
Täytyy etsiä uusi tie

Näen äidin 
itsessäni

Läheiset ihmiset ovat 
osa meitä. Mirka ker-
too näkevänsä häiväh-
dyksen äitiään itses-
sään, kun katsoo peiliin, 
tai sisaressaan ja hänen 
lapsissaan. 

– Olen kiitollinen van-
hemmistani. Meillä oli 
läheiset suhteet. Saa-
toin soittaa heille mil-
loin tahansa.

Mirka sairastaa  kipusai-
rautta. Hän on sairauden 
vuoksi eläkkeellä. 

- Välillä kipu ja uupumus 
vievät kaiken toiminta-
kyvyn, kuvailee Mirka 
aivosumua. 

- On surullista, kun en 
voi enää soittaa äidille ja 
kertoa, että minuun sat-
tuu. Äiti aina kannusti ja 
rohkaisi.

Usko on minun 
hiljainen asia

-Kai jokaisen usko on 
koetuksella, kun Juma-
la on epäreilu ja elämän 
pohja murenee, pohtii 
Mirka uskon merkitystä. 

TEKSTI  
ELINA RAJALA

KUVAT  
ANNA-LIISA SUNTIO

TAITTO
MARJA-LEENA TELLA

Tässä työssä ei voi jäädä pyörimään oman navan ympärille, sanoo diakonissa Mari Höfer.  
Tämä työ muistuttaa joka päivä siitä, mikä elämässä on tärkeää.

Äiti ja Isä
pilvitarhoihin siirtyneet
kuolleet
hetkittäin tuntuu että minäkin
suruun kuollut
kunnes kaipuu kivuliaana herättää.

Missä oikein olette
etsin teitä
pilvenhattaroista
perhosista
ihmisistä
öisistä unista
unikuvista.

Sieluni särkyvä kuin lasi
tuhansina sirpaleina lattianraoissa
tuhansina kysymyksinä
mistä löydän voimaa herätä uuteen 
aamuun
tuhansina kysymyksinä
miksi, miksi, miksi?

Liian
aivan liian pian
ja lähekkäin
aukesivat ovet ikiunen laaksoon.
Olisin tahtonut
nähdä teidät vanhuksina
silittää harmaita hiuksianne
ja jo kavenneita poskianne.

Aikuinen nainen
kuin pieni lapsi
hukassa ilman suunnannäyttäjiään.
Täytyy etsiä uusi tie
uusi polku, jonka varrelle
rakentaa uusi minä 
kiitollisena kulkien tuhannet
rakkaat muistot sydämen sopukassa.

Armaat vanhempani
levätä rauhassa saatte, 
sillä ikuisesti rakkautenne
kantaa ja suojan antaa.
Kyllä minä vielä seison
omilla jaloillani.

Mirka Ala-Turkia 11.2.2020

Mirka kantaa kaulassaan äidin sydänkorua, hän on pujottanut kultaiseen vitjaan myös vanhem-
pien vihkisormukset.

Suru vie  
elämästä värit

Mirka Ala-Turkia (43) 
menetti molemmat van-
hempansa parin vuoden 
sisällä, äidin 61 ja isän 
64 vuoden iässä. 

- Jokaiseen päivään sisäl-
tyy haikeita kaipuun sä-
vyjä, Mirka kertoo.

- Minulla on suunnaton 
ikävä heitä. Äidin kuo-
leman jälkeen sain kut-
sun sururyhmään. Aluksi 
minua arvelutti, pystyn-
kö menemään ryhmään. 
Olin niin rikki, suru vie-
lä hyökyaallon kaltainen. 
Menin kuitenkin. 

Muutkin surevat

- Sururyhmässä jokaisella 
on ikävä. Siellä saa vuo-
dattaa menetyksen tuo-
maa tuskaa ja voi saada 
ymmärrystä osakseen, 
kuvailee Mirka ryhmän 
merkitystä. Ja kaikki on 
luottamuksellista.

”   Sururyhmä-
sä voi saada 
ymmärrystä 
osakseen.

Sururyhmään kannattaa 
osallistua, kun läheisen 
menettämisestä on ku-
lunut muutama kuukau-
si. Seurakunnan diako-
niatyöntekijät soittavat 
hautajaisten jälkeen lä-
hiomaisille ja kertovat 
sururyhmän toiminnas-
ta. Sururyhmät ovat ver-
taistukiryhmiä. Jokainen 
suru on omanlaisensa, 
mutta on myös paljon 
yhteistä. 

Suru muuttuu

- Äidin kuoleman jo hy-
väksyn jollain lailla. Mi-
nulla on hänestä paljon 
valoisia muistoja, joihin 
liittyy iloa ja naurua. Ei 
suru mihinkään häviä, se 
on osa minua loppuelä-
mäni, mutta suru muut-
tuu. Voin jollain lailla 
hyväksyä tapahtuneen, 
kertoo Mirka omasta 
surustaan. 

- Isä menehtyi sydän-
kohtaukseen syyskuus-
sa. Hänen kuolemaan-
sa en vielä ymmärrä. En 
suostu uskomaan, että 
häntä ei enää ole. Isä 
oli suurieleinen ja rehe-
vä persoona, hän täytti 
koko huoneen. Kuvitte-
lin, että hän on kuole-
maton, hymyilee Mirka 
muistellessaan isäänsä.

- On vaikea, kun ei näe 
tarkoitusta. Toivon, että 
on jälleennäkeminen. 
Taivas on kaunis, kun 
siellä on minun rakkaani.

”  Toivon, että 
on jälleen-
näkeminen. 
Taivas on 
kaunis, kun 
siellä on mi-
nun rakkaani.

Voimaa 
elämänkerroista

Mirka lukee selviyty-
mistarinoita. Hän et-
sii niistä keinoja selvitä 
kuolemansurusta ja sai-
rauden ja kivun tuomas-
ta kärsimyksestä.

Mirka on nuoresta saak-
ka myös itse kirjoitta-
nut runoja, onpa yksi 
lastenkirjakin julkais-
tu, nimeltään Etanaral-
li. Mirka kirjoitti Etan-
arallin kummilapsilleen.

 – Vanhempani tahtovat, 
että minä selviän, sanoo 
Mirka. 

Seurakunnan diakonia-
työntekijät kohtaavat 
päivittäin työssään kärsi-
mystä. Diakonissa Mari 
Höfer on vakuuttunut, 
että kärsimyksestä ei ku-
kaan ihminen jää osatto-
maksi tässä elämässä.

 Kärsimystä aiheuttaa 
suru läheisen kuole-
masta, oma tai läheisen 
vakava sairaus ja kipu, 
vaikeudet ihmissuhteis-
sa ja perheessä, päihde-
ongelmat, taloudelliset 
vaikeudet ja lapsuudes-
ta mukana seuranneet 
vaikeat asiat sekä mo-
net muut asiat.

- Surullisinta on se, jos 
ihminen katkeroituu ja 
menettää sisäisen vapau-
tensa. Katkera ihminen 
imee voiman ympäris-
töstään ja jää helposti 
yksin. Se taas vahvistaa 
katkeruuden kierrettä. 

”  Elämäs-
sä on asioita, 
joihin voi vai-
kuttaa ja va-
lintoja, joita 
voi tehdä. 

Auttamistyöntekijä pyr-
kii vahvistamaan tietoi-
suutta siitä, että elämäs-
sä kuitenkin on asioita, 
joihin voi vaikuttaa ja va-
lintoja, joita voi tehdä. 
Jokaisesta löytyy voima-
varoja, vaikka niitä voi 
joskus joutua etsimään 
pitkäänkin.

– Kärsimyksen jokainen 
kokee omalla tavallaan. 
Kun näkee muiden ih-
misten kärsimyksen, 
oma kokemus asettuu 
suhteisiinsa. Kannattaa 
tulla pois omasta kuplas-
ta, vakuuttaa Mari. 

En halua us-
koa täydelliseen 
umpikujaan

- Kun ihminen on yk-
sin omien ajatustensa ja 
tuntemustensa kanssa, 
epätoivo saattaa yllättää. 
Kun pääsee puhumaan, 
useimmiten avautuu ai-
nakin yksi vaihtoehto, 
kertoo Mari. 

- Ihmiset selviää pienel-
läkin tuella monenlaisis-
ta vaikeuksista. 

Mari kertoo uskovansa, 
että jokaisessa ihmisessä 

on pyhä piste. Se on se 
kohta, jolloin toisen voi 
nähdä ilman hänen te-
kojaan ja jossa ihminen 
tulee esiin heikkouten-
sa kanssa.

”  Jokaisessa 
ihmisessä on 
pyhä piste. 

– Minun tehtäväni ei 
ole arvioida tai tuomi-
ta toisen ihmisen elä-
mää, vaan tuoda toivoa, 
vaihtoehtoja, vapautta 
ja iloa. Tämän ajatuk-
sen Mari on löytänyt 
työskennellessään van-
kien kanssa. 

Hengellinen tuki

Seurakunnan auttamis-
työhön kuuluu hengelli-
sen tuen antaminen. 

”  Seurakun-
nan autta-
mistyöhön 
kuuluu hen-
gellisen tuen 
antaminen. 

– Se on rukousta. Jollain 
lailla tuodaan asiat ja ih-
miset rukouksen piiriin. 
Kysyn vaikka, että voin-
ko rukoilla sinun puoles-
tasi, kertoo Mari. 

- Kukaan ei ole kieltäy-
tynyt. Tai sitten me ih-
metellään yhdessä, mis-
sä Jumala oikein on, kun 
elämä on tällä mallilla. 

Epätoivoon auttaa, kun 
löytää yhdenkin ihmis-
kontaktin. Tai jokin 
asian, joka tuottaa iloa tai 
herättää mielenkiinnon. 

– Kerää rohkeutesi ja 
pyydä apua, kannustaa 
Mari.

Kärsimys  
koskettaa jokaista ” Pyhä Jumala, 

Siunaa minulle  

maa jalkojeni alla,  

siunaa minulle   

polku jota kuljen;  

siunaa minulle  

se mitä ikävöin;  

sinä ajasta aikaan  

ikuinen,  

siunaa leponi.  

Siunaa minulle se,  

mitä kannan mielessäni.”

 Kelttiläinen  

 rukous

DIAKONIAN VASTAANOTTO

AJANVARAUKSELLA

Simeon-talossa, Pikkuympyräkatu 34

p. 0440 999 443 

ma, ti, to ja pe klo 9-10

HAMINAN SEURAKUNNAN

VAIHDE

p. 05 210 3000

Siunatkoon sinua,  

elämääsi ja läheisiäsi,  

kaikkivaltias ja  

armollinen Jumala,  

Isä, Poika ja Pyhä Henki.


