paikasta (Maddrell 2015, 168–

170). 

 

Surevalle tärkeitä paikkoja voivat olla paikat, joihin liittyy yhteisiä muistoja, paikat, jotka ovat 

tärkeitä olemuksensa vuoksi tai paikkoja, joihin liittyy lohdun näkökulma. Paikkojen merkitys 

vaihtelee ajan myötä. Myös jokapäiväiseen elämään liittyvät paikat voivat saada surun myötä uusia 

piirteitä, sillä jokaisella paikalla on oma merkityksensä, joka voi tuoda mieleen muiston tai herättää 

tunteen. Esimerkiksi tuolista voi tulla isoisän tuoli ja lisäksi paikoissa voi käydä sisäistä dialogia 

kuolleen kanssa, kuten ”Täällä olimme viimeisen kerran yhdessä”. (emt. 180). 

 

Maddrell (2015) luokittelee suremisen paikat kolmeen tasoon, joita kuvaan seuraavaksi. 

Ensimmäinen taso on fyysinen ja materiaalinen. Fyysiseen suremisen paikkaan voi liittyä esimerkiksi 
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kirjoja, muistolaatikko, kynttilöitä ja kuolleen valokuvia. Lisäksi fyysisiä suremisen paikkoja ovat 

julkiset ja epäviralliset muistomerkit tai maisemat, jotka tuovat kuolleen mieleen. Tällaisia ovat myös 

paikat, jotka ovat tunteiden myötä saaneet tärkeämmän merkityksen.  Myös ilmiselviä fyysisiä 

paikkoja ovat kuolemiseen ja kuolintapahtumaan liittyvät paikat, jotka ovat yleisimmin sairaaloita, 

hoivakoteja ja koteja. Yleisiä fyysisiä suremisen paikkoja ovat myös hautausmaat, kolumbaariot ja 

krematoriot (emt. 174–177). 

 

Toinen Maddrelin (2015) määrittämä suremisen paikkojen taso on kehollinen ja psyykkinen. Suru 

voi olla kehollinen kokemus ja tällöin surevan keho osallistuu paikkojen ymmärtämiseen. Elämää siis 

ymmärretään kehon ja paikkojen kautta. (emt. 177–178). Kehon kautta maailman ymmärtämistä 

kuvasin myös aiemmin Korjonen-Kuusipuron ja Kuusisto-Arposen (2017, 1–6.) määritelmää 

seuraten. Kehollisuus voi olla identiteetin ja kokemuksen ilmentymä. Se on paikka, jossa tapahtuu 

asioita, kuten sairaus ja raskaus, mutta se on myös kulttuurin ja elämähistorian ilmaisun paikka. 

Sureva voi kehonsa kautta muuttua surun paikaksi. Suru voi tuntua fyysisenä kokemuksena akuutissa 

menetyksessä. Suruun voi liittyä myös hallitsemattomia kehollisia kokemuksia, jolloin sureva voi 

tuntea olonsa turvattomaksi kodin ulkopuolisissa paikoissa. Maddrell (2015, 177–178.) puhuu 

”geographical cure”- termistä. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa suru on juurtunut tiettyyn paikkaan, 

kuten kotiin, ja sureva kokee välttämättömäksi muuttaa pois sen toiveessa, että henkisen tuskan ja 

paikan välinen toistuva kierre hajoaisi. 

 

Kolmas suremisen paikkojen taso on virtuaalinen ja immateriaali. Tarkastelen ensin pohjustuksena 

tässä yhteydessä virtuaalista paikkojen tasoja, ennen siirtymistä virtuaalisiin suremisen paikkoihin. 

Virtuaaliset paikat ovat nousseet teknologian myötä yhdeksi paikan tasoksi. Esimerkiksi sosiaalista 

mediaa voidaan pitää paikkana, jossa ihmiset kohtaavat ja jakavat tunteitaan ja käsityksiään heitä 

koskettavista aiheista. (Nikunen & Pantti 2018, 89.) Virtuaalisen paikan sosiaalisesta ominaisuudesta 

puhuu myös Giaxoglou (2014, 10) ja hänen mukaansa virtuaalisiin paikkoihin liittyy myös 

väliaikaisuutta. Meek (2012) kuvaa virtuaalisia paikkoja kirjassan laajasti. Uusi teknologia on 

helpottanut alueellista ja sosiaalista yhteydenpitoa ja vähentänyt viestinnän maantieteellisiä rajoja. 

Kehityksen myötä on syntynyt uusia kollektiivisia toiminnan muotoja, jotka kyseenalaistavat 

perinteiset kulttuuriset, maantieteelliset ja paikkaan liittyvät määritelmät. Erityisesti sosiaalisen 

median myötä arkiset- ja poliittiset paikat ovat muuttuneet. Onkin tärkeää tarkastella, mikä motivoi 

ihmisiä osallistumaan kollektiiviseen toimintaan virtuaalisissa paikoissa.  Fyysisten- ja virtuaalisten 

paikkojen tai toisaalta sosiaalisten- ja teknologisten tilojen tiukan erottamisen sijaan, olisi tasoja syytä 

tarkastella lähellä toisiaan, ja siksi myös nämä ulottuvuudet kietoutuvat yhteen tilallisessa 
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näkökulmassa. Virtuaalisten paikkojen myötä syntyviä jatkumoita täytyy tarkastella online-offline 

ulottuvuuksien sekä kyberavaruudellisten paikan ulottuvuuksien näkökulmasta, Meek (2012, 1429–

1436) muistuttaa.  

 

Virtuaalinen todellisuus muodostaa oleellisen osan arkemme paikkoja kietoutuen myös fyysisiin 

paikkoihin. Kuten fyysisiä paikkoja, myös virtuaalisia paikkoja voidaan määritellä liikkeen kautta. 

Virtuaalisissa paikoissa liike on pääasiassa liikettä paikassa tai liikettä paikkojen välillä. Liikkuminen 

paikassa on ruudun välityksellä tapahtuvaa liikettä ja liike paikkojen välillä voi olla liikettä tiedon ja 

tiedostamisen kautta. Näytön kautta ihminen voi saada maailman ulottuvilleen ja eläminen näytön 

välityksellä voi toisaalta olla syrjäytymisen- tai toisaalta sosiaalisuuden väline. Myös virtuaalinen 

paikka muodostuu sosiaalisuuden kautta kuten fyysisen paikan tavoin. Ilman ihmisiä virtuaalinen 

paikka olisi tyhjiö. (emt. 2012, 1429–1436.) Virtuaalinen paikka voi tuottaa representaation paikasta 

erilaisilla koodeilla ja numeroilla, mutta ihminen ei voi asettua fyysisesti virtuaaliseen paikkaan. 

Virtuaalinen todellisuus tarjoaa postmodernin paikan ihmisille, jossa he voivat kokoontua yhteiseen 

sijaintiin. Virtuaalisessa todellisuudessa yksilöllä on myös mahdollisuus olla esillä usean eri 

identiteetin kautta. (Hills 1999, 131.)  

 

Virtuaalisia suremisen paikkoja voivat olla esimerkiksi chatit, jotka voivat olla sekä vertaistuellisia 

tai etäyhteydellä toteutettua terapiaa. Myös monet vertaistuelliset yhteisöt ovat erilaisilla virtuaalisilla 

alustoilla kuten Facebookissa. Internetissä on myös erilaisia kuolleille perustettuja muistosivuja, jotka 

voivat liittyä uskontoon ja hengellisyyteen. Sivustoilla kuolleelle voi esimerkiksi sytyttää virtuaalisen 

kynttilän tai lähettää rukouksen. Internet on myös virtuaalinen suremisen paikka, koska sieltä voi 

hankkia suruun, kuolemaan ja kuolinsyihin liittyvää tietoa. (Maddrell 2015, 178–180.) Maddrellin 

(2015) ajatuksen jakaa myös Pulkkinen (2017, 321) kuvatessaan virtuaalisten alustojen 

mahdollistavan niin sanotun somesurun, jossa surua voi jakaa ja myötätuntoa osoittaa esimerkiksi 

muistosivuilla ja vertaistuellisilla keskustelupalstoilla. Maddrelin (2015) mukaan immateriaaleihin 

suremisen paikkoihin liittyy myös uskonnolliset ja henkiset uskomukset ja ajatukset. Immateriaalit 

suremisen paikat ovat erityisen tärkeitä, kun sureva pohtii, miten ja mihin kuollut asettuu surevan 

ajatuksissa kuoleman jälkeen. (Maddrell 2015, 78–180.)  
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2.5 Luonto elvyttävänä paikkana 

 

Yli-Viikari ja Lilja (2016) kirjottavat artikkelissaan luonnon vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin.  

Heidän mukaansa luonnon rauhoittavia vaikutuksia on tutkittu erityisen paljon ja luonnolla onkin 

muun muassa verenpainetta, lihasjännitystä ja stressiä alentava vaikutus. Ihmiset eri kulttuureista ja 

taustoista jakavat kokemuksen luonnon rauhoittavista elementeistä ja siksi ajatellaankin, että 

kysymys on geneettisen perimän ja vaistotoimintojen aiheuttamasta ilmiöstä. (Yli-Viikari & Lilja 

2016, 69–72.) Myös Pasanen, Neuvonen ja Korpela (2018) kirjoittavat luonnon hyvinvointia 

lisäävistä vaikutuksista stressin vähenemisen näkökulmasta. He viittaavat myös luonnon 

restoratiiviseen elementtiin, jolloin ihminen voi kokea luonnossa etäisyyttä arkisiin rutiineihin, 

osallisuuden tunnetta täysin erilaiseen maailmaan ja ihmetystä siitä, kuinka luonto täyttää tarpeita 

vaatimatta mitään tilalle. (Pasanen & ym. 2018, 917–918.) Myös Karjalainen (1987) kuvaa luonnon 

paikkana tarjoavan ihmiselle ihmetyksen elementin, jolloin ihminen voi hämmästellä luonnon sylissä 

kaiken olemista ja havainnoida omaa pienuuttaan. Tällaisen kokemuksen äärellä ihminen voi palautua 

luonnossa tulkitsemaan omaa osaansa sekä asioiden merkityksiä ja satunnaisuuksia. (Karjalainen 

1987, 24.) 

 

Yli-Viikarin ja Liljan (2016) toteuttamassa tutkimuksessa kävi ilmi, että ihmiset voivat kokea 

luonnon auttavan. Luonto tarjosi turvaa ja tukea, kun elämään liittyi epätoivon ja menetyksen hetkiä.  

Yhtenä tärkeänä teemana oli myös rauhan ja levon kokeminen luonnossa, jolloin luontoon 

hakeuduttiin tekemään irtiottoa arjen paineista, mutta myös käsittelemään kuormittavia tunteita.  (Yli-

Viikari & Lilja 2016, 69–72.) Myös Laurèn (2008) kirjoittaa, että luonto voi kyetä tasapainottamaan 

järkkynyttä mieltä. Suuressa surussa voi myös auttaa havainto, että metsässä on nähtävillä 

luonnollisesti syntymän, elämän ja kuoleman ikuinen yhteys. Metsässä on läsnä ikiaikaisuuden ja 

pysyvyyden elementit, ja elämä näyttäytyy luonnon kiertokulkuna, joka on luonteeltaan hidasta ja 

pitkäkestoista. (Laurèn 2008, 42–45.) Luonnon elvyttäviä vaikutuksia ovat tutkineet myös Salonen ja 

Kirves (2016) ja heidän mukaansa luonnossa ihminen voi saada kokemuksia itsensä hyväksymisestä, 

turvallisuudesta sekä läsnäolosta. (Salonen & Kirves 2016, 152). Luonto voi edistää myös fyysistä 

terveyttä houkuttelemalla ihmistä liikkumaan (Korpela 2007, 368).  

 

Kun ihminen joutuu kohtaamaan elämäntilanteen, johon aiemmat elämänkokemukset eivät tarjoa 

riittäviä valmiuksia, voidaan puhua kriisistä. Yli-Viikari ja Lilja (2016) kuvaavat metsän tarjonneen 

ihmiselle turvallisen ympäristön niiden surun tunteiden näyttämiseen, johon muualla ei ole ollut 

mahdollisuutta. Tunteiden läpikäyminen luonnossa voi auttaa surussa. Tutkimuksessa tuli myös ilmi, 
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että luonto ja eläimet olivat kriisin vaiheissa yhtenä tärkeänä tukevana elementtinä ja luonto saattoi 

lisätä ihmisen voimavaroja. Yli-Viikarin ja Liljan (2016) tutkimissa luontotarinoissa korostui 

rauhoittumisen ja oman tilan ottamisen lisäksi myös aktivoituminen, osallisuus ja elämyksellisyys. 

Läsnäoloa kuvattiin kokonaisvaltaiseksi ja keholliseksi. Kehollisuus puolestaan mahdollistaa 

liikkumisen ja toiminnan avulla tilan haltuun ottamisen. (Yli-Viikari & Lilja 2016, 73–74.) 

 

Myös Korpela (2007) on tutkinut luontopaikkoja. Ympäristö, joka lumoaa eli vetää tarkkaavaisuuden 

puoleensa tahattomasti, koetaan miellyttävänä, sillä se palauttaa keskittymiskyvyn ja auttaa 

käsittelemään epämiellyttäviä kokemuksia. Luontopaikkoihin hakeudutaan yleensä rauhoittumaan ja 

nauttimaan luonnosta eli luonnossa hakeudutaan eroon melusta, tungoksesta ja sosiaalisista paineista. 

Luonnossa saadaan elvyttäviä kokemuksia, mutta apua voidaan saada myös ajatusten selkiyttämiseen, 

keskittymiskykyyn ja arjen huolten unohtamiseen. (Korpela 2007, 366–369.) 

 

Laurén (2009) on tutkinut naisten kirjoittamia kokemuksia metsästä. Kirjoituksissa korostuu metsään 

hakeutumisen motiivina toive hiljaisuudesta, sillä hiljentyminen auttaa sekä sulautumaan 

ympäröivään luontoon että sisäisen rauhan ja levollisuuden löytämiseen. Metsässä tärkeänä koettiin 

erityisesti suuret ja vanhat puut, sillä ne symboloivat turvallisuutta ja vakautta. Juurillaan seisovat 

puut edustivat kertomuksissa pysyvyyttä ja voimaa ja lisäksi niitä pidettiin kuuntelijan symbolina. 

Laurènin (2009) tutkimissa kirjoituksissa oli myös metsänomistajien kertomuksia, joista kävi ilmi, 

että metsän kasvuprosessi ja uusiutuminen koettiin arvokkaana ja kauniina. Luonnonprosessien 

ymmärtäminen ja luonnon hyödyntäminen koettiin tuovan hyvää oloa ja luottamusta tulevaisuuteen. 

(Laurèn 2009, 17–19.) 
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3  LAPSEN KUOLEMAN AIHEUTTAMA SURU 
 

 

Lapsikuolemat ovat puolittuneet viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana. Vaikka lapsikuolemat 

ovat Suomessa erittäin harvinaisia, silti edelleen noin 300 lasta kuolee vuosittain ennen täysi-ikäiseksi 

tuloaan. Yleisimpiä ovat imeväisikäisten lasten kuolemat ja kohtukuolemat, jolloin lapsi syntyy 

kuolleena. (Tilastokeskus, 2021) Jokaisella vanhemmalla on lastensa tulevaisuuteen liittyviä toiveita 

ja lapsen kuoleman myötä myös perheen toiveet ja unelmat kuolevat. Vanhemmille lapsen kuolema 

on hyvin kokonaisvaltaista, sillä vanhemman rakkaus lasta kohtaan säilyy, vaikka lapsi kuolee. 

(Laakso 2000, 15.) 

 

3.1 Surusta 

 

Surua ja suremista on käsitelty aiemmin vaihemallien mukaisesti. (ks. esim. Kübler-Ross 1973). 

Nykyisin vaihemalleja ei pidetä relevantteina, vaan surusta onkin tarkoituksenmukaisempaa puhua 

pitkällä ja lyhyellä aikavälillä surun vaiheiden sijaan (Itkonen 2010, 47). Vuosituhannen vaihteessa 

Stroebe ja Schut (1999) esittelivät surun kaksoisprosessimallin, jossa surun ajatellaan heilahtelevan 

menetys- ja toipumisorientaatioiden välillä. Oleellista tässä ajatuksessa on, että molemmat 

orientaatiot ovat surussa läsnä ja niiden välinen heilahtelu on luonnollista. Surun yhteydessä puhutaan 

usein selviytymisestä ja sopeutumisesta. Sopeutuminen ei kuitenkaan tarkoita, että kuollut 

unohdettaisiin vaan että surevan arki sujuu ja elämässä voi tuntea myös positiivisia tunteita. (Stroebe 

& Schut 1999.) Oleellista surun keston pohtimisessa Itkosen (2010) mukaan ei ole niinkään aika, 

vaan se miten kauan menetys määrittelee elämää hallitsevalla tavalla. Surusuhde voi muuttua 

muistosuhteeksi, jolloin ihminen voi jatkaa elämää surevana. Paras arvio surun hellittämisestä on 

surijan oma kokemus voinnistaan. (Itkonen 2010, 55–56.) Surulle määritellyt aikarajat voivat 

Pulkkisen (2017) mukaan jopa hämmentää surijaa, sillä hän saattaa ulkopuolelta asetettujen paineiden 

vuoksi kokea, että suru kestää liian kauan ja hänen olisi pitänyt jo päästä yli. Tilanne on surevalle 

kohtuuton, sillä menetys on kokemus, joka kietoutuu surevan elämänkulkuun ja kulkee mukana aina. 

Erityisesti lapsensa menettäneet vanhemmat kokevat, että lapsen kuolemasta ei voi päästä yli. Suru 

voi kuitenkin ajan myötä laimentua, jolloin menetys ei ole enää jatkuvasti päällimmäisenä ajatuksena. 

(Pulkkinen 2017, 206.) 
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Kalss, Silverman ja Nickman (1996) pohtivat surua jatkuvien tunnesiteiden kautta. He skorostavat, 

että esimerkiksi lapsensa menettänyt vanhempi ei unohda koskaan lastaan, vaan tunnesiteiden ja 

surun jatkuminen läpi elämän on luonnollista. Suhteen katkeamisen sijaan kiintymyssuhde muuttuu 

ihmisen joutuessa eroon kiintymyksensä kohteesta. Surun tehtävänä ei myöskään ole katkaista 

kiintymyssuhteita ja tunnesiteitä, vaan jatkaa niitä uusin tavoin. (Kalss, Silverman & Nickman 1996; 

Itkonen 2018, 44–45.) Läheisen kuollessa surevan tunneside kuolleeseen voi siis jatkua. Sureva 

saattaa ylläpitää tunnesidettään monin tavoin, kuten säilyttämällä menetetyn läheisen tavaroita tai 

kokemalla kuolleen läsnäolon eri tilanteissa. Läheisen kuolemaan liittyvät läsnäolon kokemukset ovat 

hyvin tavanomaisia. (Mathijssen 2018, 215–230.) 

 

Aho, Kuismin ja Kaunonen (2013) määrittelevät surua dynaamisuuden ja yksilöllisyyden kautta. 

Heidän mukaansa suru on prosessi, jonka vuoksi jokainen suree eri tavalla, vaikka läheisen 

menetykseen liittyisikin yhteisiä piirteitä. Tämän vuoksi surun määritteleminen onkin vaikeaa. Suru 

voi vaikuttaa surevan elämään kokonaisvaltaisesti ja siksi sureva voi joutua määrittelemään 

identiteettiinsä, tulevaisuuteensa ja elämäänsä liittyvät merkitykset uudelleen. Surun 

dynaamisuudella tarkoitetaan, että suruun liittyvät tuntemukset näyttäytyvät surevan elämässä 

toisinaan heikompana ja toisinaan voimakkaampana. Surun eteneminen ei siis ole lineaarista. (Aho 

& ym. 2013, 21–22.) Myös Pulkkinen (2017, 52) puhuu muutoksesta surun yhteydessä. Surua 

voidaan pitää aaltoilevana prosessina, jolloin suru on välillä voimallisempaa, jolloin sureva kietoutuu 

surunsa syövereihin tiiviisti ja välillä suru taas hellittää otetaan. 

 

Pulkkinen (2017) pohtii myös ajan kulumista surussa. Aika mahdollistaa surun mukautumisen osaksi 

surijan elämäntarinaa ja näin menetys lakkaa näyttäytymästä irralliselta poikkeustilalta. Suru juurtuu 

syvälle surijan olemassaoloon.  Jos suru nähdään vain lyhyenä, tilapäisenä ja eteenpäin vietävänä 

prosessina, ei surusta saa kokonaisvaltaista kuvaa. Etenevä aika kuitenkin mahdollistaa sen, että 

sureva saa jatkuvasti paranevan näköalan menneeseen sekä tilaisuuden pohtia suhdettaan niin 

menettämäänsä läheiseen kuin surun vaikutuksia itseensä. Elämän etenevä luonne luo harhan, että 

suru on päättyvä tila. Aho & ym. (2013) ajatuksesta poiketen Pulkkisen (2017) mukaan elämä on 

dynaamista ja ajassa muuttuvaa, ei suru, ja siksi Pulkkisen (2017) mukaan pitäisi puhua surussa 

selviytymisestä surusta selviytymisen sijaan. Pulkkinen (2017) kirjoittaa, että ” Silloin 

selviytymisenkin voisi tulkita ajan vääjäämättömäksi liikkeeksi ja elossa olemiseksi sen virrassa- 

surusta huolimatta tai sen kanssa ”. (emt. 300–303.) Myös Väisänen (1999) tarkastelee surun 

aikataulua. Hänen mukaansa surun helpottamiseen liittyy surijan kokemukset aikaisemmista 

menetyksistä. Lapsensa menettäneet vanhemmat voivat kokea suruun liittyvän ärsykkeen, joka saa 
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aikaan aaltomaisen kipeän tunteen missä tahansa ennakoimatta. Vuosien kuluessa suru muuttuu 

kaipuuksi ja aika voi viedä jatkuvan psyykkisen kivun tunteen pois. (Väisänen 1999, 141.) 

Nykykäsityksen mukaan yksilön ei täydy päätyä surussaan tiettyyn päätepisteeseen tai kokea 

tuskallista suruprosessia (Itkonen 2018, 30). 

 

 

3.2 Lapsen kuolemaan liittyviä surun erityispiirteitä 

 

Kun lapsi kuolee, vanhemman suruun liittyy monia tunteita, joista ensireaktioina voi olla kieltämisen- 

sekä ahdistuksen ja epäuskon tunteita. Myös shokkireaktio voi olla mahdollinen. (Aho & ym. 2013, 

22.) Suru, jonka lapsen kuolema aiheuttaa, voi olla vanhemmille raastavampi, monimuotoisempi ja 

pitkäkestoisempi kuin mikään muu menetys. Surua pidetään yleisesti kielteisenä tunteena. (mm. 

Laakso 2000, 15.). Lapsen kuoleman jälkeen vanhemmat voivat kokea surun lisäksi monia muitakin 

negatiivisia tunteita ja toivottomuutta. (mm. Aho & ym. 2013, 22; Laakso 2000, 15; Kohner & Henley 

2001, 62.) Vanhemmat voivat kokea myös vahvaa toiseudentunnetta osana muuta vanhempien 

yhteisöä. Yhteiskunnassa ei esimerkiksi ole määritelmää lapsensa menettäneelle vanhemmalle. 

Vanhemman menettänyt lapsi on orpo. Puolison menettänyt on leski. Mutta lapsensa menettänyt 

vanhempi on lapsensa menettänyt vanhempi, vaikka samaan aikaan hän on edelleen myös vanhempi 

kuolleelle lapselleen. (Koskela 2009, 145–146.) Vanhemmat voivat kokea myös halua ja tarvetta 

eristäytyä ja yksinäisyyden kokemus on myös tavallinen. Suruun saattaa kuulua myös myönteisiä 

piirteitä, kuten rauhan, voimaantumisen ja ilon tunteita. Sureva voi alkaa kokea elämän jatkuvan, kun 

täydellisen epätoivon ja murheen myötä, lohtu ja elämän eri lailla kokeminen alkaa kasvamaan. (mm. 

Aho & ym. 2013, 22; Laakso 2000, 15; Kohner & Henley 2001, 62.) 

 

Suru voi ilmentyä myös voimakkaina ja monimuotoisina fyysisinä oireina, kuten esimerkiksi Kohner 

& Henley (2001) ja Aho (2010) ovat kuvanneet. Fyysiset oireet voivat olla erilaisia kipuja, 

hengenahdistusta ja fyysistä väsymystä. (Aho 2010, 16; Kohner & Henley 2001, 62.) Myös Väisänen 

(1999) kuvaa surun kehollisuutta väitöskirjassan silloin, kun äiti joutuu menettämään pienen vauvan. 

Vanhemmat ovat kuvanneet kokevansa ruumiillista kipua. Fyysiset oireet ovat merkki surun 

voimasta. Väisänen (1999) puhuu myös tyhjän sylin aiheuttamasta kivusta, joka voi tuntua 

konkreettisesti särkynä käsissä. (Väisänen 1999, 45.) Surun voimakkuus vähenee ajan saatossa, 

vaikka surun alkutaipaleella suru onkin pääosassa surevan elämää jonkin aikaa. Suru ja kaipaus eivät 

välttämättä lopu koskaan. Sureva muodostaa pysyvän kiintymyssuhteen kuolleen läheisen kanssa ja 

näin kuollut voi elää surevan muistoissa yhteisten menneisyyden kokemusten välityksellä. Tunne 
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kuollutta kohtaan ei pääty kuolemaan. (esim. Aho 2010, 13–14; Maddrell 2015, 172.) Itkonen (2018) 

kuvaa väitöskirjassaan, että suru ei ole sairaus, vaan normaali reaktio ihmiselle merkityksellisen 

henkilön menettämiseen. Surusta ei siis tarvitse parantua, vaan se on jotain, jonka läpi täytyy elää, 

joten suru on siis muutakin kuin reaktio kuolemaan. (Itkonen 2018, 30).  Vanhemmat voivat kokea 

lapsen menettämiseen liittyvän surun tarpeellisena suruna, vaikka aika helpottaakin raaimpia surun 

tunteita. (Kohner & Henley 2001, 65–66.) 

 

Surua osoitetaan ja suhdetta vainajaan ylläpidetään muistelemalla häntä eri tavoin ja erilaisin 

rituaalein. Usein suruun liittyvät rituaalit tapahtuvat yksilötasolla, vaikka rituaalit voivat olla myös 

yhteisöllisiä. Ihmiset eivät välttämättä tietoisesti ajattele suorittavansa aktiivisesti tiettyjä 

sururituaaleja, eikä rituaaleihin välttämättä liity virallista aikaa tai paikkaa, vaan rituaalit voivat olla 

arkipäiväistä toimintaa. Toiminnalla ei välttämättä ole ulkoista päämäärää ja rituaalien voidaankin 

ajatella olevan jatkuva prosessi, jossa suruun sopeudutaan ja menetykselle annetaan merkitys. 

(Pulkkinen 2017, 78.) Muistelussa on myös sosiaalisia ulottuvuuksia, vaikka muistelu liittyy yleensä 

enemmänkin yksilölliseen kuin yhteisölliseen suruun. Sosiaalisia muistelun tapoja voivat olla 

vainajan valokuvan esillä pitäminen kodissa tai muistoesineen vieminen kuolinpaikalle tai haudalle. 

(Itkonen 2020, 28–33.) Väisänen (1999) kuvaa väitöskirjassan vanhemman kokemusta lapsen 

haudalla käymisestä niin, että vanhemmasta voi tuntua, että hän on itsekin haudassa. Toisaalta 

vanhemman voi olla myös vaikea poistua paikkakunnalta, sillä haudalla on tarve käydä päivittäin. 

(Väisänen 1999, 48.) Väisänen (1999) kuvaa lisäksi vanhempien suhtautumista muistoesineisiin. 

Hänen mukaansa joillekin vanhemmille liittyy esimerkiksi kuolleen lapsen tavaroihin kietoutunutta 

surua, jolloin voi olla niin, että lapsen tavaroihin ei saa koskea. Jotkut lapsen tavaroista voivat jäädä 

vuosiksi paikoilleen. (emt. 48).  

 

Lapsen kuoleman myötä suru voi tuoda vanhemmille mukanaan myös laajemmin elämään, 

tulevaisuuteen ja identiteettiin liittyvien teemojen tarkoituksen etsimistä sekä uudelleen 

hahmottamista. Lapsen kuolinsyy sekä vanhemman oma elämänhistoria vaikuttavat suruprosessiin, 

mutta ajan kulumisella on todettu olevan vaikutus siihen, kuinka voimakasta lapsen kuolemaan 

liittyvä suru on. Useiden tutkimusten mukaan äitien surureaktioita pidetään voimakkaampina kuin 

isien. Puolisoiden surun kokemukset voivat olla hyvin erilaisia ja äitien surureaktiot voivat kestää 

pidempään. (Laakso 2000, 35; Itkonen 2018, 117.) Vanhemmat voivat kuitenkin surra menetettyä 

lastaan lopun ikäänsä, sillä vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. (Aho 2013, 23–24.) Myös 

Pulkkisen mukaan lapsen kuolemassa erityisen vaikeaa on, kun hoivaajalta puuttuu hoivattava ja 

tällöin arkeen jäävä tila alleviivaa ikävää.  Jaettua elämää olisi voinut olla edessä vielä pitkään, mutta 
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käykin niin, että mennyttä muisteltavaa on vähän ja tulevaa, ikävän täyttämää elämää on edessä 

paljon. (Pulkkinen 2017, 222.) 
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4 MENETELMÄT JA AINEISTO 

 

 

Kuvaan seuraavaksi tutkimukseni tutkimusotetta. Tutkimusotteen kuvaamisen jälkeen kerron kuinka 

olen rekrytoinut tutkimukseen osallistuneet henkilöt ja hankkinut aineiston. Lopuksi tässä osiossa 

kuvaan aineiston analyysia.  

 

4.1 Tutkimusote 

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimusote antaa välineitä merkitysten ja 

kokemusten syvälliseen tutkimiseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen 

elämän kuvaaminen ja tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa jotain ennalta arvaamatonta ja siksi aineistoa pyritään 

tarkastelemaan mahdollisimman monitahoisesti. Tutkija ei määrää sitä, mikä on tärkeää. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan menetelmiä, joissa tutkittavan ääni pääsee esille. 

Esimerkiksi haastattelu on tällöin sopiva menetelmä. Tutkittava joukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti, eikä esimerkiksi satunnaisotosta käyttäen. Oleellista kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on myös se, että tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. Tämä 

mahdollistaa tutkimuksen joustavan toteuttamisen sekä sen, että suunnitelmia on mahdollista muuttaa 

olosuhteiden mukaisesti. Tarkoituksena on kuvata ainutkertaista ilmiötä. (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 1997, 160–164.) 

 

Tutkimukseni asettuu fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiseen perinteeseen. 

Fenomenologinen perinne saa alkujuurensa filosofi Edmund Husserlin (2017) ajatuksista 

fenomenologian olemuksesta, jossa tavoitteena on irrottautua luonnollisten tutkimustapojen 

rajoituksista ja havainnoida tutkittavaa ilmiötä puhtaasti (ks. Hussler 2017). Fenomenologiassa 

tutkittavana kohteena on ihmisen suhde omaan elämismaailmaansa, jolloin tutkimus fokusoituu 

kokemukseen ja kokemusten merkityksiin. Hermeneutiikka puolestaan tuo fenomenologiseen 

tutkimukseen tulkinnan ulottuvuuden, jolloin merkityksiä pyritään tulkitsemaan aiemman tutkitun 

tiedon valossa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 30.) Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksenteon 

kannalta keskeiset käsitteet liittyvät kokemukseen, merkitykseen ja yhteisöllisyyteen. Tällöin 

yksilöiden elämät katsotaan ainutlaatuisiksi ja jatkuvasti muuttuviksi. (Laine 2018, 29; Tökkäri 2018, 

66.) Lapsen kuoleman kokeneet vanhemmat muodostavat yhteisön, jossa nimenomaan kokemus on 
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yhdistävä tekijä. Paikkojen merkitysten tutkiminen lapsen kuoleman jälkeen puolestaan on yksi osa 

tämän yhteisön jakamaa kokemusta. Laine (2018) kirjoittaa, että fenomenologia pohjautuu ajatukseen 

siitä, että yksilöt rakentuvat suhteessa maailmaan, mutta yksilöt myös rakentavat itse tuota maailmaa. 

Tätä suhdetta taas tutkitaan kulloisenkin yksilön perspektiivistä. Jokaisella on elämänpiirissään 

tapahtuviin asioihin oma suhteensa, joka on rakentunut elämänhistorian tuloksena. Kokemukset 

rakentuvat merkityksistä, ja voidaan ajatella, että kaikki kokemamme merkitsee jotain. Lisäksi myös 

ne merkitykset, jotka pystymme ymmärtämään toisten kokemuksista, ovat yhteisöllisesti jaettuja. 

Tällöin merkitykset, joissa yksilö kasvaa, syntyvät yhteisössä. (Laine 2018, 30–32.) Tässä yhteydessä 

on todettava, että opinnäytetyössäni kuuluu muutaman vanhemman ääni, eikä tätä tutkimusta ole siis 

yleistettävissä kaikkien surevien vanhempien yhteiseksi kokemukseksi.   

 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa tutkija käy dialogia tutkimusaineiston kanssa ja tätä 

prosessia kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi. Tutkimustieto syntyy vuoropuhelussa aineiston kanssa 

ja tutkiva dialogi onkin kehämäistä liikettä aineiston ja oman tulkinnan välillä. Dialogissa tavoitellaan 

avointa asennetta toista kohtaan. (Laine 2018, 37.) Tutkijan tavoitteena on siis nähdä tutkittava kohde 

sellaisena kuin se on, eikä vain kohteen representaationa. Tavoitteen saavuttaminen on kuitenkin 

haastavaa, koska kuvattu kokemus ei täysin vastaa koettua. (Tökkäri 2018, 68.) 

 

 

4.2 Tutkimukseen osallistuneiden rekrytointi ja aineiston keruu  

 

Valitsin lähestymistavakseni kvalitatiivisen tutkimusotteen ja keräsin aineiston haastattelemalla. Tein 

yhteistyötä KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry:n kanssa ja haastattelupyyntöni (liitteenä) julkaistiin 

KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry:n suljetussa Facebook-ryhmässä, kotisivuilla sekä yhdistyksen 

jäsenkirjeessä. Aineistona minulla on haastattelupyyntöön vastanneiden vanhempien haastattelut. 

Haastatteluun halukkaat vanhemmat ottivat minuun yhteyttä haastattelupyynnössä ilmoittamaani 

sähköpostiosoitteeseen ja sovimme haastattelutavasta ja -ajasta sähköpostitse. Haastattelin yhdeksää 

vanhempaa. Haastatteluista neljä toteutettiin kasvokkain, neljä videoyhteydellä ja yksi teknisten 

pulmien vuoksi puhelinhaastattelulla. Jokainen haastattelu kesti puolestatoista tunnista kahteen 

tuntiin. Nauhoitin haastattelut mobiililaitteeni nauhurilla. 

 

Tutkimukseni on yhdeksän yksilön kokemuksen tutkimus ja tarkoituksenani on kuvata suremisen 

paikkoja ja paikkojen saamia merkityksiä mahdollisimman syvällisesti kuitenkaan kuvaamatta 

yhdenkään yksilön lineaarista kokemusta suremisen paikoista. Uskon, että aineiston analyysin myötä 
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muut lapsensa menettäneet vanhemmat voivat löytää samaistumiskohteita haastatteluun 

osallistuneiden vanhempien kokemuksista, joten tutkimuksella voi olla myös vertaistuellinen 

näkökulma. 

 

Toimin itse KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry:n vapaaehtoisena vertaistukihenkilönä. Olen 

osallistunut surutaipaleeni alkuvuosina tiiviisti vertaistukiryhmiin ja perheviikonloppuihin. 

Haastattelupyyntööni vastasi myös vanhempia, joiden kanssa olin ottanut osaa samoihin tilaisuuksiin 

ja jotka halusivat silti ottaa osaa tutkimukseen. Tuttuus ei haitannut haastatteluissa, vaan se toi 

haastatteluun myös erilaista syvyyttä. Toki tuttuus olisi voinut olla ongelmallista henkilöiden 

anonymiteetin kannalta, jos haastatteluissa olisi tullut ilmi asioita, joita olemme yhdessä kokeneet. 

Haastatteluissa ei tullut ilmi yhdessä jaettuja kokemuksia ja pystyin hyödyntämään toteuttamani 

haastattelut alkuperäisen suunnitelman mukaan analyysissa. 

 

 

4.3 Aineiston analyysi  

 

Toteutin haastattelun teemahaastatteluna, jossa teemoina olivat 1. tärkeät paikat ennen menetystä, 2. 

suremisen- ja muistelun paikat. 3. muutokset paikkojen merkityksissä menetyksen jälkeen. Lisäksi 

neljäntenä teemana oli luontoon liittyvät kokemukset, joita halusin ennakko-olettamusteni mukaisesti 

selvittää, mikäli luonto ei ollut tullut haastattelussa esiin aiemmin. Haastattelun taustatietoina kysyin 

ainoastaan, kenestä he ovat joutuneet luopumaan ja milloin lapsen menetys on tapahtunut. Lapsen 

kuolemasta kulunut aika vaihteli ollen pisimmillään yli kaksikymmentä vuotta, mutta pääosin 

haastattelemieni vanhempien lasten kuolemasta oli kulunut noin kaksi vuotta. Lasten ikä ja kuolinsyy 

vaihtelivat myös, enkä koe relevantiksi eritellä lasten ikää tai kuolinsyytä tarkemmin, koska 

taustatiedot eivät ole paikkojen kuvauksessa oleellisia. Lukijan ymmärryksen avaamiseksi kerron 

kuitenkin sen, että osa lapsista oli kuollut kohtuun ennen syntymäänsä, osa vastasyntyneenä, osa 

koululaisena ja osa lapsista oli kuollut nuorena aikuisena. Tämän vuoksi lapsen ja vanhemman 

yhdessä eletty aika voi vaikuttaa joihinkin suremisen paikkoihin muistin ja muistojen erilaisuuden 

myötä. Lapsen kuolemaan liittyviä taustatietoja en tuo esiin tutkimuksessa 

 

Haastattelujen jälkeen litteroin haastattelut. Litteroitua tekstiä syntyi noin 10 sivua haastattelua 

kohden. Yksilöin haastattelut tunnistein, H1, H2, jne, joten vanhemmat eivät ole henkilöitävissä 

tunnisteiden perusteella. En erotellut haastattelemieni henkilöiden sukupuolta vaan puhun pääasiassa 

vanhemmista, ellei kyse ole selkeästi naiseen tai mieheen liittyvästä sisällöstä.  Vanhemmat puhuivat 
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haastatteluissa kuolleesta lapsestaan nimellä, kuten vanhemmat lapsistaan puhuvat ja yksityisyyden 

suojaamiseksi muutin haastatteluiden litterointeihin lapsen nimen kohdalle lapsi. Myös puhuttaessa 

kaupungeista nimillä, muutin kaupunkien nimet ”kotikaupunki” tai ”kaupunki” kuvatun tilanteen 

mukaan.  

 

Valitsin analyysimenetelmäkseni sisällönanalyysin. Sisällönanalyysissa pyritään kuvaamaan 

dokumenttien sisältöä sanallisesti. Pääpaino on sanojen ja sanontojen yhteyksillä. Aineistosta 

pyritään tuottamaan tiivistetty ja selkeä kokonaisuus kadottamatta aineiston sisältämää informaatiota. 

Analyysin tavoitteena on myös informaatioarvon lisääminen, sillä hajanaisesta aineistosta pyritään 

laatimaan tutkittavasta ilmiöstä selkää informaatiota. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa 

analysoidaan koko tutkimusprosessin ajan. (Sarajärvi & Tuomi 2018, 89–90.) Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysitavassa aineiston käsitteet yhdistellään ja yhdistelyn tuloksena vastataan 

tutkimuskysymyksiin. Sisällönanalyysissa oleellista on tulkinta ja päättely, joilla pyritään 

empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä ilmiöstä, jota tutkitaan. (emt., 94.) 

Teoreettinen viitekehys kuitenkin täytyy erottaa aineistosta löytyvien asioiden ja ilmiöiden 

ymmärrettäväksi tekemisestä. Empiirisen aineiston paikallinen selittäminen onkin tutkimuksen ydin, 

mutta tutkimus ei lopu siihen, sillä teoreettinen viitekehys antaa suuntaviivat sille, mitä yleisempiä 

johtopäätöksiä tuloksista voi vetää. (Alasuutari 2001, 262–264.) 

 

Luin litteroimiani haastatteluja läpi samalla alleviivauksia ja alustavia muistiinpanoja tehden. 

Muunsin haastattelut pelkistetyiksi ilmauksiksi. Pelkistettyjen ilmausten luomista kutsutaan 

redusoinniksi.  (Sarajärvi & Tuomi 2018, 91). Tämän jälkeen aloitin ilmausten luokittelun eli 

klusteroinnin (emt., 91). Luokittelu onkin yksi laadulliselle aineistoille tyypillisesti tehtävä operaatio. 

Luokittelu tarkoittaa analyysiyksiöiden ryhmittelyä joko ennalta määriteltyihin kategorioihin tai 

samankaltaisuuden mukaan. Luokittelun tai teemoittelun tarkoituksena on tarkastella aineistossa 

ilmeneviä yhteisiä piirteitä ja aineistoa yhdistelemällä pyritään löytämään eri luokkien välitä 

samankaltaisuuksia. Aineistosta voi löytyä uusia teemakokonaisuuksia tai teemat voivat olla ennalta 

määriteltyjä. Analyysissa samaa tarkoittavat tai samankaltaiset ilmaisut yhdistetään samaan 

kategoriaan, jonka jälkeen kategoria nimetään.  Kyseessä on siis tutkijan tekemät tulkinnat 

tutkittavien antamasta tiedosta. (Pusa 2020, 150–153.) Vaikka tavoitteena onkin, että aineisto puhuisi 

mahdollisimman paljon omalla äänellään, pakottamista välttäen, luokittelussa on kuitenkin 

pääasiassa kyse tutkijan luomista merkityksistä. Tutkija valitsee siten oleelliset kriteerit, joilla 

aineisto jaetaan tiettyihin luokkiin. Kun aineistosta löytyy usein ilmenevä erottelu, tutkija antaa sille 

nimen, jolla luonnehtii, mistä erottelussa on kysymys. (Alasuutari 2001, 120–121.)  
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Vanhemmat käyttivät paljon termejä ”alussa” ja ”myöhemmin”, joten aloitin aineiston tarkastelun 

ajallisesta perspektiivistä ja luokittelin pelkistetyt ilmaukset näiden vanhempien kuvaamien ajallisten 

ilmausten alle. Suremisen alkuvaiheessa paikkoihin liittyviä luokkia ovat esimerkiksi kivun 

kokemiseen liittyvä paikka, auto, lapsen koti, turvattomuuteen liittyvä paikka, lapsen kuolinpaikka, 

surun symboli, suruprosessin jakamisen paikat, muuttaminen, paikkojen välttely ja tuttujen paikkojen 

kohtaaminen ensimmäisen kerran. Surun myöhemmän vaiheen paikkoihin liittyviä luokkia ovat 

esimerkiksi lapsen muistelu paikoissa, surun käsittelyn paikat, muistopöytä, uudet paikat ilman lasta, 

lapsen muistelu sisäisenä puheena, hoiva, kiitollisuus, lohtu, yhteys ja läheisyyden kokeminen 

lapseen paikassa.  

 

Ajalliseen perspektiiviin sisältyvät paikat luokittelin samankaltaisuuksien perusteella tai 

samankaltaisten paikkoihin liittyvien kokemusten perusteella. Nämä kokemuksiin ja paikkoihin 

liittyvät kategoriat puolestaan jaottelin suruun käpertymiseen ja elämän jatkumisen liittyvien 

merkitysten kautta. Tällä tavoin muodostin aineistosta sekä surun alkuvaiheeseen ja surun 

myöhempään vaiheeseen liittyvät ajalliset ulottuvuudet sekä suruun käpertymiseen ja elämän 

jatkuvuuteen ulottuvuudet. Ajatukseen surun käpertymisestä ja elämän jatkuvuudelle avautumisesta 

surun elementteinä minua oli ohjaamassa Storebe & Schutin (1999) surun kaksoisvaihemalli, jossa 

vaihtelevat surun menetys- ja toipumisorientaatiot. Käpertymisen ajattelen liittyvän 

menetysorientaatioon ja elämän jatkuvuudelle avautumisen toipumisorientaatioon.  

 

Seuraavaksi samankaltaisia kategorioita yhdistetään yläkategoriaksi, jonka tutkija nimeä sisältöä 

kuvaavalla käsitteellä. Jokainen muodostettu kategoria auttaa vastaamaan tutkimuskysymyksiin, 

jolloin tutkija pyrkii tematisoimaan ja käsitteellistämään aineiston kuvaukset (Pusa 2020, 153) 

Lopuksi analyysissa päädytään abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden luomiseen. 

Tutkimuskohteesta rakennetaan käsitteiden avulla kuvaus ja tällöin teoriaa ja johtopäätöksiä 

verrataan koko ajan toisiinsa. Abstrahoinnissa aineisto liitetään teoreettisessa viitekehyksessä oleviin 

käsitteisiin ja tämän jälkeen tuloksista esitetään aineistosta muodostettu malli, käsitteet tai aineistoa 

kuvaavat teemat. (Sarajärvi & Tuomi 2018, 93–95.) Kuvaamieni ajallisten- ja suremisen 

ulottuvuuksien perusteella muodostin aineistosta pääluokat kipu, surun peili, elämän uudelleen 

määrittely, muistelu, rauhoittuminen, lohtu ja jatkuvuus.  Kyseisiä pääluokkia käytin kuvaamaan 

empiirisen aineiston alalukuja otsikkotasolla.  
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Muodostamieni luokkien myötä pyrin ensimmäiseksi vastaamaan tutkimuskysymykseeni, mitä 

merkityksiä eri paikat saavat suruprosessissa ja miten aika vaikuttaa paikkoihin. Suremisen alussa 

suruun käpertymiseen liittyvät paikat ovat analyysissani kivun paikkoja, joita kuvaan nimittäen 

paikkoja kivun ja menetyksen paikoiksi. Suremisen alussa elämän jatkuvuudelle avautumisen paikat 

liittyvät elämän uudelleen määrittelyyn ja surun peilaamiseen. Tätä kokonaisuutta kuvaan elämän 

uudelleen määrittelyn paikkojen kautta. Suremisen myöhemmässä vaiheessa suruun käpertymisen 

paikat liittyvät muistoihin ja muisteluun. Näitä paikkoja kuvaan muistelemisen ja rauhoittumisen 

paikkoina. Suremisen myöhemmän vaiheen elämän jatkuvuudelle avautumisen paikat liittyvät 

lohtuun, hoivaan ja jatkuvuuteen .Tätä kokonaisuutta kuvaan paikkoihin liittyvän lohdun ja 

jatkuvuuden merkitysten kautta. Haastattelemieni vanhempieni kokemukset saattoivat olla toisistaan 

täysin päinvastaisia, vaikka paljon yhteisestikin jaettua löytyi. Pyrin nostamaan myös näitä 

poikkeavia ja päinvastaisia kokemuksia esiin analyysissa, kuten laadullisen tutkimuksen henkeen 

kuuluu. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään kaikki tutkimuskohteeseen liittyvät sävyt, 

joka on oleellinen osa, Alasuutarin (2001, 38–39) sanoin ”arvoituksen ratkaisemista”.  

 

 

4.4 Eettinen pohdinta 

 

Kun tarkastellaan tutkimuksen eettisyyttä, tällöin pyritään arvioimaan tutkimuksessa käytettyjä 

menetelmiä ja analyysitapoja siitä näkökulmasta, että ne voisivat toimia suuntaviivoina missä tahansa 

hyvin toteutetussa tutkimuksessa. Lisäksi tutkimusetiikassa pyritään tuottamaan tutkittavalle hyviä 

asioita, eikä tutkimus saa vaarantaa tutkittavien elämän kulkua. (Juuti & Puusa 2020, 175.) 

 

Ensimmäiset tutkimuseettiset kysymykset liittyvät aiheen valintaan ja siihen, onko mitä tahansa 

aihetta oikeus tutkia (Sarajärvi & Tuomi 2018, 114). Aiheena lapsen kuolema on hyvin sensitiivinen 

ja intiimi, joten jotkut lapsen kuolemaan liittyvät teemat voiva olla haastavia, erityisesti, jos 

vanhemmat joutuvat käymän läpi yksityiskohtaisesti tuskallisia kokemuksia läpi ilman 

mahdollisuutta tukeen. Aihe on omista lähtökohdistani mielenkiintoinen ja arvioin tutkimusaihetta 

myös siitä näkökulmasta, millaiseen tutkimukseen minun lapsensa menettäneenä vanhempana olisi 

miellyttävää tai epämiellyttävää osallistua. Arvioni oli, että suremisen paikkoihin liittyvät teemat 

voivat olla suruprosessia tukevia ja antaa mahdollisuuden vanhemmalle kuvata paikkoja, joissa on 

näkyvillä lapsi, josta he ovat joutuneet luopumaan.  Tämän vuoksi ajattelen, että teemana vanhempien 

suremisen paikat on eettisesti kestävä tutkimuskohde. Humanistisen maantieteen keinoin on tutkittu 
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paljon myös muihin menetyksiin liittyviä suremisen paikkoja, kuten hautausmaita, joten tälläkin 

perusteella suremiseen liittyvät paikat on relevantti tutkimuskohde.    

 

Olen toteuttanut tutkimukseni eettisten periaatteiden mukaisesti huomioimalla erityisesti 

haastateltavieni anonymiteetin. Olen häivyttänyt haastatteluista tunnistettavuuteen liittyvät elementit, 

kuten paikkojen ja ihmisten nimet. Olen poistanut tallennetut äänitteet ja litterointitiedostot 

laitteiltani. Lisäksi olen tuhonnut haastattelujen tulostetut litteroinnit. Jos haastatteluissa tuli ilmi 

muita yksilöitäviä termejä ja tapahtumia, en käyttänyt kyseisiä aineisto-otteita tutkimuksen 

empiirisessä osassa. 

 

Toteuttamassani tutkimuksessa tiedonkeruutapa oli vapaamuotoinen, joten minun ja haastateltavien 

välit olivat melko epämuodollisia. Olettamuksenani oli, että kukaan, joka ei halua puhua kuolleesta 

lapsestaan, ei ilmoittaudu haastateltavaksi. Haastattelupyynnössä toin myös ilmi mahdollisuuden 

keskeyttää haastattelu milloin tahansa. Keskustelimme jokaisen haastateltavani kanssa varsinaisen 

haastatteluosuuden jälkeen siitä, millainen kokemus haastattelu oli sekä haastattelun esiin tuomista 

tunteista ja ajatuksista. Annoin myös mahdollisuuden palata asiaan sähköpostilla, mikäli jotain jäi 

sanomatta tai jos joku asia jäi mietityttämään. Haastatteluissa usealle haastateltavalle nousi tunteita 

pintaan ja pidimme välillä taukoja, jotta haastateltavan olisi mahdollista rauhoittua. Itselleni tuli 

välillä myös tunne, että haluaisin lohduttaa ja siirtyä keskustelussa surun käsittelemiseen. Tämä 

ristiriita oli vaikea ohittaa, mutta tiedostin tilanteessa, että minun tehtäväni on haastatella ja 

tukimuodot ovat haastattelutilanteen ulkopuolella.  

 

4.5 Luotettavuus 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi tarkastelemalla tutkijan omaa 

sitoumusta tutkimuskohteeseen, tutkimuksen tiedonantajia ja tutkija-tiedonantaja-suhdetta (Tuomi 

&Sarajärvi 2018, 122–123) ja näitä teemoja pohdiskelenkin seuraavaksi. Tutkimuksen luotettavuutta 

voidaan arvioida myös muilla kriteereillä, kuten kuvaamalla aineiston analyysi ja raportointia (emt. 

122–123.) Tätä kokonaisuutta olen avannut jo opinnäytteeni aiemmissa vaiheissa. Koska 

kysymyksessä on kokemuksen tutkimus ja olen tulkinnut yksilöllisiä kokemuksia sekä omasta 

vertaisena jakamastani todellisuudesta käsin että teoreettisen viitekehyksen kautta, tulkintani voi 

poiketa siitä, mitä haastateltavat todellisuudessa tarkoittivat. Kuitenkin ajattelen, että jakaessani 

kokemuksen lapsen menettämisestä, minulla on ilmiöstä syvällisempää ymmärrystä kuin ihmisellä, 
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joka ei ole menettänyt lasta. Tämän vuoksi osa analyysista voi asettua tulkinnan kannalta paremmin 

yhteiseksi jaettuihin uomiin ja merkityksiin.  

 

Arvioni mukaan haastateltavaksi hakeutuivat ainoastaan ihmiset, joille paikat olivat jollain lailla tai 

jopa korostuneen merkittäviä suruprosessin osia. Haastattelemani vanhemmat siis pitivät 

lähtökohtaisesti paikkoja merkittävinä, joten tutkimustulosta ei voi yleistää koskemaan kaikkia 

surevia vanhempia. Esiin tulleita paikkoja ei voi myöskään nostaa koskemaan kaikkien lapsensa 

menettäneiden vanhempien suremisen paikkoja, sillä otos on hyvin rajallinen. Samasta syystä 

tutkimukseni perusteella ei myöskään voida tehdä yksiselitteistä tulkintaa paikkojen merkityksestä 

suruprosessissa. Kuitenkin ajattelen, että nimenomaan se, että haastattelemani vanhemmat olivat 

erityisen paikkaorientoituneita surussaan, sai aikaan sen, että heitä haastattelemalla pystyin 

muodostamaan syvällisemmän kuvan suremisen paikoista, niiden kerroksellisuudesta ja 

monimerkityksellisyydestä. Koska tavoitteeni oli kuvata kokemusta, tarkka orientaatio ja aiheen 

merkittävyys haastatellulle tekivät haastatteluista syvällisiä ja siksi aineisto on hyvin tiheä.  

 

Paikkakokemuksen ja tässä yhteydessä suremiseen liittyvän paikkakokemuksen välittäminen toiselle 

voi olla joskus lähes mahdotonta, etenkin sanallisesti. Kokemus voi olla niin järisyttävä, että kieli ei 

riitä kuvaamaan paikan kokemuksellisuutta kokonaisvaltaisesti ja puhuminen voi lähtökohtaisesti 

olla liian rajallinen keino kuvaamaan paikkakokemusta. En kuitenkaan kokenut, että minulla olisi 

ollut resursseja analysoida paikkoja muilla keinoin, vaikka valokuvat olisivatkin olleet melko helposti 

hankittavia. Yhdessä suremisen paikassa sain kunnian olla paikalla ja yhtä pystyin havainnoimaan 

videopuhelun välityksellä hiukan. Paikkakokemusten kuvaamiseen olisi ollut hedelmällistä käyttää 

useita erilaisia tutkimusmetodeja ja toivon, että siihen tarjoutuu minulle joskus vielä mahdollisuus.  

 

Lisäksi haastattelemieni vanhempien kertomukset ovat osittain eletyn elämän kokemuksia. Tulkintani 

jää väistämättä kuvaamaan paikkaa implisiittisesti ollen kokemuksen representaatio. Haastattelussa 

jää aina jotain kertomuksen ulkopuolelle ja ajattelen, että se voi liittyä tutkijan ja haastattelijan 

vuorovaikutukseen tai esimerkiksi minun ominaisuuksiini tai haastattelutapaan. Aihe on myös niin 

sensitiivinen, että kaikkea ei välttämättä edes ole haluttu kertoa. 

 

Lapsen kuolema on elämää syvällisesti ravisuttava kokemus. Lapsen kuoleman ympärillä voidaan 

käydä monenlaista keskustelua niin sosiaalisista suhteista, surun kokemisesta, tukiverkostoista ja 

parisuhteesta. Olen todella tyytyväinen siihen, että haastattelut käsittelivät nimenomaan paikkoja ja 

paikkojen kokemuksellisuutta. Ajan merkitys tuli esiin haastatteluista, vaikka en sitä 
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yksityiskohtaisesti kysynytkään. Mahdollisuus sivupolkuihin oli, mutta koska haastateltaville paikat 

olivat merkittäviä ja he halusivat puhua paikoista, aineisto onnistui kokonaisuudessaan vastaamaan 

tutkimuskysymyksiini erinomaisesti. Ajattelen myös, että koska vanhemmilla oli tiedossa, että jaan 

kokemuksen lapsen kuolemasta, heidän oli helppo asettua kertomaan minulle lapsensa tarina ja omia 

kokemuksiaan. Molemmin puolisena oletuksena oli se, että ymmärrämme, miten järkyttävän asian 

olemme kokeneet, joten sitä ei tarvinnut selitellä eikä perustella. Pystyimme paneutumaan paikkoihin 

maailmassa, jossa olemme joutuneet kohtaamaan lapsen kuoleman.  
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5 SUREMISEN PAIKAT 

 

 

Haastattelemillani lapsensa menettäneillä vanhemmilla paikkoihin liittyy kerroksellisuutta elämän 

jatkuessa ilman lasta. Kuten muutenkin elämässä, erilaisiin paikkoihin voi liittyä erilaisia muistoja. 

Koska tarkastelen paikkoja ajallisesta perspektiivistä Karjalaisen (2006, 83–84) määritelmä 

elämäkerrallisista paikoista muistamisen kautta korostuu tulkinnassani. Keskeisin havainto 

aineistossani on, että jotkut paikat saavat lapsen kuoleman jälkeisen surun myötä uusia merkityksiä. 

Toisaalta vanhemmilla on myös paikkoja, jotka ovat liittyneet aluksi ainoastaan suruun ja suremiseen, 

mutta jotka ovat saaneet elämän jatkumisen kautta uusia merkityksiä surun rinnalle. Muutokseen 

liittyvät havainnot ovat yhteneväisiä Masseyn (2008, 25–28) ajatukseen paikan muuttuvasta 

identiteetistä. Paikkojen muuttuvat merkitykset ovatkin yhtenä kattoteemana empiirisessä osiossani. 

Lisäksi tarkastelen paikkojen merkityksiä suremaan hakeutumisen ja surun ilmenemisen 

näkökulmasta. Olen luokitellut suruun liittyvät paikat joko suremaan käpertymiseen liittyviksi 

paikoiksi tai elämän jatkuvuudelle avautumiseen liittyviksi paikoiksi. Olen käyttänyt paikkojen 

tasojen kuvaamiseen osittain Maddrellin (2015, 174–177) artikkelissaan esittelemän kehikkoa 

suremisen paikkojen fyysisestä, psyykkis-kehollisesta, sekä immateriaalitasosta. Pyrin myös tulosten 

avulla avaamaan paikkojen merkityksiä surun menetys- ja toipumisorientaatioiden (kts. esim. Stroebe 

& Schut 1999) vaihtelun myötä.  Haastatteluissa korostui myös muistamisen ja muistelun merkitys 

paikoissa osana suruprosessia sekä kokemuksia luonnon rauhoittavista ja lohduttavista vaikutuksista. 

Luonnosta tulikin tärkeä ja läpileikkaava teema koko aineistossani,  

 

Kun suru oli tuore, monet paikat liittyivät ainoastaan suruun. Näissä paikoissa vanhemmat käpertyivät 

suremaan. Toisaalta surun tuoreessa vaiheessa vanhemmat kokivat myös tarvetta hakeutua 

paikkoihin, joissa on mahdollisuus avata yhteyttä lapseen, avautua surun eri sävyille ja peilata surua. 

Käpertymiseen ja elämälle avautumiseen liittyy tunteiden maantieteen näkökulmasta käsitys siitä, 

että erilaiset elämäntapahtumat muokkaavat paikkoihin liittyviä tunteita, mutta tunteet paikkaa 

kohtaan voivat muuttua myös elämänkulun myötä. (Bondi & ym. 2005, 1.) Kun surun kanssa 

opetellaan elämään, vanhemmilla on edelleen paikkoja ja elämäntilanteita, joissa suremaan 

käperrytään. Tällöin kuitenkin suremisen paikkoihin liittyy enemmänkin lapsen muistelua, sisäistä 

puhetta ja yhteisten muistojen vaalimista. Kun surun kanssa opetellaan elämään, muisteluun 
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käpertymisen rinnalle nousee paikkoja, joissa vanhemmat avautuvat lohdulle, toivolle ja elämän 

jatkuvuudelle. Näihin paikkoihin liittyy tarve pysähtymiselle sekä oman elämän havainnoimiselle.  

 

5.1 Suremisen alussa korostuvat paikat 

 

Kuvaan tutkimustuloksia kahden ajallisen ulottuvuuden kautta, sillä useampi haastattelemani 

vanhempi toi esiin haastatteluissa suremisen paikkojen tai paikkojen merkitysten muuttuneen ajan 

kulumisen myötä. Surun alussa paikat, joissa surraan, ovat luonteeltaan erilaisia ja niihin liittyy surun 

kipeimpiä, raaimpia ja tuskaisimpia tunteita.  En ole halunnut määritellä mitään kuukausi- tai 

vuosirajoja sille, mitä ajattelen surun alkuvaiheena, sillä en löytänyt nykyaikaisesta 

tutkimustiedostakaan tarkkoja ja laajasti yleistettäviä surun alkuvaiheen tai ylipäänsä surun keston 

määritelmiä, vaikkakin esim. Pulkkinen (2017, 300–303), niitä pohtii. Kuitenkin lähtöajatukseni on, 

että surun kokeminen on yksilöllinen ja etenkin lapsensa menettäneet vanhemmat voivat surra pitkään 

ja intensiivisesti menetyksen kokonaisvaltaisuuden vuoksi. Näin toteavat myös esim. Pulkkinen 

(2017, 222) ja Aho (2013, 23–24.) Toiset kokevat ensimmäisten kahden vuoden olevan syvimpiä 

surun aikoja, kun taas toisten suru muuttuu helpommin hyväksyttäväksi muutamassa kuukaudessa tai 

useassa vuodessa. Surulla ei tarvitse olla ajallista päämäärää, jossa sen loppumista odotetaan (esim. 

Itkonen 2020.) Tässä tutkimuksessa viittaan vanhempien haastatteluiden mukaisesti surun alkuun 

jokaisen haastattelemani vanhemman yksilöllisen kokemuksen mukaisesti.  

 

Surun alussa, oli se sitten puoli vuotta tai viisi vuotta, vaihtelevat kuitenkin toipumisorientaatio ja 

menetysorientaatio. (ks. Stroebe & Schut 1999.) Seuraavat kaksi kappaletta kuvaavat siis suremisen 

alkua eli aikaa, jolloin suru on vielä vanhemmille tuore. Kuvaan surun alkuvaiheen paikkoja 

toipumis- ja menetysorientaatioiden pohjalta. Menetysorientaatioihin liittyvät suremisen paikat 

liittyvät niin psyykkiseen kuin fyysiseen kivun kokemukseen. Toipumisorientaatioihin liittyvät 

suremisen paikat liittyvät puolestaan suremisen alussa surun peilaamiseen ja elämän uudelleen 

määrittelyyn.  

 

 

5.1.1 Kivun ja menetyksen paikat 

 

Useat vanhemmat kuvasivat lapsen kuoleman jälkeistä aikaa ja surun alkutaivalta kipeäksi. Surun 

ilmenemisestä fyysisenä kipuna surun akuutissa vaiheessa kirjoittaa myös Väisänen (1999, 45) ja 
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lisäksi surun fyysiset kokemukset mukailevat Maddrellin (2015, 177–178) käsitystä surun 

kehollisesta ilmenemisestä. Suremisen kipuna tuottavana kokemuksena jakoivat myös useat 

haastattelemani vanhemmat sanoittaessaan aikaa heti lapsen menetyksen jälkeen. 

 

Aloitan suremiseen liittyvien paikkojen kuvaamisen Maddrellin (2015, 168) luokittelemien suruun 

liittyvien paikkojen mukaisesti niin, että ensimmäinen paikkojen taso on fyysinen. Fyysisiä suremisen 

paikkoja ovat esimerkiksi kuolemiseen liittyvät paikat, mutta myös hautausmaat, kuolleesta 

muistuttavat esineet sekä maisemat, jotka muistuttavat kuolleesta. (emt. 174–177.) Haastattelemieni 

vanhempien mukaan lapsen kuolinhetken läheisyyden lisäksi lapsen kuolinpaikkaan liittyivät surun 

tuskaisimmat hetket. Vanhemmilla saattoi olla suuria vaikeuksia palata paikkaan, jossa lapsi kuoli, 

sillä muistojen tuskaisuus tuntui liian kipeältä.  Kyse on myös Rowlesin (1978, 174) ajatuksesta, jota 

mukailevat Milligan ym. (2005, 51), jolloin nimenomana tiettyyn paikkaan syntyy pysyviä ja syviä 

tunteita, jotka ilmenevät vain siellä. Vanhemmat saattoivat pelätä tunteidensa voimakkuutta lapsen 

kuolinpaikkaan palaamisen yhteydessä siinä määrin, että he kieltäytyvät palaamasta lapsen 

kuolinpaikkaan. Yksi haastattelemani vanhempi ei ole kyennyt palaamaan lapsen kuolinpaikkaan, 

vaikka siihen on tarjoutunut mahdollisuus. Hän koki, että kuolinhetken muistot ovat liian kipeitä 

kohdattavaksi vielä, mutta hän uskoo palaavansa paikkaan joskus myöhemmin. Kuten myös 

Meriläinen-Hyvärinen (2010, 67) kuvaa, suhde paikkaan voi olla ristiriitoja aiheuttava ja hajottava. 

Seuraavassa aineisto-otteessa on kuvaus vanhemman vaikeasta suhteesta lapsen kuolinpaikkaan, 

jossa ilmenee myös Latvalan (2006, 183) toteamus, että paikkoihin voi sisältyä myös surun ja 

ahdistuksen tunteita.  

 

Mä luulen että mä siellä kokisin aikamoista läheisyyttä, mutta me ei oo käyty siellä sen 

jälkeen ja musta tuntuu, että mä en oo valmis vielä sellaseen  (…)Mä en halunnu mennä 

sinne uudestaan. Se tuntui liian kipeeltä, että se läheisyys voi olla niin monenlaista, se 

voi olla sellasta raastavaa tai lohdullista. H5 

 

Toinen vanhempi kuvasi lapsen kuolinsairaalan läheisyyden jääneen pitkäksi aikaa surun paikaksi 

muistojen myötä. Myös Karjalainen (2006, 83–84) puhuu elämänkerrallisista paikoista, jotka 

syntyvät muistojen kautta. Sitaatissa käy ilmi myös Karjalaisen (1987, 17–21) ajatus siitä, että paikan 

kokijalle paikkaa määrittävät mitat, kuten lähellä ja kaukana, ovat suhteessa hänen elämäänsä 

tilanteeseen ja toisaalta on myös kyse piiloutuvasta paikasta (Karjalainen 2005, 84) jolloin paikka 

näyttäytyy vasta uuden merkityksen saatuaan. Seuraavassa sitaatissa paikkaa voi määritellä sekä 

muistojen, ajallisen ja maantieteellisen läheisyyden sekä piilotuvan paikan käsitteiden kautta. Vaikka 
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vanhemman arjen reitit kulkivat toistuvasti kuolinpaikan läheisyydessä, muistojen tuskaisuus vaikutti 

pitkään hänen kokemukseensa paikasta.  

 

Useita vuosia sen jälkeenkin, kun mä menin kotikaupungista sairaalakaupunkiin, mitä 

lähemmäs mä sitä kaupunkia ja mitä lähemmäs mä sitä sairaalaa tulin, sitä enemmän 

mua rupes itkettää. Sanoisin, et varmaan kolmen vuoden ajan, kun mä menin sinne ja 

usein vielä kauemminkin mä sen loppumatkan itkin. Se oli niin voimakas se kokemus ja 

se muistikuva. Että silloin minä menin tänne ja sitten kun minä tulin pois, niin silloin 

lapseni oli kuollut ja silloin lapsi oli autossa mun sylissä kuolleena. H9 

 

Suru on lapsen kuoleman jälkeen hyvin kokonaisvaltaista ja riipivää (esim. Shankar, Nolte & Trickey 

2017) ja esimerkiksi Maddrellin (2016, 180) mukaan suru saa jokapäiväisille paikoille uuden 

merkityksen. Paikan hahmottaminen liittyy Kuusisto-Arposen (2010, 80) mukaan myös paikkoihin 

liittyviin kohtaamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Seuraavassa aineisto-otteessa vanhempi kuvaa 

kulkemista julkisella kulkuneuvolla muutamia kuukausia lapsen kuoleman jälkeen erityisen vaikeaksi 

kokemukseksi. Sitaatissa käy ilmi myös ulkopuolisten sosiaalisten kohtaamisten eli ärsykkeiden 

häiritsevyys kehon kautta paikan kokemisessa. 

 

Minkä suojakuoren mä voin ympärilleni asettaa, et ne kaikki ulkopuoliset ärsykkeet oli 

liian, kaikki teki kipeää, ihan kuin oma iho oli vaan pelkkää haavaa ja kaikki 

ulkopuolelta tulevat elämän merkit tuntui tosi kipeeltä H1 

 

Samoin kuin lapsen kuolinpaikkaan liittyviin paikkoihin palaaminen voi tuntua vaikealta, vanhemmat 

kuvasivat myös lapsen kodin olleen surun alkuvaiheessa vaikea, traumaattinen ja kipeä paikka. 

Lapsen koti osoitti lapsen poissaolon, mutta myös muistutti viimeisistä yhdessäolon ajoista. Lapsen 

kuolinpaikka saattoi aiheuttaa vanhemmassa myös pelon tunteita ja lisäksi lapsen kuolemaan saattoi 

liittyä turvattomuuden kokemuksia. Toisaalta turvattomuuden tunne voi liittyä siihen, että vanhempi 

kokee alussa tarvetta suojella muita omalta surultaan yhden haastattelemani vanhemman tavoin.  

Toinen vanhempi puolestaan kuvasi olleensa sairaalassa ensimmäiset lapsen kuoleman jälkeiset 

päivät, jolloin hän sai olla turvallisten ihmisten ympäröimänä muuten yleisesti koetun turvattoman 

shokkivaiheen (esim. Aho & ym. 2013, 22–23) ajan.   

 

Kun pieni lapsi kuolee, kokemus voi olla erityisesti äidille hyvin kehollinen, jolloin kehosta tulee 

merkittävä suremisen paikka. Kuusisto-Arponen & Korjonen-Kuusipuro (2017, 1–6) ovat 
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määritelleet kehon paikaksi. Myös Maddrellin (2015, 177–187) mukaan yksi suremisen paikkojen 

taso on psyykkisen- ja kehollinen, jolloin suru voi saada somaattisia muotoja akuutissa surussa. 

Sureva voi itse muuttua kehonsa kautta suremisen paikaksi. Yksi haastattelemani vanhempi kuvasi 

surun muuttuneen kohdallaan krooniseksi. Hän kuvaa olevansa yhtä vereslihalla vuosienkin päästä, 

mutta suru ei häiritse häntä, eikä hän halua luopua surusta, sillä suru tekee hänestä aktiivisen toimijan. 

Kuvaus surun myötä vereslihalla olosta kuitenkin kertoo surun laajuudesta, kokonaisvaltaisuudesta 

ja kehollisuudestakin. Myös Väisänen (1999, 45) puhuu väitöskirjassaan tyhjän sylin kivusta, jolloin 

suru voi tuntua konkreettisena kipuna äidin käsivarsilla ja tämä kehollinen kokemus puolestaan 

kertoo surun syvyydestä.  Haastattelemieni vanhempien kohdalla lapsi oli voinut kuolla kohtuun tai 

heti syntymän jälkeen vanhemman syliin, joten kuolema liittyy oleellisesti kokemukseen kehosta. 

Myös vanhemman lapsen menettänyt äiti kuvasi erityisesti hieronnan olleen tärkeä surun kokemisen 

tapa surun alkuvaiheessa.  

 

Yhden vanhemman mukaan surun voidaan myös ajatella asuvan kehossa, jolloin suru on mukana aina 

paikasta riippumatta. Samaa asiaa kuvasi myös Maddrell (2016, 170) kirjoittaessaan, että mikäli surun 

katsotaan olevan osa surijaa, kulkee suru mukana paikasta riippumatta. jolloin keho toimii 

kokemusten taltioijana. Saman havainnon kehosta muistojen taltioijana ovat tehneet myös Korjonen-

Kuusipuro & Kuusisto-Arponen (2017, 1–6.) Erityisesti raskaus ja synnytys ovat ainutlaatuisia kehon 

paikassa tapahtuneita kokemuksia, jotka nousevat esiin aineistoni pienen vauvan menettäneillä 

äideillä esimerkiksi seuraavissa aineisto-otteissa.  

 

Varsinkin alussa, mähän elin ja hengitin sitä, että mä oon vaan kuolleen lapseni äiti. 

Että se mun koko olemus oli sitä, että mä en vaan voinut olla mitään muuta. H4 

 

Se on ollu toisaalta ihanaa, että mä oon saanu kantaa. Mulla ei oo mitään sellasta 

ahistusta, että tää pois musta, vaan se on, jos kuolee kohtuun, niin ei voi olla mitään 

sen kauniimpaa paikkaa tai sit äidin sylissä. H2 

 

Ja siitä (sylistä) piti antaa kuolinpaikka lapselle. Se oli sitten sellainen iso asia, jota on 

pitäny siinä käsittää, että meistä tuli samaan aikaan vanhempia ja samaan aikaan kuol-

leen lapsen vanhempia H1 

 

Lähes kaikki vanhemmat kuvasivat kodin olleen merkittävä suremisen paikka surun ollessa vielä 

tuore. Kodissa vanhempi sai olla surun kanssa rauhassa, eikä kukaan ulkopuolinen arvioinut tai 
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määritellyt häntä.  Maddrell (2016, 177–178) on kuvannut kodin olevan psyykkisen ja kehollisen 

surun tasolla merkittävä suremisen paikka, sillä kodin ulkopuolella sureva voi kokea turvattomuutta. 

Vanhemmat kuvasivat kotona olevan mahdollisuuden sulkea ulkomaailma pois. Koti tuntui 

turvapaikalta, jossa kukaan muu ei arvostele surevaa. Samasta ilmiöstä puhuu myös Sireni (2016, 65) 

kuvatessaan kodin olevan turvapaikka ja identiteetin rakentumisen paikka silloin, kun muiden asenne 

on torjuva.  

 

Koti turvapaikkana ei kuitenkaan ole kodin ainoa merkitys. Kotona oleminen saattoi tuntua myös 

ahdistavalta ja suruun jumiin jäämiseltä. Ajattelen, että kotiin vetäytymisen taustalla voi olla myös 

Masseyn (2003, 61–62) ajatus toimintatilan kaventumisesta, jolloin arjen toimintatila muuttuu. 

Yleisesti yhteiskunnallisena ilmiönä pidetyn toimintatilan kaventumisen voi mielestäni ajatella 

koskevan myös yhden yhteiskunnallisen ryhmän, lapsensa menettäneiden vanhempien, paikkojen 

ulottuvuuden muutosta. Yksi vanhempi kuvasi kotona olemisen merkitsevän surun tilassa olemista. 

Kotona saattoi olla myös lapsen tavaroita ja tavaroiden vuoksi kotona oleminen tuntui ahdistavalta. 

Vanhemmilla olikin erilaisia suhtautumistapoja lapsen tavaroihin, toiset vaalivat ja hypistelivät 

lapsen tavaroita, toiset halusivat lapsen tavaroista eroon heti. Myös Väisänen (1999, 48) on kuvannut 

joidenkin vanhempien jättäneen lapsen tavarat vuosiksi paikoilleen. 

 

Kotiin muodostui lisäksi tiettyjä yksittäisiä suremisen paikkoja. Yksi vanhempi kertoi koristelleensa 

lapselleen arkkua hautajaisia varten kodin keittiön pöydän ääressä ja istuneensa usein samassa 

paikassa surun alkuvaiheessa. Hän kuitenkin pohti, että paikka ei ole enää nykyisin muuta kuin 

keittiön pöytä, vaikka surun alussa se oli merkittävä suremisen paikka. Seuraavassa aineisto-otteessa 

vanhempi kuvaa vauvan hoitamista varten hankitun nojatuolin muodostuneen suremisen paikaksi, 

joka ei ole saanut uusia merkityksiä.  

 

Kotona ollu sellanen nojatuoli, joka ostettiin, että ois imetystuoli, siitä tuli suremisen 

tuoli, tuntuu, että mä olin liimaantuneena siihen tuoliin lapsen kuoleman jälkeen. Se on 

sellanen nurkka, johon on liittynyt sellaisia, mä en aina halua istua siinä ja se välillä 

ärsyttää, et miks mä oo tehnyt siitä itelleni sellasen surun ja sisäänpäin kääntyneisyyden 

ja masennuksen paikan, et mä tavallaan toivoisin, että siihen vois liittyä myös erilaisia 

tunteita. On edelleen uudessa kodissakin suremiseen ja raskaimpiin surun aikoihin 

liittyvä tila ja kulma H1 
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Suremisen alku ei tarkoita ainoastaan kotiin säilöytymistä. Yksi haastattelemani vanhempi kertoi 

hakeutuneensa heti lapsen kuoltua suremaan lähellä olevaan rotkoon, jossa ei ollut käynyt koskaan 

aikaisemmin, mutta ei myöskään koskaan sen jälkeen. Kyseinen paikka on jäänyt hänelle 

tarkoittamaan ainoastaan lapsen kuolemaan liittyvää alun surua. Vanhemman kokemus seuraa Vilkon 

(1998, 27) ajatusta siitä, että ihminen päätyy ajattelemaan koettuja paikkoja elämän 

tapahtumapaikkoina ja lisäksi eletty ympäristö voidaan tulkita mielen maisemaksi. Myös toinen 

vanhempi kuvasi yhden kodin ulkopuolisen paikan jääneen merkitsemään hänelle ainoastaan lapsen 

kuolemaa. Paikka oli hautausmaan kappeli, jossa lapsi odotti hautaamista.  Koskaan myöhemmin hän 

ei ole mennyt sinne, joten kyseinen paikka jäi merkitsemään ainoastaan lapsen kuoleman läheisyyteen 

liittyvää aikaa. Seuraava aineisto-ote kuvaa toisaalta myös suremiseen liittyvää paikka, mutta myös 

sitä, kuinka perheet jatkavat kiintymyssuhteen luomista menetettyyn perheenjäseneen.  

 

Kirkon hautausmaankappeli, jonne lapsi vietiin odottamaan hautaamista. Kun oli talvi, 

jouluaika, joka ikinen päivä, jonka lapsi siellä kappelissa oli. Mä otin potkukelkan ja 

lähin tän vanhemman pojan kanssa ulkoilemaan ja me mentiin sinne kappelille ja mä 

sytytin sinne kappelin nurkalle kynttilän. Ja me laskettiin potkukelkalla mäkeä, kun siinä 

hautausmaalla oli hyvä kelkkamäki. Me laskettiin hautausmaalla potkukelkalla monta 

kertaa edes takaisin.(…) Vanhempi lapsi sanoi siellä, että hyvä, että tultiin tänne, että 

nyt sisarus näkee, että meillä ei ole mitään hätää.  H9 

 

Useampi haastattelemistani vanhemmista on kuvannut hakeutuneensa autoon suremaan. Auto 

poikkeaa paljon populaaristi kuvatuista suremisen paikoista, sillä esimerkiksi Faro (2014) tarkastelee 

kohtukuolemalle lapsensa menettäneiden vanhempien suremisen paikkoja muistomerkkien kautta.  

Olikin yllättävää, että näinkin pienessä aineistossa useampi vanhempi mainitsi auton suremisen 

paikkana. Auto on hyvin yksityinen, suljettu paikka, jossa voi huutaa tuskansa ulos. Yksi vanhempi 

kertoi myös auton jääneen hänelle ikään kuin lapseen liittyväksi pyhiinvaelluspaikaksi. Auto, jonka 

kyydissä vanhemmat kuljettivat kuollutta lastaan hautaustoimistoon, jäi perheen käyttöön vuosiksi. 

Autosta ei raaskittu luopua, ennen kuin se romuttui lopullisesti. Ajattelen, että kyseessä on sama 

ilmiö, jossa vanhemmat eivät halua esimerkiksi purkaa lasten huonetta vuosiin. Samasta ilmiöstä 

puhuu myös Väisänen (1999, 48). Yksityisyyden tarjoamisen lisäksi autolla ajaessa voi nähdä 

maiseman vaihtuvan ja olla silti käpertyneenä suruun. Auto antaa myös mahdollisuuden olla yksin ja 

kuunnella suruun liittyvää musiikkia. Seuraava aineisto-ote kuvaa vanhemman suhtautumista autoon 

suremisen paikkana.  
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On ollut välillä aika meluista autossa, kun on päästänyt omia tunteitaan irti, on ollut 

itkua ja raivoa ja huutoa ja surkeutta. Sillä tavalla se on vähän sellainen intiimi paikka, 

voihan se kuulua ulos, jos todella huutaa H7 

 

Nikunen & Pantti (2018, 89) kirjoittavat, että virtuaaliset paikat ovat yksi paikkojen taso ja erityisesti 

sosiaalinen media tarjoaa väylän ihmisille käydä läpi tunteitaan. Virtuaaliset paikat nousivatkin 

merkittäväksi suremisen paikoksi myös aineistossani. Lähes jokaisella vanhemmalla oli jonkinlainen 

suhde vertaistukeen, jonka piirin suurin osa haastattelemistani vanhemmista oli hakeutunut heti surun 

alkuaikoina. Meek (2012, 1429–1436) toteaa, että kuten fyysisiin-, myös virtuaalisiin paikkoihin 

liittyy sosiaalisesti jaettu kokemus sekä tietty motivaatio toimintaan osallistumiseksi. Internetissä on 

paljon vertaistuellisia ryhmiä, joista vanhemmat hakivat tukea ja tilaisuuksia jakaa suruaan. Eritysesti 

surun alussa haastatteluissa korostuivat internetissä toimivat vertaistukiryhmät. Vertaistuki saattoi 

löytyä KÄPY-lapsikuolemaperheet ry:n internetissä toimivassa ryhmästä tai vertaistukitapaamisesta 

niin kasvokkain kuin etäyhteydelläkin. Internetin vertaistukiryhmässä kuolleesta lapsesta voitiin 

julkaista muistoja ja muiden vanhempien kommentit kannattelivat surevaa. Ryhmän kautta luotiin 

myös yhteyksiä, jotka jatkuivat yksityisviestein ja myös virtuaalisen suremisen paikan ulkopuolella 

henkilökohtaisina tapaamisina. Tässä on kyse samasta ilmiöstä, jota Meek (ma.) kuvaa, 

kirjoittaessaan, että virtuaaliset paikat kietoutuvat osaksi myös fyysisiä paikkoja ja muodostavat 

toisaalta online-offline tilan jatkumoita. Virtuaalisesta paikasta voitiin löytää ihminen, jonka kanssa 

jakaa surua myös fyysisissä paikoissa.   

 

Kävyn someryhmä, joka on mun kohdalla ollu aika tärkee, josta on tullu jotain 

kontakteja, joiden kanssa yksityisviesteillään, puhutaan puhelimessa ja nähtykin. 

Joskus itse kirjoittanut ja sieltähän saa erilaisia palautteita, jotka usein myös 

kannattelee. Siitä on tullu itellekin sellasta lohtua H7 

 

Osa vanhemmista puolestaan ei kokenut virtuaalisen vertaistuen paikkaa alussa voimauttavana, vaan 

ahdistavana ja kuormittavana. Toisten lasten kohtalot tuntuivat liian raskailta oman surun rinnalla, 

eikä vertaistuki ollut välttämättä paras tukimuoto.  Myöhemmin vertaistukeen liittyvät paikkojen 

merkitykset ovat muuttuneet joko vähemmän merkitykselliseksi tai lohdullisemmaksi. Uskon, että 

kyse on siitä, että suremisen alussa vertaistuen tarve on suuri, sillä lapsen kuolema on vanhemmalle 

uusia asia.  
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Osa vanhemmista luki paljon internetissä olevia vertaistukitarinoita ja blogeja tai kuunteli aiheeseen 

liittyviä podcasteja. Myös lapsen muisteluun liittyvien kappaleiden kuunteleminen yksin oli monelle 

vanhemmalle suremisen alussa tärkeä suremisen virtuaalinen paikka. Eräs vanhempi kuvaa 

kuunnelleensa suremiseen liittyviä kappaleita kotona samassa paikassa, jossa oli lapsen eläessä 

hoitanut lasta. Paikka pysyi samana, mutta paikan merkitys muuttui hoivan paikasta surun paikaksi. 

Osa vanhemmista loi lapsen muistolle virtuaalisen paikan, kuten muistosivut tai lapsen elämästä 

saatettiin tehdä muistovideo. Myös lapsen sosiaalisen median tilit muodostuivat osalle vanhemmista 

tärkeiksi käyntikohteiksi. Muistosivujen myötä surua oli mahdollista jakaa. Virtuaaliseen paikkaan 

perustettu muistosivu voi muodostaa paikan representaation, kuten Hills (1999, 131) toteaa, johon 

fyysisesti meneminen ei ole mahdollista, mutta paikkaan liittyvä liike voi olla tietojen, tässä 

tapauksessa muistojen, sekä sosiaalisuuden jakamista, jonka myös Meek (2012, 1429–1436) ajattelee 

virtuaalisessa paikassa olevan mahdollista. 

 

5.1.2 Elämän uudelleen määrittelyn paikat 

 

Kuten todettu, surun alkuvaihe on hyvin kokonaisvaltaista, mutta se ei ole pelkkää sisäänpäin 

kääntyneisyyttä. Vaikka surun alkuvaihe voi tuntua vanhemmasta pysähtyneeltä, elämä jatkuu 

vääjäämättä. Vaikkei suru vielä hellittäisi, on vanhemmalla kaipuu lapsen luo ja yhteyttä voidaan 

lähteä etsimään kodin ulkopuolelta Vanhemmat alkavat avautumaan surulle asioita läpi käymällä. 

Kuten surututkimuksessakin on huomattu, suruun liittyy vaihtelua sekä menetys- ja 

toipumisorientaation välillä ja kuitenkin kumpikin näkökulma on surussa läsnä (Itkonen 2020, 36). 

Lisäksi surun alkuun liittyy myös erilaisia tehtäviä, jonka vuoksi kotoa on pakko lähteä, kuten 

järjestämään hautajaisia. Vaikeutta kodista lähtemisestä kuvaa seuraava aineisto-ote. Otteessa 

ilmenee myös paikkaa määrittävät yllättävät sosiaaliset kohtaamiset (Kuusisto-Arponen 2010, 80) ja 

se, ettei paikka kykene tarjoamaan läpäisemätöntä suojaa maailman mukanaan tuomilta haasteilta 

(Massey 2005, 385). 

 

Alkuaikoina, tuntui se, että kun sä meet vaikka kauppaa, just tää, että kuinka sä näät, 

että elämä menee eteenpäin, vaikka sun oma elämä on jäänyt jyrän alle. Se oli sellanen, 

että teki mieli huutaa, että etteks te tajuu, mitä on tapahtunut. Kun kysyttiin, että tuleeko 

tää ristiäisiin, ei tää tulee hautajaisiin. Ja sit kun joka kaupasta lähtee itkien. Se oli 

sellanen epätodellinen olo, että missä mä olen ja olenko se minä H3 
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Vanhemman täytyy opetella elämään elämäänsä surevana vanhempana ja käydä paikoissa surun 

ollessa seuralaisena. Tähän tuoreen surun elämäntilanteeseen voi liittyä oleellisesti myös lapsen 

elämän läpikäyminen vaihe vaiheelta sekä lapsen kanssa yhdessä jaettujen paikkojen kartoittaminen. 

Paikkaan liittyy siis myös mielikuvat ihmisistä ja ajasta, kuten Latvala (2006, 182) toteaa. Ajattelen 

jaettujen paikkojen läpikäymisen liittyvän tähän ajatukseen. Lisäksi Maddrellin (2015, 174–177) 

artikkelin mukaisesti lapsen jalanjäljissä kulkeminen sijoittuu suremisen paikkojen fyysiselle tasolle 

esimerkiksi maisemina, jotka muistuttavat kuolleen kanssa yhdessä jaetuista hetkistä. Nämä paikat 

pysyivät lähes muuttumattomina kodin ulkopuolisina surun paikkoina, jotka tarkoittavat 

vanhemmalle ainoastaan lapsen menetystä.   

 

Toisaalta paikkoihin voi muistojen kautta liittyä tarkasti surun tuskaisimmat tunteet, ja silti kyseisissä 

paikoissa joutuu kulkemaan myöhemmin eri merkityksissä. Tällöin maisema näyttäytyy muistin 

paikkana, josta puhuu esimerkiksi Åström (2013, 41–42) kuvatessaan paikan muuttuvan osaksi 

nykyisyyttä muistojen kautta ja muistojen tarjoavan mahdollisuuden tarkastella ympäristöä 

kokemusten paikkana. Samasta asiasta puhuu myös Uimonen (2020 22) todetessaan, että 

muistamisen voidaan ajatella tapahtuvan ajan ja paikan kokonaisuudessa, jolloin sisäinen ja ulkoinen 

maailma ovat jatkuvassa dialogissa. Lisäksi kyse on tunteiden maantieteeseen liittyvästä ilmiöstä, 

jossa jotkut väliaikaiset tunteet voivat toistuvasti ilmetä tietyissä paikoissa (Milligan & ym. 2005, 51; 

Rowles 1978, 174.)  

 

Surun alkuvaihe koetaan niin vaikeaksi, että vanhemman ei ole hyvä olla missään, mikään paikka ei 

tunnu oikealta ja vanhempi voi kokea aina olevansa väärässä paikasa. Tätä kokemusta kuvaa seuraava 

aineisto-ote. Otteessa käy ilmi myös Väisäsen (1999, 48) kuvaama ilmiö, jossa vanhemman on vaikea 

poistua paikkakunnalta, jossa lapsen hauta on.  

 

Jos me mentiin mökille, musta tuntui, että mä olen väärässä paikassa, että mun pitäis 

olla hautausmaalla. Tai kun olin hautausmaalla, musta tuntui, että mun pitäis olla 

kotona. Ja jos olin kotona, tuntui, että pitäis olla mökillä. Et musta tuntui, et mä olin 

aina väärässä paikassa. Mut mä en oikein pystyny sitä perustelemaan, että minkä takia. 

H9 

 

Lapsen kuolinpaikka saattoi myös olla kotona, joten kotiin muodostui myös kuolinpaikkaan liittyviä 

ahdistavia tunteita. Yllättävää on, että näinkin pienessä aineistossani useampi vanhempi kertoi 

muuttaneensa uuteen kotiin lapsen kuoleman jälkeen. Yksi vanhempi kuvasi, kuinka hänen oli lapsen 
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kuoleman jälkeen muutettava pois vanhasta kodista. Vanhempi koki muuttamisen tarpeelliseksi, jotta 

he voisivat elävien lasten kanssa päästä irti kuolleen lapsen pitkästä sairastamisajasta mieleen 

palauttavista kodin paikoista. Äidin kuvaus on yhteneväinen Maddrellin (2015, 177) geographical 

cure-termin kanssa, jossa sureva kokee välttämätöntä pakkoa muuttaa ja katkaista surun ja paikan 

jatkuvan kierteen. Maddrell (emt.) ajattelee geographical cure -termin liittyvän suremisen psyykkis-

keholliseen suremisen paikkojen tasoon, jossa pyritään rikkomaan surun ja kodin välinen itseään 

toistava kehä. Sama äiti koki tarpeelliseksi käydä kiittämässä sairaalan henkilökuntaa sekä siivota 

kuolleen lapsen tavarat pois mahdollisimman pian, koska koki, että läheisyys lapseen ei muodostu 

materian kautta. Seuraava-aineisto ote kuvaa yhteyden säilyttämistä lapseen ja lapsen kuolinhetkeen 

liittyvien paikkojen läpikäymistä.  

 

Silti mä heti lapsen kuoleman jälkeen, vaikka se ovi painoi tuhat kiloa. Mä vaan astelin 

sinne sisään. Kävin kiittämässä niitä …... monilla saattaa kestää vaikka joku lasten 

huoneen purkaminen, monet ei pura sitä vaikka kymmeneen vuoteen, mut mä tein kaikki 

heti. Mä aattelin, että siinä tilassa tai siinä materiassa, ei ole se juttu vaan se rakkaus 

on siinä kaikkialla, ihan sama mihin mä meen, se paikka, se on kaikkialla. H6 

 

Toinen vanhempi kertoi paikasta, jossa on saanut tiedon lapsen kuolemasta. Paikka liittyi oleellisesti 

surun alkuvaiheeseen ja vanhempi kuvasi paikan liittyneen pitkään ainoastaan kyseiseen tilanteeseen. 

Vaikka paikan merkitys vanhemmalle pysyi muuttumattomana, hänen suhtautumisensa paikkaan 

muuttui ja sai ajan myötä myös muita merkityksiä. Vanhemman kuvaus mukailee Åströmin (2013, 

41–42) ajatusta tutusta paikasta, jolloin muistaminen voi aktivoitua ja yhdistyä uuteen tilanteeseen. 

Toisaalta kyse on myös Karjalaisen (2008, 16) ajatuksesta paikkoihin liittyvistä kerrostumista, jotka 

tekevät paikoista elettyjä, koettuja ja elämän kiinnekohtia.  

 

Kyllä meni aika pitkään, että siitä pääsi ohi, ettei se olisi tullut mieleen. Siitä on tullut 

nykyisin sillä tavalla neutraali paikka, että sitä vartenhan ne portaat on, että ihmiset 

menee kotiinsa, eikä siksi, että poliisit kertoo suru-uutisen .H7 

 

Lapsen kuoleman jälkeen uusiin paikkoihin meno oli vanhemmalle vaikeaa ja suhde ympäristöön 

täytyi neuvotella uudelleen. Vanhemmat kokivat pelon ja ahdistuksen tunteita mennessään uusiin 

paikkoihin, mutta kulkemiseen liittyi myös paikkojen ja ihmisten välttelyä. Kaksi vanhempaa kertoi 

käyneensä läpi lapsen viimeisiin elinhetkiin liittyviä paikkoja. He kuvasivat näihin paikkoihin 

liittyvän erityisen kipeitä muistoja, sillä he pystyvät mielessään näkemään lapsen kyseisessä paikassa. 
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Ajatus mukailee Jonesin (2005, 213–214) kuvausta siitä, että tunteet ovat voimakas elementti 

paikkoja tarkasteltaessa. Toisaalta kyse on myös Tuanin (2006, 18–19) tulkinnasta, jossa syvä 

kiintymys, joka tässä tapauksessa syntyy lapsen kanssa jaetun kokemuksen myötä, voi muodostua 

monenlaisiin paikkoihin ihmisestä ja kulttuurista riippuen. Yksi äiti kertoi tarvinneensa tukea 

läheiseltä kulkiessaan reittejä, joita kulki lapsen raskausaikana, sillä kuoleman jälkeinen oleminen 

paikassa lähes huusi lapsen puuttumista sieltä. Samaa kuvaa Maddrell (2016, 180) mainitessaan, että 

jotkut paikat saavat surun myötä uusia merkityksiä ja nämä merkitykset voivat tuoda mieleen muiston 

tai nostaa tunteen pintaan. Lisäksi ajatus on yhteneväinen Pulkkisen (2017, 222) pohdinnan kanssa 

siitä, että hoivaajalta puuttuu hoivattava ja tyhjä tila näkyy arjessa konkreettisesti lapsen poissaolona. 

Yksi vanhempi kuvasi tuttujen paikkojen tuntuneen vierailta lapsen kuoleman jälkeen, sillä hän oli 

tuntunut vieraalta itselleenkin. Sama vanhempi kuvasi joutuneensa ottamaan surun alkumetreillä 

uusia tiloja haltuun ja kulkemaan eri reittejä.  

 

Mun piti kulkea ihan eri reittejä, mitä mä olin kulkenut lasta odottaessa. Mä jotenkin 

pelkäsin, että se suru on liian ylivoimainen siellä samoissa tiloissa ja et ne muistot tulee 

niin ylivoimaselta tavalla vastaan, että mä hajoan.  H1 

 

Vanhemmat hakivat myös luonnosta peiliä surulleen ja lapsen elämälle. Surun peilinä saattoi toimia 

esimerkiksi tyyni meri, jonka pinnalta ympäröivää maailmaa voi konkreettisestikin peilata tai tumma 

veden pinta, johon sureva voi surun syvimmissä tunteissa samaistua ja kokea luonnossa surun 

kokonaisvaltaisuuden. Tässä yhteydessä on syytä nostaa esiin Luodon (2013, 83–84) määritelmä 

paikan hengestä, jota jokin jylhä maisema voi olla luomassa. Paikan henkeen liittyy paikan 

sykähdyttävä olemus ja kyseinen paikka voi muodostua kokijalleen olemuksena myötä pyhäksi. Yksi 

vanhempi kuvasi erityisesti avaran maiseman veden äärellä olleen rauhoittava ja helpottava paikka. 

Toinen vanhempi puolestaan koki meren olleen hänelle pimeän ja valon tasapainon symboli. Kuten 

Davidson & Milligan (2004, 524) toteavat, tietty paikka voi siis herättää meissä tunteita, mutta 

toisaalta paikan täytyy tuntua, jotta se olisi merkittävä, kuten myös vanhempien kokemukset 

luonnossa osoittavat. 

 

Pitää päästä käymään, että pääsee kattelee sinne äärettömyyteen. Jotain peiliä. Se 

kuvien heijastuminen siihen pintaan. Jotenkin huuto syvyydestä. Molemmat puolet on 

niin lähellä, se pimee ja valo ja niiden keskinäinen kamppailu. Valo ja varjo ja niitten 

tasapaino H6 
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Luonnon ikiaikaiset ja muuttumattomat elementit voivat tuntua lohdulliselta tilanteessa, jossa 

vanhempi kokee koko elämänsä muuttuneen. Luonto voi tarjota myös konkreettisen paikan surun 

käsittelylle hiljaisuuden ja yksinolon myötä. Saman havainnon luonnon rauhaa tarjoavasta 

elementistä ovat tehnyt myös Korpela. (2007, 366–369.) Vanhempi voi mennä yksin metsään 

puhumaan tuki- ja kriisipuheluita muiden perheenjäsenten jäädessä kotiin. Osa suremisen alun 

paikoista liittyy oleellisesti surun ja lapsen kuolemaan liittyvien tunteiden käsittelyyn. Kuvasin edellä 

luonnon tarjoamaa surun peilaavaa merkitystä ja surun käsittelyä luonnon avulla. Vanhempi voi 

kuitenkin kokea myös ristiriitaisuuden ja epäreiluuden tunteita luonnon herätessä eloon. Elämän 

herääminen luonnossa voi merkitä vanhemmalle toivon heräämistä. Toisaalta tämä voi aiheuttaa 

vaikeita tunteita sen vuoksi, että luonto herää, mutta oma lapsi on kuollut. Luonto voi kuitenkin tarjota 

vastakaikua vaikeillekin tunteille, kuten esimerkiksi Yli-Viikari ja Lilja (2016, 73–74) toteavat. 

 

Kaikki haastattelemani vanhemmat kuvasivat suhdettaan lapsen hautaan ja haudalla käyntiin. 

Hautausmaahan liittyy vanhemmilla ristiriitaisia tunteita ja uskon sen johtuvan lapsen menetyksen 

aiheuttamasta ristiriidasta koko elämää kohtaan. Vaikka jokainen haastattelemani vanhempi oli 

kokenut lapsen hautauksen ja jokaisella liittyi hautausmaahan jonkinlaisia rituaaleja, vaihtelivat 

vanhempien kokemukset hautausmaasta paikkana. Kuten Meriläinen-Hyvärinen (2010, 65) kuvaa, 

jokaiseen paikkaan voi liittyä erilaisia paikkasuhteita, vaikka olosuhteissa ei olisi eroa. Useampi 

haastattelemistani vanhemmista kuvasi haudan olleen surun alkuvaiheessa hyvin tiivis, 

päivittäinenkin, käyntikohde. Yksi haastattelemani vanhempi kuitenkin kertoi, että hauta ja haudalla 

käynti ei ole ollut hänelle koskaan oleellinen suremisen tai suruun liittyvä paikka tai 

pyhiinvaelluspaikka. Vaikka hän käy haudalla, ei haudalla käyntiin liity hänellä merkittäviä tunteita, 

koska hän kokee, että lapsen muisto on muualla.  

Erityisesti surun alkuvuosina haudalla korostuivat negatiiviset ja syyllisyyden tunteet, mutta 

syyllisyyden tunteet saattoivat olla myös pitkäaikaisia.   

 

Vanhemmat kuvasivat menneensä käymään lapsen luona hautausmaalla, jossa läheisyys ja yhteys 

lapseen oli mahdollista tuntea surun alkutaipaleella muita paikkoja helpommin. Jos lapsi on kuollut 

pienenä vauvana, olivat muistot lapsen elämän ajalta vähäisiä, eikä lapsen kanssa yhteisesti jaettuja 

paikkoja ollut muodostunut. Tällöin lapsen hoivaamiseen liittyvä tarve saattoi siirtyä haudan 

hoitamiseen. Hautausmaalla korostui yhdestä näkökulmasta myös Kannon (2016, 67) mainitsema 

topofobian käsite, jolloin erilaiset kielteisen tunteet, kuten pelko, syyllisyys ja häpeä leimaavat 

paikkasuhdetta.  
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Haudalla toteutuu ajatus muistomerkistä, joka tarjoaa ilmaisukanavan kärsimykselle, ollen kuitenkin 

myös surun ja lohdutuksen paikka (Salminen 2000, 54–55.) Surun alkuvaiheessa hautausmaalla 

näyttäytyivät usein lapsen kuolemaan liittyvät kipeimmät tunteet, sillä hauta on konkreettinen osoitus 

menetyksestä ja hauta saattoi viedä vanhemman lähemmäs lapsen kuolemaa, ei lasta.  Seuraavat kaksi 

aineisto-otetta kuvaavat kahden vanhemman hautausmaahan liittyviä tunteita ja merkityksiä.  

 

Mä en ollut lähellä sitä lasta vaan lähellä sen lapsen kuolemaa. Oli vähän vieraskin olo 

siellä (haudalla), et en oikein saanut tehtyä sitä surutyötä, mutta ehkä se jollain tavalla 

tuki sitä lapsen kuoleman hyväksymistä H1 

 

Hautausmaa oli tosi tärkee varsinkin silloin alussa. Se oli kauheeta, ihan hirveetä, että 

sellasesta paikasta tulee viikoittainen käyntipaikka, se oli ihan sellainen sydäntä 

pysäyttävä juttu. Mutta se oli taas toisaalta ainoa sellainen konkreettinen, kun 

ajatellaan, että pieni vauva kuolee, niin sulla ei oo niitä konkreettisia juttuja, vaikka 

sitä paikkaa, missä te kävitte lenkillä. Ei oo mitään sen lapsen elämään liittyvää 

paikkaa, niin se hautausmaa on jotenkin merkityksellinen. H4 

 

Yhdelle haastattelemalleni vanhemmalle hauta ja hautausmaa ovat edelleen päivittäinen käyntikohde 

ja hän pohdiskeli oikeuttaan käydä haudalla. Ymmärryksemme paikasta, paikkasuhteesta ja 

historiasta on henkilökohtainen ja kokemuksiin perustuva, kuten Meriläinen- Hyvärinen (2010, 64) 

toteaa. Tällöin kukaan muu ei voi määrittää haudalla käynnin tiheyttä tai haudan merkitystä arjesta, 

vaan yksilö määrittää oman paikan henkilökohtaisien merkitystensä perusteella. Hautausmaa on 

kyseiselle vanhemmalle yhtä merkityksellinen suremisen paikka jatkuvasti ja hautausmaalla hän voi 

vaalia suruaan. Seuraavassa aineisto-otteessa vanhempi kuvaa hautausmaata surun vaalimisen 

paikkana.  

 

En voi ajatella, että milloin mä en enää sais käydä täällä tai milloin mun ei ois enää 

tarpeen käydä täällä. Tunnustaudun surukroonikoksi(...)Mutta se ei haittaa, se ei vie 

multa mitään, päinvastoin se on antanut sen menetyksen. Koska se menetys on ikuista, 

se menetys on myös rikkautta ja suru on rikkautta, jota mun täytyy täällä hautausmaalla 

vaalia H8 

 

Vaikka hauta onkin lapsen kuoleman läheisyydessä usealle merkittävä suremisen paikka, voi hauta 

saada surun myöhemmässä vaiheessa erilaisia merkityksiä, joita kuvaan tutkimuksen myöhemmässä 
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vaiheessa.  Hauta ja hautausmaa voivat myös säilyä merkittävimpänä suremisen paikkana, mutta 

hautausmaan merkitykset voivat muuttua. Kiinnostus hautausmaihin saattaa ulottua koskemaan myös 

muita hautausmaita, kuten muutama haastattelemani vanhempi kertoi.  

 

 

5.2 Suremisen myöhemmässä vaiheessa korostuvat paikat 

 

Vaikka ajatellaan, että aika auttaa surun raaimmassa vaiheessa, ei surun kanssa eläminen ole 

suoraviivainen selviytymisprosessi, jossa on alku, käsittely ja loppu, kuten muistuttaa myös Itkonen 

(2018, 30). Suru tempaa vanhemman synkkiin vaiheisiin myös elämän myöhemmissä vaiheissa, 

vaikka surun kanssa on jo opeteltu jonkin aikaa elämään. Kuvaan seuraavissa kappaleissa suremisen 

paikkoja, kun lapsen kuolemasta on kulunut jonkin aikaa ja vanhemmat alkavat avautua myös elämän 

jatkuvuudelle. Edelleenkään en määritä lapsen kuolemasta kulunutta aikaa kuukausina tai vuosina, 

vaan määrittävänä tekijänä on vanhemman kokemus siitä, että surun tiukin ote on alkanut helpottaa 

ja surua on alettu ottaa osaksi vanhemman omaa elämäntarinaa.  

 

Vaikka surun rinnalle löytyy myös elämän jatkuvuudelle avautumisen piirteitä, vaihtelevat toipumis- 

ja menetysorientaatiot läpi suremisen. Surun myöhemmässä vaiheessa suremisen paikat saavat 

kuitenkin erilaisia merkityksiä myös orientaatioiden myötä. Oikeastaan kahta seuraavaa kappaletta 

kuvaa läpileikkaavasti Masseyn (2008, 15) ajatus siitä, että paikka ei ole pysähtynyt, vaan näyttäytyy 

useiden identiteettien kautta erilaisten yhteyksien verkostoissa. Myös suremiseen liittyvät paikat 

voivat muuttua sekä sijaintinsa että merkitystensä vuoksi. Vaikka vanhemman elämään olisi 

muodostunut elämän jatkuvuuden elementtejä, suruun voidaan silti käpertyä menetysorientaation 

myötä, jolloin suremisen paikat liittyvät muisteluun, muistamiseen ja rauhoittumiseen. 

Toipumisorientaatio puolestaan tuo suremisen paikkoihin lohdun ja jatkuvuuden elementtejä. 

Eläminen ja ajan kuluminen tuovat suremisen paikkoihin kerroksellisuutta muiden 

elämäntapahtumien ja uusien muistojen myötä.   

 

5.2.1 Muistelemisen ja rauhoittumisen paikat 

 

Kun surun kanssa opetellaan elämään, surevan vanhemman elämään alkaa mahtumaan suremisen ja 

kuolleen lapsen vanhemmuuden lisäksi myös muita asioita. Lapsi ei kuitenkaan unohdu ja yksi 

oleellinen osa vanhemman elämää on lapsen muistelu ja lapsen kanssa käyty dialogi paikasta 
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riippumatta. Paikkaan liittyvän muistamisen tunnistaa myös Karjalainen (2006, 83–84) 

kirjoittaessaan elämänkerrallisista paikoista, joita tarkastellaan muistojen kautta ja muistot puolestaan 

ovat yksi minuuden rakentamisen elementti. Muistelu ja muistaminen kulkevat rinta rinnan ilmentyen 

sekä lapsen kanssa koetuissa paikoissa, mutta myös lapsesta muistuttavissa paikoissa. Nämä 

muisteluun liittyvät teemat ovat osaltaan surun myötä kiintymyssuhteen jatkamista menetettyyn 

läheiseen (Kalss & ym. 1996; Itkonen 2018, 44–45.) Muistelu korostaa myös sitä, että lapsen 

kuolemaan liittyvä suru ei ole paikkaan sidonnainen, vaan muisto voi nousta pintaan missä vain. 

Kuten Väisänenkin (1999, 141) toteaa, sureva vanhempi voi kokea suruun liittyvän ärsykkeen missä 

vain, joka puolestaan saa aikaa ennakoimattoman surun tunteen. Sama ilmiö on nähtävissä myös 

tunteiden maantieteen näkökulmasta, jolloin jotkut ohimennen koetut paikat voivat vaikuttaa 

ihmiseen voimakkaasti (Tuan 2006, 18–19), joka käy ilmi myös seuraavassa aineisto-otteessa. 

 

Kyllä se voi yllättää se muistojen kelaaminen ihan missä vaan. Mutta ennen kaikkea 

niissä paikoissa, joissa on yhdessä tehty jotain. H7 

 

Vanhemmat kuvasivat surevansa lasta paikoissa muistojen ja muistelun kautta. Tässä yhteydessä 

ajattelen, että muistelu on suruun käpertymistä, sillä haastattelemani vanhemmat kuvaavat muistelun 

yksinäisyyttä ja sanoittavat nimenomaan omia suremisen paikkojaan yksinolon ja muistamisen 

kautta. Toki muistelu ja muisteluun liittyvät tunteet voi olla myös kollektiivisesti jaettua, kuten toteaa 

esimerkiksi Åström (2013, 41–42) mutta tässä opinnäytetyössä muisteluun liittyy vanhemman yksin 

oleminen. Suremisen alkumetreillä toiset vanhemmat kuvasivat käyneensä paikoissa, joissa lapsen 

kanssa oli käyty ja tällöin paikkoihin oli liittynyt kipeitä muistoja. Kun surun kanssa on opeteltu 

elämään, lapsen muisto tulee esiin uusissa paikoissa, mutta näkökulma on erilainen. Ajan kuluessa 

paikkoihin syntyy uusiakin muistoja, mutta yhdessä koetut hetket nousevat muistoina pintaan 

paikoissa.  

 

Vaikka aikaa on kulunut, jotkut paikat nostattavat edelleen niin kipeitä muistoja esimerkiksi lapsen 

lapsuusajalta, että vanhempi ei ole kyennyt palaamaan näihin paikkoihin. Jos lapsen kuoleman myötä 

paikkakokemus muuttuu siinä määrin, että vanhempi ei enää kykene palaamaan kyseiseen paikkaan, 

ajattelen, että kyseessä on sama ilmiö, jota myös Laitinen (2002, 195) kuvaa, kirjoittaessaan, että 

paikkaa kohtaava uhka voi haastaa paikkakokemuksen. Vanhemman suru ja muistot voivat tulkintani 

mukaan olla paikkaa kohtaava uhka raastavuudessaan, jolloin paikkakokemus muuttuu ja paikkaan 

voi liittyä välttämiskäyttäytymistä.  
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Vanhempi suree myös sitä, että lapsi ei ole päässyt näkemään ja kokemaan jotain tiettyä paikkaa. 

Tällöin uusi, yllättävä paikka voi saada vanhemman käpertymään suruun. Suruun käpertymiseen 

liittyy myös sisäinen dialogi lapsen kanssa, joka voi alkaa myös yllättävässä paikassa, kun vanhempi 

kohtaa lapsesta muistuttavan lelun, kappaleen, urheilutapahtuman tai taideteoksen. Myös Maddrell 

(2015, 180) on kuvannut tätä ilmiötä surevan sisäisestä dialogista menetetyn läheisen kanssa tutuissa 

ja yhdessä koetuissa paikoissa. Meriläinen- Hyvärinen (2010, 67) puhuu paikkaa liittyvistä 

mahdollisuuksista, jotka vievät paikan kautta ihmisen tulevaan ja kuvaamassani tilanteessa paikka 

voi näyttää vanhemmalle tulevaisuuden, jota lapsi ei päässyt kokemaan. Seuraava aineisto-ote kuvaa 

toisaalta vanhemman ja lapsen välistä dialogia, mutta myös ikään kuin negaation, menetetyn 

mahdollisuuden, kautta paikkaan liittyvää tulevaisuutta.   

 

Hän ei nähnyt niitä paikkoja. Ois halunnu, että me oltais yhessä voitu kattoo niitä 

maailmanluokan ihmeitä ja ois ihana ollu näyttää hänelle niitä. Niissä tulee välillä 

sellanen paha olo, että voi rakas lintu, miks mää saan näitä kattoo täällä. Etkä sä voi 

tulla tänne kattelee. Että sunhan ois pitäny päästä. H6 

 

Osa haastattelemistani vanhemmista kuvasi lapsen muistelun olevan välillä tietoisesti rakennettu 

mielentila, joka luodaan yleisesti kotona. Paikkaan ei välttämättä varsinaisesti sisälly lapsen kanssa 

koettuja muistoja, jolloin paikka ei ole rakentunut sosiaalisten suhteiden kautta, kuten Masseyn (2008, 

29) määritelmän mukaisesti jotkut paikat rakentuvat. Muistopöytä voi kuitenkin Karjalaista (2006, 

83–84) seuraten, toimia elämänkerrallisena paikkana, jonka yhteydessä lapsen muistoa vaalitaan ajan 

kuluessa.  Lapsen muisteluun liittyy hänen valokuviensa katselu ja hänen tavaroidensa hypistely, joka 

on myös oleellinen osa tunnesiteiden jatkumista kuten Mathijssen (2018, 215–230) mainitsee.  

Muistamisen voidaan ajatella tapahtuvan ajan ja paikan kokonaisuudessa, jolloin sisäinen ja ulkoinen 

maailma ovat jatkuvassa dialogissa, kuten Uimonen (2020, 22) toteaa.  

 

Useammalla vanhemmalla on myös kotona lapseen liittyville tavaroille ja valokuville varta vasten 

tehty paikka, esimerkiksi hylly tai pöytä, joka on näkyvillä päivittäin, joka Itkosen (2020, 28–33) 

mukaan yksi muistelun tapa. Muistopöytä nähdään päivittäin ja lapsi pidetään osana arkea esillä 

olevien esineiden kanssa. Ajan myötä esineiden äärelle ei välttämättä enää koeta niin suurta tarvetta 

pysähtyä, suurempi tarve on, että lapseen liittyvät kuvat ja esineet ovat näkyvillä. Kuitenkin välillä 

lapsen muistelulle halutaan tehdä erityinen paikka ja hetki, jossa tärkeää on hiljaisuus, rauhallisuus 

ja esimerkiksi kynttilöiden polttaminen ja lapsesta muistuttavien kappaleiden kuuntelu. Lapsen kuva 
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voi tuoda myös vanhemmalle häivähdyksen ja tunteen lapsesta, mutta tunne ei välttämättä ole 

surullinen, vaan muisteluun liittyvä lämmin tunne. Menetetyn läheisen läsnäolon tunteminen on 

Mathijssenin (2018, 215–230) mukaan hyvin tavallista. Myös lapsen vaate voi toimia suremisen 

paikkana. Kovan kaipuun iskiessä äiti laittaa lapsen villatakin ylleen ja kokee olevansa lapsen 

halauksessa.  Nämä suremisen paikat asettuvat Maddrellin (2015, 174) kuvaamien fyysisten 

suremisen paikkojen luokkaan, joita ovat rakennusten ja kuolinpaikkojen lisäksi myös muistoesineet. 

 

Mä vaan teen sen paikan, vaikka pistän tonne niitä kynttilöitä palamaan ja musiikkia 

soimaan ja jos itkettää, niin antaa surun tulla ja jos ei, niin sitten ei. Ehkä pimeässä tila 

hämärässä, se jollain tavalla antaa luvan H3 

 

Meillä on myös sisällä yhden huoneen oven yläpuolella hylly, jossa muutamat kuvat 

lapsesta ja on enkeleitä. Se on siellä, talossa sisällä läsnä se on kiva, kun se oven päällä, 

on läsnä, mutta ei kenenkään feissillä H2 

 

Kyllä mä koen läheisyyttä lapseen, kun mä laitan hänen villatakin päälle. Ikään kuin 

oisin lapsen halauksessa. Miten sitä kaipaa niin konkreettisia asioita. H5 

 

Kuusisto-Arponen (2017, 1–6) kuvaa paikkasuhteen muutosta niin, että muutos ei välttämättä ole 

liikettä paikasta toiseen, vaan paikan merkityksen muutos paikan kokijalle. Vanhemmat kuvasivat 

kodin, joka on paikkana hyvin stabiili, merkityksen muuttuneen ajan myötä monesta eri 

näkökulmasta, jolloin myös paikkasuhde kotiin on muuttunut.  Koti on mahdollista pitää yksityisenä 

ja kotona on mahdollista vetäytyä syrjään ja rakentaa itselleen levon paikka. Kotona on mahdollista 

tutkia surun muotoja ja ääniä vapaasti, mutta myös huolehtia siitä, että ympäristö on sellainen, ettei 

se aiheuta lisää häiriötekijöitä.  Yksi vanhempi koki kodin järjestyksessä pitämisen olevan tärkeää, 

koska sisäinen maailma on niin sekava ja kotona järjestyksen ylläpito on mahdollista. Kotona surevan 

on mahdollista huolehtia omista rajoistaan. 

 

Omien rajojen asettaminen liittyy oleellisesti levon paikkojen lisäksi myös surun myötä muuttuneisiin 

mielenkiinnon kohteisiin. Mielenkiinnon kohteiden muutos liittyy paikkoihin niin, että vanhemmat 

tarkastelivat suhdettaan työpaikkaansa ja esimerkiksi uskontoon ja henkisyyteen liittyvien symbolien 

ja paikkojen tulkintaan. Ennen merkityksellinen työpaikka tai kirkkotila voitiin kokea 

merkityksettömäksi tai merkitys määriteltiin surun kautta uudelleen niin, että entinen samaistumisen 

kohde saattoi tuntua vieraalta. Yksi vanhempi kuvasi lapsen kuoleman myötä oppineensa 
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ymmärtämään tiettyjä kirkkotiloihin ja uskontoon liittyviä symboleja syvemmin, mutta toisten 

sisältöjen muuttuneen itselleen epäoikeudenmukaisuuden tunteita osoittavaksi lapsen elämän 

lyhyyden vuoksi. Kuten Massey (2008) toteaa, paikkasuhde on vastavuoroinen ja vaihteleva ja tässä 

tilanteessa vanhemman kokemus esimerkiksi kirkossa ja uskonnollisten symbolien äärellä on 

vaihdellut lapsen kuoleman ympärillä.   

 

Mielenkiinnon kohteiden muutos näkyy jopa niin, että vanhempi joutuu etsimään oman paikkansa 

maailmassa, mutta tämän myötä vanhempi voi kokea kuuluvansa tiiviimmin omaan itseensä ja 

elämäntarkoitukseen aiempien materiaalisten kiinnostuksen kohteiden sijaan. Mielenkiinnon 

kohteiden muuttuminen paikkakokemuksena kuvaa syvällisesti lapsen kuoleman myötä oman 

sisäisen maailman uudelleen määrittelyä paikoissa. Suru voi vaikuttaa pitkään myös esimerkiksi 

työhön palaamiseen ja uraan. Useampi haastattelemani vanhempi kuvasikin työhön paluuseen 

liittyviä vaikeuksia pintaan nousevien muistojen myötä. Toisaalta muistot liittävät henkilön 

paikkoihin, kuten Åström (2013, 41–42) mainitsee, mutta paikat voivat olla myös elämänkerrallisia 

(esim. Karjalainen 2006, 83–84.) Seuraava aineisto-ote kuvaa vanhemman vaikeutta palata työhön 

lapsen menetykseen liittyvien muistojen myötä, vaikka lapsen kuolema tapahtumana ei liittynytkään 

vanhemman työpaikkaan, vaan hänen elämänkerralliseen tapahtumaansa, joka aktivoitui työssä. 

Vaikka vaikeat tunteet olivat edelleen aktiivisia kotona, kuitenkin surun kipeimpien kohtien päälle 

työssä alkaa ajan kulun aiheuttaman elämän kerroksellisuuden vuoksi tulemaan muita merkityksiä.  

 

Vasta vuoden päästä pystyin palaamaan omaan työhön, jossa näen nukkuvia lapsia, 

koska ajattelin, että nekin kuolee kaikki. Kaikki sanoo, että lapsi on kaunis, kun se 

nukkuu, mä en pystynyt omia lapsia nukuttamaan H3 

 

Yksi vanhempi kertoi sulkeneensa sen kaupunginosan, jossa hänen lapsensa kuoli, pois elinpiiristään 

kokonaan, eikä ole palannut kaupunginosaan enää. Alueen poissulkeminen ja paikan aiheuttamat 

vaikeat tunteet ovat tulkintani mukaan piiloutuvia paikkoja, joista Karjalainen (2005, 84) kirjoittaa. 

Piiloutuva paikka tulee esiin vasta, kun arjessa tapahtuu jotain odottamatonta. Ajattelen, että paikan 

pois sulkemisen myötä, paikka ei ole enää arkinen piilossa oleva paikka, vaan se näyttäytyy lapsen 

kuolemaan liittyvänä, traagisena, paikkana. Toinen vanhempi kuvasi, kuinka lapsen entisen kodin 

lähistöllä ajaminen tuo pitkänkin ajan kuluttua kipeitä muistoja mieleen. Tulkitsen tämän liittyvän 

myös paikan piilossa olevaan elementtiin (Karjalainen emt.), sillä lapsen eläessä ei voi ajatella, että 

samaan paikkaan tulee liittymään lapsen kuolemaan liittyviä merkityksiä. Sama vanhempi kuvaa 

käyneensä kerran kuolleen lapsensa pihassa tunnustelemassa oloaan. Vaikka tiettyyn paikkaan liittyy 
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monia surun aiheuttamia muistoja, voi tunne yllättää poissaolollaan tai voimakkuudellaan. Vanhempi 

kuvasi myös koskettavasti sitä, kuinka kokemus paikasta on tilannesidonnainen.  

 

Niissä liikennevaloissa, joista käännytään sinne entisen kodin luo, niin kyllä siinä on 

monta kertaa purskahtanut kauhee tunnelma päälle, että ikinä ei enää. Ja se on sellanen 

paikka, joka on täräyttänyt monta kertaa. Kerran ajoin sitten sinne pihallekin, olin siinä 

vähän aikaa. Se on kummallista, että se oli aika neutraali olo, samahan se on siellä 

uurnalehdossa joskus, että siellä aika tyynenä käy, mutta välillä on kolminkerroin ja 

itkee ja huutaa. Ihminen on aika monenlainen samassakin paikassa. H7 

 

Toisaalta, vaikka paikka ja paikan merkitys säilyisivät vanhemmalle samana, saattaa elämän ja ajan 

mukanaan tuoma kerroksellisuus tuoda vanhemmalle kokemuksen siitä, että muistot ovat paikkaa 

merkittävämmät. Paikka ei näyttäydy enää samanlaisena, koska paikkaan liittyvä kokemus 

muodostuu merkittävämmäksi. Tämä voi auttaa vanhempaa muuttamaan suhtautumistaan paikkaa, 

joka on ollut ainoastaan kipeiden kokemusten ja muistojen paikka. Yksi vanhempi kertoi 

matkustaneensa ulkomaille vähän lapsen kuoleman jälkeen syvässä surussa. Vuosikymmenien päästä 

hän palasi samaan kohteeseen ja hän pystyi tavoittamaan paikassa surun tunteet ja muistot 

menetetystä lapsesta. Kuitenkin päällimmäisenä tunteena hänellä oli onnellisuus ja ilo siitä, miten 

paljon hyvää elämä on hänelle lapsen kuoleman jälkeen tuonut. Tämä havainto seuraa Lento ja 

Olssonin (2013, 12) paikan määritelmää, jonka mukaan paikoissa yhdistyvät muistelijan aikatasojen 

kerrokset. Karjalaisen (2006, 83–84) mukaan muistot paikoissa rakentavat identiteettiä, ja 

seuraavassa aineisto-otteessa käy ilmi myös, kuinka surullisten muistojen kautta vanhempi kykenee 

hahmottamaan onnellisen vanhemman identiteettiä surevan vanhemman identiteetin rinnalla.  

 

Muisti ikään kuin sen, miltä silloin tuntui, mutta toisaalta oli myös sellainen hirvee 

ilo, jotenkin, että nyt mä olen mun tyttäreni kanssa täällä ja meillä on ihan ihanaa ja 

kaikki on ihan hyvin.(…) Se ei ollut sellasta surumuistelua vaan hyvän mielen 

muistelua ja onnea, että nyt on kaikki hyvin H9 

 

Kahdella äidillä oli kokemus synnytyssaliin palaamisesta ja on kiinnostavaa, että paikka ei ollut 

jäänyt äideille merkitsemään ainoastaan lapsen kuolemaa, vaan paikan merkityksellisyys syntyi 

tapahtumien ja muistojen kautta, ei seinien. Havainto seuraa Lapin (2013, 345) kuvausta 

paikkasuhteen erilaisuudesta, vaikka olosuhteissa ei olisikaan eroa. Vaikka synnytyssaliin liittyy 

yhdistävä kokemus, lapsen kuolema, ei kummallakaan äidillä sairaala ollut jäänyt tarkoittamaan 
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lapsen kuolemaa, vaan erilaisia muistoja lapsesta. Seuraava sitaatti mukailee Kuusisto-Arposen 

(2010, 79) luonnehdintaa siitä, että aisti- ja tunnekokemukset ja muisti ovat merkityksellisten 

paikkojen rakennusaineita ja paikan muuttuvaan muotoon vaikuttavat myös yksilön paikalle antamat 

subjektiiviset merkitykset.  

 

Synnytyssaliin palaaminen oli toisaalta helppoa ja mun kokemukset on siinä myös 

omassa kehossa ja ajatuksissa läsnä silloinkin, kun niistä ei puhuta. H2 

 

Seuraava aineistositaatti kuvaan toisen äidin palaamista lapsen synnytyssairaalaan. Sitaatissa käy ilmi 

Uimosen (2020, 22) ajatus kokemisen ja havaitsemisen sidoksisuudesta aikaan. Sidoksisuus tekee 

tapahtumasta uniikin ja täten mahdottoman toistaa, kuten äitikin tässä sitaatissa toteaa.  

 

Eihän se tila säily samanlaisena, sä et koskaan palaa siihen prikulleen samaan tilaan, 

jossa sä synnytät ja sun lapsi kuolee. Se ei tuu ikinä takaisin sellaisena enää. Sekin oli 

jotenkin lohduttavaa, sä muistit jonkun, että joo tossa oli tollanen sohva, mutta et sä 

oikeesti muistanut, tai sä muistit, mutta se tila ei ollut enää sama. Siinä ei tapahtunut 

niitä samoja hirveitä tapahtumia, jotka tapahtu silloin. Että se oli vaan pelkästään 

lohdullista, että niin ei ollut. Koska mun päässä se oli jotenkin, että nyt kun mä meen 

sinne, niin jotain kauheaa tapahtuu, mutta ei tapahtunut mitään. H4 

 

Useat vanhemmat kuvasivat suhtautumisensa lapsen ja hautaan ja hautausmaahan muuttuneen 

ajankulun myötä. Kuten kodin merkityksen muuttumisessa, myös hautausmaan merkityksen 

muuttumisesta on kyseessä tulkintani mukaan Kuusisto-Arposen (2009, 549) ajatus paikkasuhteen 

muuttumisesta merkityksen muuttumisen, ei niinkään paikan muuttumisen, kautta. Haudalla käynnin 

tiheys on voinut harventua, sillä vanhemmalle on tullut kokemus, että lapsi on muualla kuin haudassa 

ja haudalla käyntiä ei tarvita lapsen pitämiseen omassa arjessa. Vaikka eräs haastattelemistani 

vanhemmista kertoi käyvänsä haudalla päivittäin vuosienkin päästä, hän kuvaa tekevänsä haudalla 

muutakin kuin surevansa. Vanhempi kuvasi tekevänsä haudalla usein myös töitä ja miettivänsä yhtä 

lailla kuollutta lastaan kuin kauppalistaa. Vaikka hautausmaa onkin hänelle merkittävin suremisen 

paikka, on samassa paikassa mahdollista tehdä muutakin. Tulkitsen asiaa niin, että lapsen kuolemasta 

tulee niin erottamaton osa vanhemman elämää, että surua on mahdotonta ja tarpeetontakin erottaa 

surtavaksi missään erilisissä paikassa ja sen lisäksi surun arjessa, syvän surun paikassa, voi tehdä 

muutakin kuin surra. Havainto mukailee Karjalaisen (2008, 17) ajatusta ajan mukanaan tuoman 
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kerroksellisuuden merkityksestä paikkoihin niin, että ihmisen elämänhistoriassa sijaitsevien 

paikkojen muistot läpäisevät nykyhetkessä sijaitsevia paikkoja eri tavoin.  

 

Täällä kirjoitetaan, luetaan, mutta mietitään myös kauppalistoja ja laskunmaksuja. 

(...)Että se ei ole sillä lailla erillistä toimintaa, että nyt maailma seis, mä lähden 

hautausmaalle. Vaan se on nivoutunut siihen. Sit mä voimaannun täältä, mä pääsen 

kotiin ja jatkan siitä, mihin mä oon jääny. Se suru kulkee mukana, se ei jää tohon 

hautaholviin. H8 

 

Vanhempien mukaan lasta kuljetetaan mukana sydämessä, eikä lapsen läsnäolon kokemiseen tarvita 

välttämättä konkreettista esinettä tai paikkaa. Kuten Maddrell (2015, 170) pohtii, että jos surun 

ajatellaan olevan osa surijaa, tulee surijasta itsestään merkittävä suremisen paikka. Kuvaan tätä 

yhteyttä analyysini seuraavissa osissa. Hautaa paikkana ei välttämättä tarvita lapsen muisteluun, 

vaikka hauta onkin edelleen tärkeä suremisen paikka. Vanhemmat kuvasivat ajan myötä kokemuksen 

siitä, että lapsi kulkee vanhemman mukana paikasta riippumatta, vahvistuneen. Kuitenkin edelleen 

haudalla käynti voi herättää äidillisiä, hoivaan liittyviä, tunteita.  Haudalla käynti voi olla myös 

päivittäinen vanhemman uusi rutiini. Hautausmaalla on siis mahdollista toteuttaa myös suruun 

liittyviä rituaaleja, vaikka rituaalit eivät välttämättä vaadikaan tiettyä aikaa tai paikkaa, kuten toteaa 

Pulkkinen. (2017, 78.) Seuraavat aineisto-otteet kuvaavat kahden eri vanhemman 

hautausmaarutiineja. 

 

Usein siellä haudalla, kun olen tehnyt hoitotoimia ja sytyttänyt kynttilän, tulee välillä 

sellanen olo, että tekis mieli laulaa kehtolauluja tai jotain muuta. Ne äidilliset tunteet 

tulevat siellä esille H1 

 

Mulle tää (hautausmaa) ei oo erillinen, eikä irrallinen paikka mun muusta elämästä. 

Tää vois olla jokin muu, jos mulla ei ois täällä oman lapsen hautaa, mä voisin käydä 

täällä muutenkin. Mä en koskaan tuu tänne käymättä täällä (lapsen haudalla). Mä en 

tee sellasia pikapyrähdyksiä. Jos mä tuun tänne, niin tänne täytyy tulla. Tää on se 

perille tulon paikka. Tää on se päämäärä H8 

 

Menetys- ja toipumisorientaatioiden vaihtelut kulkevat läpi surevan elämän. Suruun on mahdollista 

kuitenkin sisältyä ajatus siitä, että menetys sulautuu osaksi omaa elämäntarinaa (Itkonen 2020, 39–
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40.) Analyysini viimeisessä osassa kuvaan vanhempien elämää lapsen kuoleman jälkeen, jolloin 

aikaa on kulunut ja surun rinnalle kasvanut myös lohdun symboleja.  

 

 

5.2.2 Lohdun ja jatkuvuuden paikat 

 

Lapsen kuoleman jälkeen lohdun ja toivon löytäminen elämässä on surun alkutaipaleella vaikeaa, 

mutta myöhemmin vanhempi alkaa avautumaan surun lisäksi myös muille tunteille. Kun surun kanssa 

on opeteltu elämään, suremiseen liittyviä paikkoja kuvaavat parhaiten lohtu, elämän jatkuminen ja 

lapsen kuoleman sitoutuminen osaksi omaa elämäntarinaa. Kun surun kanssa on opeteltu elämään, 

vanhemmat hakeutuivat paikkoihin, jotka toisaalta muistuttavat lapsesta, mutta eivät merkitse kipua, 

vaan enemminkin lohtua.  Kuten Karjalainen (2008, 26) toteaa, paikan merkitys syntyy ihmisen 

koetuissa elämäntilanteissa ja paikkaan liittyvä tunne voi muuttua elämänhistoriamme mukaan 

(Bondi & ym. 2005, 1.) Lisäksi ympäristöstä etsitään merkkejä, jotka osoittavat, miten elämä jatkuu 

omasta menetyksestä huolimatta. Lähes jokainen haastattelemani vanhempi kuvasi, kuinka luonnon 

kiertokulun havaitseminen tuo myös omaan elämään perspektiiviä. Luonto voikin tarjota apua ja 

lohtua elämän vaikeissa tilanteissa, kuten Yli-Viikari ja Lilja kirjoittavat. (2016, 76–74.)  

 

Vanhemmilla oli myös tarve hahmotella uudelleen oma itsensä suhteessa ympäristöön, jolloin 

esimerkiksi luonnossa koettu pienuuden tunne tuntui lohdulliselta. Yksi haastattelemani vanhempi, 

joka oli menettänyt lapsensa vuosikymmeniä sitten, koki, että erityisesti surun alkuvuosina paikat 

ovat olleet merkittävässä osassa suremisen kautta. Kun menetyksestä oli kulunut yli kaksikymmentä 

vuotta, suru ilmenee erityisesti ajan myötä liittyen lapsen kuoleman ja tuoreen surun ajanjaksoon 

osana vuoden kiertoa. Vanhemman toteamus seuraa Kymäläisen (2006, 174–175) ajatusta siitä aikaa 

ei voi erottaa paikasta paikan prosessimaisuuden vuoksi ja paikkaa voidaan tarkastella muistojen ja 

tunteiden kautta. Olen tulkinnut paikkoja empiirisessä osassa aiemmin esimerkiksi Karjalaisen (2006) 

ja Masseyn (2008) määritelmien mukaisesti ja viimeisessä kappaleessa korostuu heidän 

määritelmiensä lisäksi luonnossa olevien paikkojen näkökulma, jota on tutkinut paljon esimerkiksi 

Korpela (2007).  

 

Merkittävää on, että kun suremisen alkuvaiheessa vanhemmat kaipasivat yksityistä ja suruun 

käpertymisen paikkaa, on suremisen myöhemmässä vaiheessa vanhemmalla tarve päästä avaraan, 

avaruudelliseen paikkaan, jossa vanhempi voi olla itse osana maisemaa tai osa luontoa. Hytösen 
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(2000, 80) mukaan maisemalla voi olla myös symbolinen merkitys ja ajattelen tämän symboliikan 

saavan rinnasteisuuden myös surun kokemuksessa.  

 

Se liittyy sellaiseen avaruuteen, niin kuin merikin on sellainen avara ja metsä, sielläkin 

on tilaa kulkee ja ajatella ja se on sellainen tosi laaja H4 

 

Useammalla haastattelemallani vanhemmalla oli jonkinlainen suhde luontoon jo ennen lapsen 

kuolemaa. Kuitenkin lapsen kuoleman jälkeen monelle luonto tai luonnon ilmiöt muuttuivat aiempaa 

merkityksellisemmäksi ja luonnon ilmiöitä havainnoitiin tarkemmin. Kun vanhempi tekee havaintoja 

luonnosta, hän saa kokemuksen olevansa myös itse osa luonnon kiertokulkua. Kokemus itsestä osana 

luonnon kiertokulkua auttaa välillä näkemään myös lapsen kuoleman luonnon kiertokulun 

mittakaavassa. Se ei tarkoita, että vanhempi unohtaisi lasta, vaan tulkitsen asiaa niin, että luonto 

auttaa avaamaan väyliä tapahtuman hyväksymiselle osaksi omaa elämäntarinaa. Näin ajattelevat 

myös Yli-Viikari ja Lilja (2016, 73–74) kuvatessaan, kuinka luonto voi toimia kriisissä tukevana 

elementtinä. Lisäksi kysymys voi olla Maddrellin (2015, 178–180) kuvaamasta suremisen paikkojen 

immateriaalista tasosta, joka muodostuu tärkeäksi, kun sureva pohtii, miten ja mihin kuollut asettuu 

surevan ajatuksissa kuoleman jälkeen. Seuraavassa aineistositaatissa on vanhemman kuvaus merestä 

osana suremista ja tulkitsen kyseessä olevan myös pohdiskelua siitä, mihin lapsi asettuu vanhemman 

ajatuksissa.  

 

Mä ajattelen sitä sellaisena väylänä johonkin sellaiseen, jota mä en näe. Koska meri, 

sä näät sen horisontin siellä, mutta sä tiiät, että sen takana on vaikka miten paljon 

sellaista, jota sä et näe. Vaikka kuinka paljon maisemaa, jota et näe. Mä ajattelen, että 

sen merkitys on se, että se vie mua jonkin sellaisen äärelle enemmän, jota mä en voi 

nähdä. Se liittyy lapseen myöskin sillä tavalla, että mä en voi häntä nähdä enää, mut 

hän on siellä jossakin. Se meri on sellainen samanlainen elementti, että sitä et voi 

kokonaan nähdä, sä et voi käsittää sitä merta. Se on siellä, se jatkuu. Ja niin mä 

ajattelen omasta lapsestani, että se jotenkin jatkuu siellä jossakin, mistä me ei tiedetä 

H4 

 

Kun surun kanssa opetellaan elämään, vanhemmat voivat kokea tarvetta nähdä elämän jatkuvan 

ympärillään lapsen kuolemasta huolimatta. Laurénin (2009, 17–19) mukaan luontoprosessien 

ymmärtäminen voi tuottaa ihmiselle luottamusta tulevaisuuteen. Vanhemmat tekevät havaintoja 

ympäristöstä ja tuttuihin paikkoihin puhkeavat kukat, luonnon koskemattomuus ja veden virtaus ovat 
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merkkejä elämän kulusta. Laurén (emt. 17–19) on kirjoittanut siitä, kuinka metsä on toiminut 

symbolina jatkuvuudelle ja vakaudelle. Laurènin (emt.) mukaan erityisesti puut symboloivat 

korostetusti turvallisuutta, pysyvyyttä ja voimaa. Puiden voidaan ajatella olevan osoituksena elämästä 

ja sen pysyvistä elementeistä. Seuraavassa aineisto-otteessa, on vanhemman kuvaus luonnon 

kiertokulusta ja lohdullisuudesta, jota hän on avautunut havaitsemaan lapsen kuoleman jälkeen.  

 

Siellä kuolleita puita ja ne rungot, ja niissä kasvaa kuitenkin sammalta. Ja millon joku 

tuuli on kaatanu puun ja millon on pieni puu kaatunut ja millon iso puu kaatunu. Siinä 

on se elämä ihan yhtä lailla kun se on meillä ihmiselämässä. H2 

 

Luonnon lohduttavat merkitykset eivät liity ainoastaan villiin luontoon ja lohtu saa rinnalleen myös 

molemminpuolisen hoivan tarpeen. Hoivan tarve liittyy Pulkkisen (2018, 222) ajatukseen lapsen 

kuoleman yhteydessä niin, että hoivaaja menettää hoivaajansa ja aineistossani tämä tulee ilmi 

vanhempien siirtyessä hoivaamaan ympäristöään. Lisäksi luonnon hyödyntäminen voi tuottaa 

ihmiselle hyvää oloa ja luottamusta tulevaan, kuten Laurén (2009, 17–19) kirjoittaa. Muutama 

haastattelemani vanhempi kuvasi oman puutarhan toimineen sekä paikkana, jota hoivata, mutta myös 

paikkana, joka kasvamisellaan ja kukoistamisellaan hoivaa vanhempaa. Toinen vanhempi halusi 

istuttaa kotipuutarhaansa samanlaiset kukat kuin lapsen haudallekin on valikoitu. Yksi vanhempi 

kertoi istuttaneensa omaan pihaansa puutarha-alueen lapsen muistolle samoin kuin pihassa on 

elävillekin lapsille omansa. Yhdelle vanhemmalle, jolle hautausmaa on tärkein suremisen paikka, on 

tärkeää tutustua hautausmaahan laajemminkin ja tarkkailla hautausmaalla tapahtuvaa luonnon kiertoa 

ja elämää. Hautausmaan eläimet ja kasvit elävät elämäänsä ympäröivästä surusta ja ihmiskohtaloista 

huolimatta. Pasanen, Neuvonen ja Korpela (2018, 917–918) kirjoittavat luonnon tarjoavan 

vastikkeetonta hyvää. Seuraava aineisto-ote kuvaa yhden vanhemman kokemusta oman vanhan 

puutarhansa hoivaamisesta sekä kokemuksesta niin sukupolvien jatkumosta kuin luonnon tarjoamasta 

hyvästä.   

 

(puutarha) sellanen sukupolvien jatkumon ja elämän kiertokulun ja keskeneräisyyden 

ja haurauden ja hyväksymisen symboli. Sen ei tarvii olla suoraan oman identiteetin 

jatke vaan se on ollu myös annettua ja ihan sellasta armoa ja taivaan lahjaa H1 

 

Hoivan ja hoivaamisen kokemus paikoissa nousee haastatteluissa esille usealla tavalla surun 

toipumisorientaatiossa. Yllä kuvattu puutarhasta kertova ote on yksi hoivan ja hoivaamisen muoto. 

Yksi haastattelemani vanhempi kertoi luonnon hoivaavan häntä liikkumisen avulla, sillä luonto saa 
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hänet liikuttamaan kehoaan syvänkin surun ottaessa vallan ja näin hoivaavan häntä. Toisaalta on kyse 

surun kokemisesta kehon paikassa (Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2017, 1–6), mutta 

hoivan näkökulma avartaa surua kehon ulkopuolelle luonnossa liikkumiseksi. Myös Yli-Viikari ja 

Lilja (2016, 73–74) ovat todenneet luonnon tarjoavan elämän kriisissä kokonaisvaltaisen ja kehollisen 

elämyksen tarjoamalla mahdollisuuden liikkeeseen rauhallisessa ympäristössä. Samaa asiaa on 

tarkastellut myös Korpela (2007, 366–369) kirjoittaessaan luonnon toimivan motivaattorina 

liikkumiselle.  

 

Kun vanhemmat puhuivat paikkojen tuomasta turvasta, ajattelen heidän puhuvan turvallisuuden 

kautta hoivatuksi tulemisesta. Omassa tutussa ympäristössä oleminen on surun keskellä tuonut 

turvallisuuden tunteita. Yksi vanhempi koki kallion turvalliseksi paikaksi, koska myös hänen 

lapsensa rakasti kallioita. Tulkitsen vanhemman saavan turvallisuuden tunteen kautta hoivaavan 

kokemuksen jakaessaan lapsensa turvapaikan. Ajattelen, että suuri muuttumattomuus voi tuoda 

hoivan kokemuksen, mutta myös perspektiiviä omaan olemassaoloon. Myös Karjalainen (1987, 24) 

kuvaa luonnon paikkana tarjoavan ihmiselle ihmetyksen elementin, jolloin ihminen havainnoida 

omaa pienuuttaan ja päätyä tulkitsemaan elämän asioiden merkityksiä ja satunnaisuuksia.  

 

Yksi haastattelemani vanhempi kertoi, että hänen surussaan oleva lohtu on surun lohduttamattomuus 

ja stabiilius. Sama vanhempi kuitenkin kertoi alkaneensa tarkkailla hautausmaan ympäristöä ja 

luontoa ja saaneensa voimaa luonnossa ilmenevästä kiertokulusta ja sinnikkyydestä. Vanhemman 

tunne mukailee tunteiden maantieteen viitekehyksen ajatusta siitä, että paikassa oleminen voi 

korostaa yhteyttä ja läheisyyttä ihmisen ja maiseman välillä, sillä paikat herättävät ihmisissä tunteita. 

(Dunlap ym. 2020, 9). Viittaan tässä yhteydessä myös Pasasen & ym. (2018, 917–918) kirjoitukseen 

luonnon hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista, jolloin ihminen voi kokea luonnossa ihmetystä siitä, 

kuinka luonto täyttää tarpeita vaatimatta mitään tilalle. Ajattelen luonnon tarkkailemisesta saadun 

tyydytyksen olevan juuri tällaista hyvinvointivaikutusta, jota luonto tarjoaa. Seuraava aineisto-ote 

kuvaa kyseisen vanhemman luonnosta saamaa voimaa sekä oman olemassaolon asettumista luonnon 

kautta. 

 

Hirveen kiitollinen siitä, että täällä on kaikkea ja se oma mirkoilmasto ja täällä 

tapahtuu kaikkee jännittävää joka päivä sekä hautaustoimen puolesta ja vuoden 

kierrossa. Mitä eläimille ja kasveille tapahtuu. Linnut tulee samaan paikkaan 

pesimään. En oo aikaisemmin kiinnittänyt niihin niin paljon huomioo ja tiedän, että ne 
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liittyy oleellisesti tähän paikkaan. Ne on ollut täällä ennen mua ja ne samat lajit on 

täällä mun jälkeenkin. H8 

 

Vaikka muutama vanhempi on kuvannut saunaa yksinäisyyteen liittyväksi rauhalliseksi suremisen 

paikaksi, saunallakin on suremisen paikkana monia merkityksiä. Kun kotisaunassa käperrytään 

suremaan yksin ja nauttimaan saunan hoivaavista vaikutuksista, eräs haastattelemani vanhempi koki 

yleisen saunan tärkeänä suremisen ja nimenomaan hoivaan liittyvänä paikkana. Yleisessä saunassa 

jokainen on saman nautinnollisen asia äärellä ilman arvoa tai asemaa. Etenkin talviuintikaudella 

vanhempi kuvaa saaneensa kokemuksia sisukkuudesta ja tahdonvoimasta kokiessaan ääriolosuhteita 

kylmän ja lämpimän vaihtelun välillä. Näin ollen yleinen sauna voi toimia surevalle erityisenä hoivan 

paikkana tuodessaan hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi yleistä saunaa voidaan tarkastella sosiaalisesti 

jaetun paikan määritelmän kautta, jolloin paikka määrittyy muuttuvien sosiaalisesti jaettujen 

kohtaamisten, ei yksilön kautta, kuten esim. Kuusisto-Arponen (2010, 80) ja Meriläinen-Hyvärinen 

(2010, 64–65) kirjoittavat. Paikkaan liittyvä tunne voi olla myös jaettu, jolloin tunteeseen liittyy jaettu 

kokemus paikasta (Milligan ym. 2005, 51; Rowles 1978, 174), jonka voidaan ajatella toteutuvan myös 

yleisessä saunassa.   

 

Yksi haastattelemani vanhempi kuvasi myös esteettisten paikkojen avautuneen hänelle uudella tavalla 

lapsen kuoleman jälkeen. Esteettisesti kauniit ja historialliset paikat voivat toimia surun synkkyyden 

vastakohtana. Paikan esteettisyys voi koostua esimerkiksi esteettisyyden tuottamasta nautinnosta ja 

arvosta paikalle kuten myös Budd (2017, 17) asiaa pohtii. Sureminen on väsyttävää ja intensiivistä, 

joten kauniiden paikkojen ihaileminen voi tuntua lohdulliselta suremisen rinnalla.  

 

Sitten taas jotkut sellaset paikat on vastakohtia sille (surulle), et jos mä käyn vaikka 

jossain taidenäyttelyssä, niin mä voin kokea hyvin lohduttavia ja vapauttavia, et tuntuu, 

että mä voin hengittää siellä H5 

 

Poikkeuksetta jokainen haastattelemani vanhempi kuvaa tarvetta hiljaisuudelle lapsen kuoleman 

jälkeen. Hiljaisuuden tarve ilmenee yksin olon tarpeena, jolloin vanhemmilla on halu vetäytyä 

suurista äänekkäistä ihmisjoukoista rauhoittumaan ja samankaltaiseen havaintoon on päätynyt myös 

Korpela (2007, 366–369) todetessaan, ihmisten hakeutuva luontopaikkoihin välttääkseen 

ihmistungokset. Luonnossa yksinololle ja rauhoittumiselle on rajaton mahdollisuus.  
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Sallivuus, mulle sallitaan se, että mä saan huutaa sen mun pahan olon sinne. Joskus 

joku rääkkä vastaa ja joskus on hiljaista ja joskus kallio kumisee, ääni kaikuu. Jollakin 

tavalla se, että toki, mikä ääni välillä häviää tuuleen, jos sä sanot tai huudat, se on ihan 

hyväkin, että se tulee ulos. Mutta se ei oo tarkoitettu kenenkään muun kuultavaksi eikä 

tarvii pelätä, että on lenkkeilijöitä, jotka kuulee sen H3 

 

Usea haastattelemani vanhempi kuvaa luonnon tuovan perspektiiviä surun myöhemmässä vaiheessa 

ja avaavan vanhemmalle mahdollisuuden tarkastella itseään luonnon ympäröimänä. Tunteiden kautta 

paikan havainnointi tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden kokea yhteyttä ympäröivään maisemaan, kuten 

toteavat Dunlap & ym. (2020, 9.) Aiemminkin olen kuvannut sitä, kuinka vanhemmat löytävät 

luonnosta symboleja surulleen, mutta luonnosta löytyy myös elämän symboleja. Luonnon kautta 

vanhemmat voivat havainnoida elämän jatkumista oman menetyksen jälkeen ja omasta menetyksestä 

huolimatta. Surun kipeimpien kokemusten hellittämisen myötä oman pienuuden kokeminen luonnon 

keskellä ja luonnon voimien äärellä tuntuu haastattelemistani vanhemmista lohdulliselta. Saman 

havainnon on tehnyt myös Laurén (2009, 42–45) todetessaan, että suuressa surussa voi myös auttaa 

havainto, että metsässä näyttäytyy luonnollisesti syntymän, elämän ja kuoleman ikuinen yhteys 

luonnon hitaana, pysyvänä kiertokulkuna.  

 

Lapsen menetys voi olla vanhemmalle hyvin toiseuttava (Koskela 2009, 145–146) ja ulkopuolelle 

jättävä kokemus sekä muiden vanhempien parissa, mutta myös oman lähipiirin keskuudessa. Omalle 

surulle haetaan oikeutusta. Enkö saa surra lastani enää? Miksi minun odotetaan unohtavan hänet? 

Yksi vanhempi koki tärkeänä kertoa omaa tarinaansa perhekerhoissa ja tyhjän sylin messuissa, joissa 

muut saman kokijat, voisivat nähdä, että lapsen kuoleman jälkeen voi jatkaa elämää. Hän koki 

tärkeäksi tuoda esiin keinoja, joilla tukea surevia ja ajattelen, että toiseuden kokemus voi 

kohtaamisten myötä vähentyä. Kyseisellä vanhemmalla suhde vertaistukeen tuli toimijuuden kautta. 

Hän sai olla toivon maamerkki muille sureville. Vanhempi kertoi omaa tarinaansa usein erilaisissa 

kirkkotiloissa, joista muodostui kyseisen suremisen ajankohdan merkittäviä paikkoja. 

Vertaistuellisen kertomuksen kautta kirkosta tuli paikkana myös Masseyn (2008, 29) kuvaama 

sosiaalisten suhteiden yhtymäkohta, jolloin paikka oli tilaisuudessa olleiden vanhempien kesken 

vastavuoroinen. Tällöin eri ihmisille sama paikka voi olla täysin erilainen sosiaalisesti jaetun 

kokemuksen myötä. (emt.) 

 

Vanhemmat kuvaavat luonnossa koettuja sallivuuden tunteita merkittäväksi suremisen paikkaan 

liittyväksi kokemukseksi. Vanhemmilla on kokemus, että luonnossa kaikki tunteet ovat sallittuja ja 
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sen lisäksi luonto vastaa tunteisiin, niihinkin, joita ei muille voi näyttää. Myös Yli-Viikari ja Lilja 

(2016, 73–74) kuvaavat metsän tarjonneen ihmiselle turvallisen ympäristön niiden surun tunteiden 

näyttämiseen, johon muualla ei ole ollut mahdollisuutta. Vanhemmat ovat löytäneet luonnosta myös 

toivoa herättäviä tunteita. Luonnon kyky uusiutua symboloi vanhemmalle myös omaa kykyä uudistua 

suuren menetyksen jälkeen. Aho (2013, 22–23) kuvaakin, että surussa voi olla myös muuttumisen 

mahdollisuus ja sen myötä sureva voi löytää elämäänsä uutta.  Ylipäänsä muutosta voisi luonnehtia 

Masseyta (2005, 385) seuraten, sillä hänen mukaansa aika tarjoaa ihmiselle muuttumisen 

mahdollisuuden. 

 

Luonnolla voi olla vakauttava vaikutus sen muuttumattomuuden vuoksi. Usea haastattelemani 

vanhempi kuvasi esimerkiksi meren tai kallion olleen merkittäviä paikkoja niiden 

muuttumattomuuden ja suuren koon vuoksi. Ajattelen, että kyseessä on Tuanin (2006, 15–16) 

kuvaama ajatus siitä, että jotkut paikat ovat ihmisen näkökulmasta ajattomia juuri paikan 

muuttumattomuuden vuoksi. Usein juuri luonnon maisemat ovat muuttumattomia, sillä vaikka 

sukupolvet vaihtuvat, niin vuori pysyy ennallaan. Toisaalta luonto voi tehdä myös läsnäolon 

kokemuksen helpommaksi, kuten toteavat Salonen ja Kirves (2016, 152) ja ajattelen tämän liittyvä 

myös luonnon pysyvään elementtiin. Lapsen kuoleman jälkeen luonnossa syntyneitä merkittäviä 

paikkoja voi tarkastella Davidsonin ja Milliganin (2004, 524) ajatusta seuraten, että paikka voi 

herättää meissä tunteita, mutta, jotta siitä tulee ihmiselle merkittävä, paikan täytyy myös tuntua.  

 

Luonnossa olo ja hiljaisuus antavat vanhemmalle mahdollisuuden olla omien ajatustensa kanssa ja 

luonnon kautta muodostuu myös uusia näkökulmia surun käsittelylle. Myös Yli-Viikari ja Lilja 

(2016, 69–72) ovat havainneet, kuinka tunteiden läpikäyminen luonnossa voi auttaa vaikeiden 

tunteiden käsittelyssä. Vaikka lapsen ajatteleminen voikin aiheuttaa kipeitä muistoja, vanhemmat 

kokevat yhteyden hakemisen lapseen tärkeäksi. Usea haastattelemani vanhempi kuvaa luonnon 

auttavan yhteyden luomisessa. Tässä lohdun paikkojen kategoriassa korostuu Maddrellin (2015, 178–

180) suremisen paikkojen immateriaalitaso ja erityisesti henkisyys yhteyden kokemisen kautta. 

Seuraavassa aineisto-otteessa vanhempi kuvaa yhteyden luomista 

 

Ja monesti kun mä meen meidän kotona parvekkeelle ja mä katson sieltä haudan 

suuntaan. (…)mulla on vähän sellainen kokemus, että jos mä oon sisällä, niin mä en 

hengitä sitä samaa ilmaa, missä on lapsen hauta. H5 
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Myös lapselle merkittävät paikat ovat muuttuneet vanhemmalle merkittäviksi paikoiksi ja yhteyttä 

haetaan lapselle tärkeiden paikkojen kautta. Jotkut tietyt luonnonilmiöt muistuttavat lapsesta, kuten 

esimerkiksi perhonen, sateenkaari tai tuuli, ja kyseisen luonnonilmiön kohdatessaan vanhempi voi 

kokea lapsen käväisseen hänen luonaan.  Vanhemmat kuvaavat luonnon mahdollistavan yhteyden 

kokemisen kuolleeseen lapseen ja hiljaisuuden takaavan niin omien ajatusten kuin lapsen äänen 

kuulemisen. Vanhempi, jolle hautausmaa on merkittävin suremisen paikka, lapsen kanssa 

kommunikointi tapahtuu hautausmaan hiljaisuudessa. Tämä yhteyden kokeminen liittyy osaltaan 

Meriläinen-Hyvärisen (2010, 67) ajatukseen siitä, että paikasta tulee elävä kokonaisuus yhteisen 

vuorovaikutuksen kautta, joka toteutuu Maddrelin (2015) kuvaamalla suremisen paikkojen 

immateriaalitasolla. Vaikka kyseessä on vanhemman ja kuolleen lapsen välinen vuorovaikutus, on 

kyseinen vuorovaikutus nimenomaan Itkosen (2018, 44–45) kuvaamaa kiintymyssuhteen luomista, 

eikä katkaisemista. Oleellista on, että vaikka kommunikaation mahdollistavat paikat ja tavat ovat 

erilaisia, vanhemmat haluavat säilyttää yhteyden. Seuraava aineisto-ote kuvaavaa vanhemman ja 

lapsen välistä vuorovaikutusta suremisen paikoissa.  

 

Monta kertaa mä oon jutellu siellä, aivan oikeesti jutellu sille lapselle. Musta tuntuu, 

että se on tuulensuhinaa vai mitä se on ja mä aattelen, kyllä mulle sellanen fiilis tulee, 

että se kuuntelee, ei aina. Mut kyllä se siellä metsän siimeksessä on. H7 

 

Vanhemmat voivat kokea lapselle tärkeät paikat myös itselleen tärkeiksi ja läheisiksi paikoiksi ja 

etsiä lasta näiden paikkojen kautta. Paikat voivat myös auttaa vanhempaa muistamaan lapsestaan 

yksityiskohtia. Tämä on aiemmin kuvaamaani Karjalaisen (2005, 83–84) ajatus pimennossa olevasta 

paikasta toinen näkökulma, jossa paikka voi arkisuudessaan nousta esiin muiston kautta, jolloin 

arkisen paikan rinnalle nousee näkymätön merkitys muiston kautta. Vaikka vanhemmilla on paikkoja, 

joihin he palaavat niin fyysisesti kuin muistoissakin suremaan lasta, jakavat vanhemmat kokemuksen 

siitä, että lapsen muistelu ja sureminen ei ole paikkasidonnaista. Sekä Maddrell (2016, 177–178) että 

Kuusisto-Arponen (2010, 78–79) puhuvat kehollisuudesta paikan näkökulmasta ja se, että kehoon 

taltioituvat kokemukset ja kehon näkeminen suremisen paikkana tukevat tulkintaani siitä, että suru 

kulkee vanhemman mukana kehossa. On tärkeitä suremisen paikkoja, suruun liittyviä paikkoja ja 

paikkoihin liittyviä muistoja, mutta vanhemmat kokivat kuljettavansa lasta mukanaan, olivatpa he 

itse missä tahansa.  

 

Mulla ei erikseen oo niitä suremisen paikkoja vaan se on ihan tavallisella kävelyllä, 

millon mä oon kattonu niitä tienpientareen kukkasia ja sitä kevättä ja mikä kukka nyt 
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tulee. Hän on ollu pienissä hetkissä läsnä kaikessa, kaikessa mun arjessa. Eikä hän 

koskaan oo ollu erityisesti just siellä haudalla, se on mun sydämmessä. Lapsi elää 

meidän sydämissä ja se on mun tunne. Se elää täällä ja lapselle voi puhua koska 

tahansa ja lapsi on tossa, oltiin me mökillä tai kotona. Et lapsi ei ole siellä 

hautausmaalla. H2 

 

Usea haastattelemani vanhempi jakoi ajatuksen siitä, että lapsi ei ole hautausmaalla vaan vanhemman 

sydämessä. Surusta tulee osa elämää, eikä se ole elämästä erillään oleva osa, jota surtaisiin vain 

jossain. Vaikka yksi haastattelemani vanhempi mieltääkin tietyn penkin hautausmaalla suremisen 

paikakseen, se ei tarkoita, etteikö hän surisi lastaan muuallakin. Hän kokee surevansa aina ja 

kaikkialla ja ajattelevansa lapsensa elämää ja kuolemaa jatkuvasti. Vanhemman kertomassa korostuu 

sekä suremisen immateriaalitaso, mutta myös fyysinen taso (Maddrell 2016, 174–177).  Kyseisen 

vanhemman mielestä on etuoikeus surra kaikkialla arjessa ja hän kokeekin surun tehneen hänestä 

aktiivisen toimijan, eikä passiivista uhria. Tämä ajatus tukee mielestäni käsitystä siitä, että lapsensa 

menettäneet vanhemmat eivät koe surun haittaavaan elämää vaan päinvastoin tuovan siihen lapsen 

läsnäolon myötä rikkautta. Surua voidaan pitää tarpeellisena suruna, josta puhuvat myös Kohner ja 

Henley (2001, 65–66.) 

 

Surun myötä kuolleen lapsen voi pitää lähellä paikasta riippumatta ja ajatuksessa korostuu ajan, 

paikan, muistojen ja tunteen yhteys (esim. Lento & Olsson 2013, 12; Dunlap ym. 2020, 9.) 

Vanhemmat kuvasivat lapsen olevan läsnä pienissä hetkissä ja lapsi elää vanhempien sydämessä.  

Seuraava aineisto-ote kuvaa vanhemman kokemusta lapsen läsnäolosta luonnon keskellä. Ajattelen 

kokemuksen liittyvän Åströmin (2013, 41–42) ajatukseen siitä, että mielikuvat ja muistot tekevät 

paikoista nykyisyyden osia. Kuten seuraavassakin sitaatissa käy ilmi tietyn ilmiön muistuttavan 

kuolleesta lapsesta nykyisyyden paikoissa.   

 

Pystyy saamaan tunteen siitä, että pitää sitä lasta kädestä kiinni. Ja sitä tunnetta ei 

missään muualla saa. Kun on oikein synkkä kuusikko ja aurinko siivilöityy sieltä kuusen 

raoista ja väleistä ja se valo siivilöityy tietyllä tavalla taianomaisesti, niin se on ihan 

paras kohta sanoo, että mennään yhdessä. Pystyy melkein kuvittelee, että lapsi kulkee 

tossa vieressä. H6 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimustulokset olivat joiltain osin ennakko-odotusteni mukaisia, mutta joiltain osin ne yllättivät 

minut. Erityisesti minua yllätti paikkojen moninaisuus sekä ajan korostuminen paikkojen 

merkityksissä. Humanistisen maantieteen ilmiöt, jossa tarkastellaan ajan ja paikan yhteyttä sekä 

paikan muuttuvaa identiteettiä nousivat esiin myös tässä tutkimuksessa. Ajattelen, että 

tutkimustulokseni ovat joiltain osin yleistettävissä myös muihin elämänilmiöihin, kuten muunkin 

kuolemansurun kokeneiden suremisen paikkoihin. Esimerkiksi hautausmaat ovat tunnistettuja ja 

suremisen paikkoja ja luontokokemuksia on tarkasteltu surua helpottavasta näkökulmasta, ja tämän 

vuoksi myös nyt esittelemäni tutkimustulokset voivat liittyä laajempaan keskusteluun suremisen 

paikoista. Surun peilaaminen ja menetetyn rakkaan muistaminen paikoissa voivat rinnastua 

muuhunkin suruun luonnon elvyttävien vaikutusten, maisemallisuuden ja paikoissa muistamisen 

myötä. Siksi suruun ja suremiseen liittyvien paikkojen merkitysten muutos voidaan oletettavasti 

yleistää koskemaan lapsensa menettäneitä vanhempia laajempaakin surevien joukkoa surun 

käsittelytapojen ja suruun liittyvien yhteisten piirteiden vuoksi. Tämä tutkimus kuvaa 

marginaalitasolla suremiseen liittyviä paikkoja ja siihen liittyvää elämänorientaatiota. Vastaan 

seuraavaksi tutkimuskysymyksiini tutkimustulosten pohjalta ja esitän jatkotutkimusehdotukseni.  

 

6.1 Surun maantiede 
 

Keskeisin havainto vanhempien suremisen paikoista on, että suremisen paikat olivat osittain 

yhteneväisiä vanhemman arjen paikkojen kanssa. Havainto liittyy osittain surun 

kokonaisvaltaisuuteen ja siihen, että suru on osa vanhempaa aina. Lisäksi havainto liittyy mielestäni 

vanhemmuuden kokonaisvaltaisuuteen, sillä vanhempi on lapselleen vanhempi aina ja siksi 

vanhemmuutta, joka ilmenee lapsen kuoleman jälkeen suruna ei voi irrottaa surtavaksi pelkästään 

johonkin erilliseen paikkaan. Vanhempien kertomuksissa suremisen paikkoina korostuivat lapsen 

kanssa yhdessä jaetut paikat, jotka herättivät vanhemmassa muistoja. Toisaalta kuitenkin jokainen 

vastaantuleva maisema, ihminen ja kohtaaminen saattoivat tuoda menetetyn rakkaan mieleen, joten 

sureminen on hyvin paikkasidonnaista, vaikkei suru ilmenekään aina samoissa ja tietyissä paikoissa. 

Etenkin pienen vauvan menettäneillä äideillä suremisen paikoissa korostui kehollinen suremisen 

paikkojen ulottuvuus.  
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Suremisen paikkoja tarkasteltaessa on tärkeää huomata myös se, että sureminen ja suru voivat merkitä 

eri asiaa eri ihmisille. Erityisesti ajallisesti lapsen kuoleman läheisyydessä olevat ja muistuttavat 

paikat värittyivät lähes ainoastaan surulla surun syvyyden vuoksi. Paikat ja suru nivoutuivat tiiviisti 

yhteen ja paikoissa oleminen tarkoitti kaikessa surun tuskaisuudessaan myös surussa olemista. 

Vanhemmat hakeutuivat suremaan johonkin tiettyyn paikkaan, sillä he kaipasivat yksityisiä ja 

hiljaisia paikkoja, joissa voivat käsitellä ja ilmaista suruaan. Lisäksi suru ilmeni joissain paikoissa, 

ennalta varoittamatta ja odottamatta, vanhemman kohdatessa jonkun lapsesta muistuttavan 

ärsykkeen. Surun ilmeneminen saattoi tapahtua missä vain, jolloin surun ilmenemispaikka muodostui 

tuolloin koetuksi suremisen paikaksi, vaikka se seuraavalla kerralla ei saisikaan surua ilmenemään. 

Paikassa tapahtunut muisto saa vanhemman kokemaan surua ja tämän muisto tekee paikasta 

suremisen paikan.  

 

Yleisluontoisena havaintona aineistossani kuitenkin on se, että vaikka paikat ovat merkittäviä 

suremisessa ja paikkojen merkitykset muuttuvat suremisen kautta, oleellisin suremisen paikka on 

vanhempi itse. Vanhempi kuljettaa lasta mukanaan ajatuksissaan ja muistoissaan aina ja kaikkialla. 

Surua ei voi, eikä ole tarpeenkaan erottaa surtavaksi mihinkään erilliseen paikkaan, vaikka jotkut 

paikat antavatkin surulle ilmiasun toisia selvemmin. Paikat voivat myös auttaa vanhempaa sekä 

ilmaisemaan suruaan tai paikat voivat lohduttaa surevaa vanhempaa olemuksellaan. Paikka voi tarjota 

väylän surun käsittelylle. Se, että surulle on aikaa ja surusta ei tarvitse luopua missään paikassa, voi 

olla oleellisin suremisen paikkoja määrittävä havainto. Kuollut lapsi kulkee surevan vanhemman 

mukana ja surua ei voi erottaa surtavaksi muun elämän ulkopuolelle tai ainoastaan johonkin tiettyyn 

yksittäiseen paikkaan. Koska suhde kuolleeseen lapseen ei ole pelkkää surua, voi paikkaan, jossa suru 

helpoiten ilmenee, liittyä myös arkisia asioita ja ajatuksia. Vanhempi voi löytää erilaisissa paikoissa 

lisäksi keinoja tai rutiineja vanhemmuutensa toteuttamiseen. 

 

6.2 Suremiseen liittyvät paikkojen merkitykset 
 

Surun alkuvaiheessa käpertymiseen liittyvät, kivun ja menetyksen paikat jäivät usein paikoiksi, jotka 

merkitsevät ainoastaan kuollutta lasta. Ne jäävät paikoiksi, joita vaalitaan ja joihin ei synny ja 

toisaalta ei myöskään haluta liittää muita merkityksiä. Osittain tällaisia paikkoja voivat olla myös 

suremisen kipeimmän vaiheen surun peilaamisen ja elämän uudelleen määrittelyn paikat. 

Hautausmaa saa herkästi surun muuttuessa muotoaan myös muuttuneita merkityksiä. Surun 
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alkuvaiheessa oleva tunne, jolloin lapseen voi saada yhteyden ainoastaan haudalla tai kokemus, että 

hautaa täytyy hoivata lapsen sijaan, laajenee. Tietyissä paikoissa tiettyjen tunteiden eläminen ja 

läpikäyminen voi auttaa tuntemaan näitä tunteita myös muualla, jolloin lapseen liittyviä merkityksiä 

voi löytää myös muualta elämän jatkumisen kautta. Tällöin paikat voivat ilmentää surua helpottavia 

tai lohdullisia elementtejä. 

 

Yksittäisten, kartalla määriteltävissä olevien paikkojen syvyyttä voidaan kuvailla merkitysten kautta, 

jotka vanhemmat antavat paikoille. Paikkojen merkitykset liittyivät vanhempien omaan 

elämänhistoriaan ja siihen, oliko vanhemmalla ja lapsella yhteisesti jaettuja paikkoja. Surun 

alkuvaiheessa paikat saavat merkityksensä surun kipeimpiin ja tuskallisimpiin tunteisiin liittyvistä 

teemoista. Lisäksi virtuaalisten paikkojen merkitys korostui erityisesti surun alkuvaiheessa, mutta 

virtuaalisten paikkojen vertaistuellinen merkitys kuitenkin saattoi muuttua pienemmäksi, kun surun 

kanssa oli opeteltu jo elämään. Surun ollessa tuore vanhemmat myös käyvät läpi arkeaan lapsen 

jalanjäljissä ja käyvät ajatuksissaan läpi yhteisiä viimeisiä hetkiä. Lapsen kanssa yhdessä koettuihin 

yhteisiin paikkoihin saattaa liittyä myös vaikeita tunteita, jolloin vanhempi voi alkaa välttämään 

yhdessä koettuja paikkoja tai sulkea ne kokonaan pois elämästään muistojen tuskaisuuden vuoksi. 

Luonto ja ympäristö puolestaan tarjoavat vanhemmalle surun symboleja ja saattoivat auttaa 

ymmärtämään vanhemman surua.  

 

Yksi merkittävin muutos, joka vanhemmilla tapahtui paikkasuhteissaan lapsen kuoleman jälkeen, oli 

suhde luontoon. Lapsen kuoleman jälkeen monelle luonto tai luonnon ilmiöt muuttuivat aiempaa 

merkityksellisemmäksi ja luonnon ilmiöitä havainnoitiin tarkemmin. Metsä ja luonto ilmiöineen 

muodostuivat merkittäväksi paikaksi suremiselle ja lapsen ajattelemiselle. Luonto toimi surun peilinä, 

elämän kiertokulun muistuttajana ja tarjosi hetkiä tai ilmiöitä, joiden myötä vanhempi pystyi 

kokemaan yhteyttä kuolleeseen lapseen. Erityisen lohduttavan ja voimia tuovan kokemuksen 

tarjosivat luonnossa olevat jatkuvuuden ja sinnikkyyden elementit sekä luonnon tapahtumien myötä 

rinnasteisuuden kokeminen omaan elämään. Luonnossa ja luonnon ilmiöiden äärellä myös 

läheisyyden kokemukset kuolleeseen lapseen olivat mahdollisia. Metsä tarjoaa myös kehollisen 

elementin ja merkityksen paikoille liikkeen ja aistihavaintojen myötä. Kun luonnossa nähdään elämän 

jatkuvuuden ja virtavuuden ilmiöitä ja pienten sinnikkäiden kasvien kasvamista vuodesta toiseen, voi 

vanhempi löytää näiden kokemusten myötä symboleja, jotka asettavat myös hänet ja hänen lapsensa 

sekä menetystarinan osaksi luonnon kiertokulkua.  
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Surun alkuvaiheessa konkreettiset, fyysiset paikat ovat sureville vanhemmille merkityksellisiä ja 

vanhemmat voivat kaivata surulle näkyviä ilmenemismuotoja. Surun myöhemmässä vaiheessa 

puolestaan korostui paikkojen abstraktimpi taso, jolloin paikat auttoivat vanhempaa kokemaan 

yhteyttä lapseen ja käymään sisäistä dialogia lapsen kanssa. Paikat auttavat yhteyden ylläpitämisessä 

muistojen ja lapsesta muistuttavien asioiden kautta ja vanhempi voi saada kokemuksen, että lapsi on 

läsnä ympäristössä ilmenevien elementtien myötä. 

 

Surun myöhemmässä vaiheessa paikkojen merkitykset liittyvät lapsen ja lapsen elämän muistamiseen 

ja muisteluun, jolloin vanhempi käpertyy suruun. Muistelu voi liittyä tietoisesti rakennettuun 

tunnelmaan, mutta muistelu ja muistaminen voivat myös yllättää vanhemman varoittamatta ja 

ennakoimatta, kun vanhempi kohtaa arjen reiteillään lapsesta muistuttavan maiseman, esineen tai 

tapahtuman. Muistaminen ei kuitenkaan ole automaattisesti tuskallisia tunteita herättävää, vaikka 

surun tunteet nousevatkin voimakkaasti pintaan ja voivat yllättää rajuudellaan. Lisäksi surun 

myöhemmässä vaiheessa suremisen paikat voivat liittyä elämän jatkuvuudelle avautumiseen ja tällöin 

paikoista saadaan lohtua tai koetaan yhteyttä kuolleeseen lapseen. Paikoissa haetaan myös rauhaa ja 

hiljaisuutta, johon luonto tarjoaa rajattomat mahdollisuudet. Hiljaisuus ja yksinolo voivat tuoda 

helpottavia tunteita surun kokonaisvaltaisuudessa.  

 

Yhteenvetona voisinkin todeta, että aika vaikuttaa suremisen paikkoihin, samoin kun voidaan ajatella, 

että aika vaikuttaa suruun ja suremiseen. Välillä suru ottaa tiukemmin otteeseensa, mutta sureminen 

kuitenkin yleensä muuttaa muotoaan ajan kuluessa.  Aika tuo suremisen paikkoihin myös muita 

tunteita ja muuta elämää. Muistot, muistaminen ja muistelu ovat osa paikkakokemuksia ollen joko 

muistojen virittäjä tai liittyen muistelemiseen jossain paikassa. Nykyhetkessä vanhempi voi kaivata 

lastaan paikoissa, joita ei päässyt jakamaan lapsensa kanssa, mutta lisäksi vanhempi voi kokea lohtua 

kohdatessaan lapsesta muistuttavan paikan.  

 

 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Kun vanhemmat puhuvat paikoista lapsen kuoleman jälkeen, he puhuvat myös paikoista, jotka ovat 

menettäneet merkityksensä ja paikat, joissa he kokevat ulkopuolisuutta, eli paikkoja, jotka ovat 

vanhemmille toiseuden paikkoja. Nämä ulkopuolisuuden paikat olisivatkin jatkotutkimusaiheiden 

kannalta kiinnostavia. Ulkopuolisuuden paikat ja paikat, jotka ovat menettäneet merkityksensä, ovat 
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osoituksena siitä, kuinka vanhemman täytyy neuvotella suhtautumisensa kaikkiin paikkoihin 

uudelleen lapsen kuoleman jälkeen.  

 

Lisäksi toinen kiinnostava suremisen paikkojen ulottuvuus, joka vaatisi tarkempaa tutkimista on 

virtuaaliset paikat suremisen paikkana ja siihen liittyvä Pulkkisen (2017, 321) lanseeraama somesuru. 

Vaikka luontokokemuksia on tutkittu paljon muissa yhteyksissä, metsää suremisen paikkana tai 

lohdun paikkana voisi tarkastella myös tarkemmin. Kaunokirjallisuudessa ja runoudessa kuvataan 

surua paljon, joten suremisen paikkoja voisi tarkastella myös kaunokirjallisuuden kuvailujen 

näkökulmasta.  

 

 

6.5 Lopuksi 

 

Tarkastelin tutkimuksessani, mitä ovat lapsensa menettäneiden vanhempien suremisen paikat. Kuten 

yllä olevasta kuvailusta käy ilmi, vanhemmat voivat surra lastaan kaikkialla, jolloin jokainen paikka 

voi liittyä suremiseen ja olla suremisen paikka. Lisäksi yhtä lailla suremisen paikka voi olla paikka, 

joka ei merkitse pelkkää suremista, vaan siellä tapahtuu muutakin. Paikkoja, aikaa ja merkitystä on 

haastavaa tarkastella toisista irrallaan keskittyen vain niistä johonkin. Aika muuttaa paikkojen 

merkitystä, merkittävät paikat muuttuvat ajan myötä toisiksi ja paikat ovat eri aikoina eri tavalla 

merkittäviä. Kuitenkin oleellista on, että lapsensa menettäneen vanhemman suremisen paikat 

ulottuvat hautausmaan porttien ulkopuolelle ja sureminen paikoissa jatkuu läpi vanhemman elämän. 

Se, miten kipeältä suru tuntuu ja miten eri paikkojen merkitykset vanhemman elämässä korostuvat, 

muuttuu. 

 

Kerroin tutkimukseni alussa oman surun alkuaikojen paikkoihin liittyvistä tunteista. Olen tarkastellut 

muiden paikkakokemuksia ja nyt opinnäytteeni loppuun palaan vielä aiheeni alkujuurille. Nyt, kun 

olen elänyt kuolleen lapsen vanhempana lähes viisi vuotta, ei hautausmaan portti ole enää niin raskas. 

Paikka on tärkeä ja säännöllinen käyntikohde, mutta enää lapseni hauta ei saa minua vaipumaan surun 

syvyyksiin, vaan hauta on muistomerkki muille hänestä. Itse muistan kaiken muutenkin. Nyt kun jää 

ritisee jakojeni alla, se ei muistuta minua enää elämän hauraudesta, vaan hänestä. Vaikka en voi nähdä 

hänen kanssaan arjen paikkoja tai maailman ihmeitä, ajattelen näyttäväni niitä hänelle elämällä 

elämääni, uskaltaessani ja muistaessani. Rauha on jokainen askel.  
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LIITTEET 
 

Haastattelurunko 

 

Taustatiedot: 

- kuolleen lapsen ikä kuollessa ja kuolinsyy 

- milloin lapsen kuoleman on tapahtunut 

 

Tärkeät paikat ennen menetystä 

 

- Millaiset paikat olivat sinulle tärkeitä ennen lapsen kuolemaa? 

- Millainen ympäristö oli sinulle tärkeä ennen lapsen kuolemaa? 

- Millaiset paikat olivat sinulle tärkeitä ennen lapsen kuolemaa? 

- Mitkä paikat olivat sinulle tärkeitä ennen lapsen kuolemaa? 

Suremisen ja muistelun paikat 

- Mitkä paikat olivat erityisen tärkeitä lapsen kuoleman jälkeen? 

- Miten nämä merkitykselliset paikat ovat muuttuneet menetyksen myötä? Miten rakas 

ympäristö on muuttunut menetyksen myötä? 

- Mitkä paikat ovat sinulle tärkeitä muistelussa? 

- Mitkä ovat sinulle tärkeimmät suremisen paikat?  

- Kuvailisitko tärkeimpiä suremisen paikkojasi? 

- Miksi juuri nämä paikat ovat tärkeitä 

 

Muutokset paikkojen merkityksissä menetyksen jälkeen 

- Miten lapsen menetys on vaikuttanut kokemukseen paikasta ja ympäristöstä? 

- Mitkä paikat muuttuvat merkitykselliseksi ja miten? 

- Mitkä paikat menettävät merkitystään ja miten? 

- Mihin paikkoihin syntyy uusia ja erilaisia tunnesiteitä? Mitä paikkoja alkaa rakastaa, mitä 

vihata jne? 

- Millaista on toimia surun kanssa ja surevana vanhempana tutuissa paikoissa  

- Millaista on toimia surun kanssa vieraissa paikoissa?  

- Millaisia merkityksiä eri paikat saavat?  

 

Luonnon merkitys suruprosessissa 

- Millainen merkitys luonnolla on surussa ja suruprosessissa? 

- Oletko saanut luonnosta voimaa tai tukea surussasi? millaista voimaa tai tukea olet saanut? 

- Oletko hakeutunut luontoon menetyksen myötä? millaisiin paikkoihin olet hakeutunut 
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Saatekirje vanhemmille 

Paikkakokemukset surussa 

 

Hyvät lapsen menettäneet vanhemmat ja kohtalotoverit 

Olen Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelija ja olen suuntautunut ympäristöpolitiikkaan ja 

aluetieteeseen. Lisäksi olen myös itse menettänyt lapseni ja siksi tämä teema on minulle rakas ja 

tärkeä. Teen opintoihini liittyvää opinnäytetyötä surevien vanhempien paikkakokemuksista. 

Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä on, että olet joutunut kohtaamaan lapsen menetyksen. Lapsen 

ikä tai menetystapa eivät ole rajaavia kriteerejä.  

Paikkakokemuksilla tarkoitetaan ihmisen ymmärrystä paikasta muistojen, tunteiden, arvojen ja 

toiveiden kautta. Paikka voi siis aiheuttaa kokijassaan monimuotoisia reaktioita. (Kanto, 2017, 65). 

Suru ja sureminen voidaan kokea paikassa. Suru ja sureminen myös voivat aktivoitua tai helpottaa 

tietyissä paikoissa ja tiettyinä ajanjaksoina (Maddrell, 2016, 168). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata millaisia merkityksiä eri paikat saavat suruprosessin 

aikana ja millaisia ovat lapsensa menettäneiden vanhempien suremisen paikat. Tutkimustulosten 

avulla pyritään kuvaamaan surevien vanhempien paikkakokemuksia ja tuottamaan tietoa tunteiden 

maantieteestä lapsen kuoleman jälkeen. Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla. Haastattelu voi 

tapahtua myös etäyhteyden välityksellä, joten maantieteellisellä sijainnillanne ei ole merkitystä. 

Kasvokkaisen haastattelun voin toteuttaa Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä tai pääkaupunkiseudulla.  

Tutkimukseen osallistuminen on Teille vapaehtoista ja tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää 

milloin vain. Haastateltavien tarvittavat henkilötiedot tai muut tunnistetiedot ovat vain tutkijan 

tiedossa ja haastattelujen kirjalliset muistiinpanot hävitetään asianmukaisesti analysoinnin 

valmistuttua 

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta ja vastaan mielelläni tutkimukseen liittyviin kysymyksiin  

Ystävällisin terveisin 

HM opiskelija, Ulla Tuunanen 

Tampereen yliopisto, Johtamisen- ja talouden tiedekunta, Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma 
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