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”Ensin kuljet sitä tietä polvet veressä,  

sydän kyynelissä, 

rinnassa vain yksi mieletön tuskanhuuto… 

Sitten alatkin huomata, että tie alkaa kulkea sinussa. 

Se kulkee lävitsesi kuin suru olisi porannut reiän 

sydämeesi.” 
 
  

 

  
 
 
 
  
 

 
 
 

Vuonna 1998 perustettiin Raumalla lapsensa menettäneiden vanhempien vertaistukiryhmä Raumalle  

MLL:n toimintana.  Alkusysäyksenä oli taaperoikäisen tyttären menettänyt äiti, joka etsi tukea saman 

kokeneilta, sitä löytämättä. Pitkä tie on kuljettu monien eri toimijoiden tukemana. Rauman kaupungin 

Nortamon perhekeskus ottaa ryhmän mukaan toimintaansa 15.1.2018 alkaen, lähes tasan 20 vuotta sen 

perustamisesta. 

 

Lapsen menetys on suru, jossa joutuu pohtimaan elämän kulkua niin syvältä, ettei mikään enää palaa 

ennalleen. Kaikki elämän perusarvot muuttuvat lopullisesti. Kuoliko lapsi kohtuun? Oliko hän vuoden, 

viisi vuotta vai kolmekymmentä täyttänyt? Sillä ei ole merkitystä. Kuollut lapsi elää vanhemmissaan hei-

dän elämänsä loppuun asti, riippumatta iästä tai kuolinsyystä.  Ajatukset ja tunteet menetetystä lapsesta 

ovat yllättävänkin samanlaisia riippumatta taustatekijöistä. 

 

”Jos se ei tapa niin se todellakin hajottaa”… sanotaan laulussa. Surun läpikäymiseen ei ole oikopolkua 

tai taikatemppua, eikä siinä auta sääli ja voivottelu. Kokemuksen kautta voi sanoa, että pakoon ei pääse, 

paras siis mennä kohti. Jaloilleen pääseminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. 

Vain sellainen ihminen, joka on kantanut lapsensa arkkua tai sen perässä kävellyt, voi täysin ymmärtää, 

minkä edessä toinen saman kokenut on. Vertaisryhmässä asioista saa puhua suodattamatta, pelkäämät-

tä arvostelua siitä, mitä tuntee tai ei tunne. Kaikki se, mitä siellä puhutaan, myös jää sinne. 

 

Itse kirjoitan tätä veteraanina, kymmeniä vuosia sitten koettuna, esikoisen menettäneenä.  Lapsen me-

netyksestä johtuva suru ei etene kuten vaikkapa oman iäkkään vanhemman kuolemasta johtuva. Tämä 

suru on jatkuva prosessi, jossa mennään ylös ja alas. Välillä suru lyö päin kasvoja täysillä ja välillä se 

hellittää otettaan. Edelleenkin välillä raavin kynsillä kiviseinää ja kapinoin. Tämän surun luonne, pysy-

vyys, on pakko  myöntää itselleen; vaikein läksy ainakin omalla kohdallani 

Tämä ryhmä haluaa ojentaa kätensä saman kokeneille. Ryhmä on avoin, joten mukaan voi tulla mille 

kerralle vain; käydä kerran tai olla mukana aina. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa Cafe Tassulan tiloissa 

Nortamonkatu 30.  

 

15.1. klo 17.30-19.00     
19.2. klo 17.30-19.00   ”Ihmiselämä ja linnunlento ovat  

19.3. klo 17.30-19.00                    yhtä huimia, 

16.4. klo 17.30-19.00                 yhtä katkeavia 

21.5. klo 17.30-19.00      ja muistomerkin arvoisia” 

18.6. klo 17.30-19.00    

 
 


