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1.Johdanto 

1.1 Johdatus aiheeseen 
Useita vuosia sitten luin teologi-eetikko Martti Lindqvistin (1945-2004) teoksen 

Kuolemaa väkevämpi
1
, joka päästi lukijan syvälle kirjoittajansa sisäistä 

todellisuutta, jopa sen pieniäkin liikahduksia kohti. Tämä lukukokemus jäi 

unohtumattomaksi, sillä se muutti käsityksiäni siitä, millaista voi olla läheisen 

ihmisen menettäminen kuolemalle. On eri asia lukea surun teorioita, kuin elää 

hetken kuunnellen ihmistä, joka on sen todella kohdannut. Olin lukenut jo 

aikaisemminkin Lindqvistin kirjallisuutta, mutta tämä on ollut tähän mennessä 

kaikkein intiimein, jopa ”häkellyttävän intiimi”
2
 kuten hän itse kirjoittaa. 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, millaisia selviytymis- eli coping-keinoja 

Lindqvist käytti suruprosessissaan. Sana ”selviytyminen” liittyy vahvasti 

onnistumiseen, mutta käytän sitä kuvaamaan selviytymisyrityksiä jonkin 

resursseja kuluttavan tilanteen kanssa riippumatta siitä mikä on lopputulos.
3
  

Lindqvistin surukokemusta ei voi ymmärtää ilman hänen vaimonsa 

Hannelen kuoleman odottamattomuuden esiintuomista eikä myöskään ilman 

pariskunnan välisen suhteen laatuun ja historiaan tutustumista. Niiden rooli 

Lindqvistin kerronnassa on suuri. Hannelen kuolema äkillisesti ja odottamatta 

vuonna 1993 näyttäytyy suruprosessissa valtavasti psyykkisiä ja fyysisiä 

resursseja kuluttavana tapahtumana. Taloudellisista seurauksista Lindqvist puhuu 

tuskin ollenkaan ja sosiaaliset ulottuvuudet hän on tieten jättänyt vähemmälle 

käsittelylle. Viimeksi mainittuja kuitenkin kerronnassa nousee aika ajoin tärkeinä 

voimavaroina mukaan. Hannele oli kuollessaan 42-vuotias ja terve; hän tosin 

odotti kohdunpoistoleikkausta hyvänlaatuisten kasvaimien vuoksi. Lindqvist 

kertoo, että Hannelen kohdunpoistoleikkauksen päivästä tulikin tämän 

hautajaispäivä. Vaimonsa kuolemasta Lindqvist sai tiedon matkapuhelimeen 

työmatkan aikana junassa. Hannele työskenteli terveyskeskuspsykologina ja oli 

                                                 
1
 Lindqvist, Martti: Kuolemaa väkevämpi 1994. 

2
 Lindqvist 1994, 13. 

3
 Ks. esim. Lazarus&Folkman 1984, 140. 
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koulutukseen mennessään pyörtynyt lattialle. Välittömästi lääkärien toimesta 

alkaneesta elvytyksestä huolimatta hän menehtyi eikä kuolinsyy koskaan 

selvinnyt.
4
 Hannelen teini-ikäiset tyttäret

5
 asuivat ainakin suruprosessin 

alkuvaiheessa Lindqvistin luona, mutta muuten järjestelyistä ei kerrota. Lindqvist 

itse oli Hannelen kuollessa 48-vuotias. Hänellä oli kaksi lasta edellisestä 

avioliitostaan.
6
  

Tutkimukset kuoleman ennakoimisen vaikutuksesta surukokemukseen ovat 

ristiriitaisia.
7
 Odottamaton kuolema voi aiheuttaa voimakkaan shokin, mutta 

toisaalta kuolemaa edeltänyt pitkällinen sairaus on saattanut uuvuttaa läheiset niin, 

että surutyön loppuun saattamiseen ei ole enää voimia.
8
 Lesken iän ja 

elämänvaiheen vaikutusta suruun on tutkittu paljon; iäkkäänä leskeytyneiden on 

todettu sopeutuvan tilanteeseen paremmin. Tuominen puhuukin tilastollisesti ja 

ajallisesti normatiivisista tai ei-normatiivisista tapahtumista: kuolema koskee 

luonnollisestikin kaikkia, mutta ajallisesti on meidän kulttuurissamme harvinaista, 

että nainen kuolee 42-vuotiaana.
9
 

Hannele ja Martti olivat Hannelen kuollessa olleet naimisissa neljä vuotta 

(1989-1993). Lindqvist kuvaa heidän rakastumistaan talvella 1987 hyvin 

voimakkaana, intensiivisenä ja elämää mullistavana kokemuksena.
10

 Molemmat 

olivat vielä tahoillaan naimisissa. Lukija jätetään arvuuttelemaan olivatko avioerot 

suoraa seurausta Hannelen ja Martin suhteesta. Lindqvist itse kertoo toisessa 

teoksessaan ensimmäisen avioliittonsa olleen kriisissä jo 1980-luvun alusta.
11

  

Joka tapauksessa suhde pidettiin salassa jonkin aikaa ja hyvin tärkeäksi 

yhteydenpidon välineeksi muodostuivat kirjeet. Nämä kirjeet ovatkin tärkeä osa 

teoksesta Kuolemaa väkevämpi. Tutkimusaineistossani Lindqvist muistelee kuusi 

vuotta kestänyttä suhdetta syvänä yhteytenä niin henkisellä, hengellisellä kuin 

fyysiselläkin tasolla. On vaikea lukijana arvioida pariskunnan elämää realistisesti; 

                                                 
4
 Lindqvist 1994, 10-11, 13, 152. 

5
 Lindqvist 1994, 186 kertoo, että Hannelen nuorin tytär  täytti seitsemän vuotta rakkaustarinan 

alkuvaiheessa, joten Hannelen kuollessa hän oli n.13-vuotias; Lindqvist 1994, 36 mukaan 

Hannelen toinen tytär oli n.15-vuotias äitinsä kuollessa. 
6
 Tervonen 2005, 60 kertoo, että Lindqvistin esikoinen syntyi vuonna 1968, joten Hannelen 

kuollessa hän oli jo 25-vuotias. Nuoremman lapsen ikää ei mainita. 
7
 Archer 2008, 51. 

8
 Sanders 1989, 15; Poijula 2002, 79. 

9
 Tuominen 1994, 23, 50-51; Ks.myös Poijula 2002, 122. 

10
 Lindqvist 1994, 188 ”Sen jälkeen mikään ei enää ollut epäselvää. Painautuessasi rintaani vasten 

jätit minuun itsesi kokoisen ja näköisen palohaavan, joka on siinä vieläkin.” 
11

 Lindqvist 1994, 137 puoltaa sitä ajatusta, että avioero ainakin toisella (oletettavasti Hannelella) 

oli seurausta alkaneesta suhteesta; Lindqvist  2000, 151. 
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leskillä on usein taipumus idealisoida puolisoaan.
12

 Olennaista on kuitenkin se, 

että kokemus on kertojalleen tosi. 

  

1.2 Martti Lindqvistin henkilökuva  

Tässä tutkimuksessa Martti Lindqvistin (20.2.1945-5.4.2004),  joka on vaikuttanut 

laajasti monella eri alalla ja kokenut elämässään paljon, henkilöhistoria- ja kuva 

on  hedelmällisintä esittää niin, että sekä hänen sisäisen että ulkoisen 

todellisuutensa vuorovaikutteisuus elämänkaaressa kävisi ilmi. Ammatillisesti ja 

julkisuuden hahmona Lindqvist tuli tunnetuksi muutamia mainitakseni teologina, 

yhteiskuntakriitikkona, eetikkona, ekumenian puolestapuhujana, kirjailijana, 

kolumnistina
13

, kouluttajana, psyko- ja sosiodraamaohjaajana sekä terapeuttina.
14

 

Rovasti Heikki Tervonen on kirjoittanut Lindqvististä elämäkerran, jossa kuuluu 

Lindqvistin oma, mutta myös monien hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten 

äänet.
15

 Tervonen kertoo, että Lindqvist oli saanut myös pappisvihkimyksen, 

mutta seurakuntapappina hän oli työskennellyt vain muutaman kuukauden.
16

 

Ammatillisissa ratkaisuissaan Lindqvist seurasi nähdäkseni hyvin uskollisesti 

sisäistä ääntänsä. Rehellisyys ja tinkimättömyys omista arvoista käy ilmi myös 

teoksesta Kaikki on läsnä
17

, joka on proosallinen omaelämäkerrallinen 

kehitystarina. Vaikka kyseessä ei olekaan faktoja esittelevä elämän ja uran 

selonteko, se kertoo niistä tunteista ja tapahtumista, joita Lindqvist itse halusi 

elämästään kehityksellisesti tärkeinä nostaa esiin. 

Kertoessaan lapsuudestaan ja nuoruudestaan, piirtyy 4-vuotiaasta Martista 

esiin kuva herkästä, pohdiskelevasta, yksinäisestä ja rikkaan mielikuvituksen 

omaavasta pojasta. Lindqvist on kertonut oppineensa lukemaan tämän ikäisenä 

millä oli sisäisen todellisuuden kannalta valtaisa merkitys. Varhaisessa teini-

iässään Lindqvist koki voimakasta uhmaa Jumalaa, vanhempiaan, opettajia ja 

uskonnollisia ihmisiä kohtaan. Tämä ilmeni valehteluna, varasteluna ja 

tupakoimisena, mutta yllättäen myös hyvänä koulumenestyksenä, jonka hän koki 

                                                 
12

 Poijula 2002, 133, 136. 
13

 Tervonen 2005, 234 kertoo, että Lindqvist oli kolumnistina esimerkiksi Helsingin Sanomissa, 

Kotimaassa, Eevassa, Sanassa, Hengellisessä Kuukauslehdessä ja Länsi-Savossa.  
14

 Ks.esim. Tervonen  2005, 19; Lindqvist 1999, 15. 
15

Tervonen 2005, 8 itse huomauttaa, että hänen kirjansa ei ole ”pikkutarkka tieteellinen 

elämäkerta.” Tämä näkyy esimerkiksi siten, että viitteitä on käytetty hyvin niukasti ja näin ollen 

jää useasti epäselväksi missä kontekstissa Lindqvistiä ja hänen toimintaansa ja ajatteluaan pohtivat 

henkilöt ovat näkemyksensä esittäneet. 
16

 Tervonen 2005, 149. 
17

 Lindqvist, Martti: Kaikki on läsnä 1988. 
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tuovan itselleen yliotteen opettajista.
18

 Tässä yhteydessä voi myös todeta, että 

nuori Martti toteutti sitä mitä tunsi. Tätä kuvaa yhtälailla Lindqvistin elämän yksi 

tärkeimmistä kokemuksista rippileirillä Lohjan Vivamossa
19

: hän koki 

kääntymyksen. Kaikki on läsnä - teoksessa kuvataan miten tämä tapahtuu 

asteittain; Martti kokee leirin uskovat nuoret mielenkiintoisiksi ja ympäriltä 

”pakanat” siirtyvät ”pyhien” leiriin. Lindqvist kokee herkässä tunnetilassa 

tulleensa risteykseen, jossa on joko valittava tai toista kertaa ei tulisi. 

Kääntymyskokemus ja uusi usko velvoittavat pahojen tekojen hyvittämiseen, 

toisaalta sisällä on kuitenkin uudenlainen ilo ja rauha.
20

 Lindqvistin uskonnollinen 

kääntyminen tapahtui hyvin herätyskristillisessä ilmapiirissä ja hän tässä 

vaiheessa, 15-vuotiaan kehitysvaiheelle ominaisella tavalla, astui melko 

kritiikittömästi tiukasti määritellyn rajan yli uskovaisen ihmisen rooliin. 

Rehellisyyden puutteeseen omien tunteiden suhteen liittyy kuitenkin nuoren 

Martin suhde vastakkaiseen sukupuoleen; omia eroottisia tunteita ei saa ilmaista; 

15-vuotias Martti olettaa, että kaikki muut uskovaiset nuoret hänen tavallaan 

pidättäytyvät jopa kädestä pitämisestä. Pettymys toisiin on suuri totuuden 

vähitellen paljastuessa.
21

 

  Osittain rippikoulukokemuksen vaikutuksesta Lindqvist aloitti teologian 

opinnot vuonna 1963 vaikka tarkoitus oli ollut mennä Teknilliseen 

korkeakouluun. Hän itse kuitenkin liittää alkuperäisen suunnitelman viitanneen 

myöhempään eetikon rooliinsa, jossa vastaan tulivat kysymykset lääketieteellis-

hoidollisella ja biotekniikan alueella. Lindqvist suoritti teologian kandidaatin 

tutkinnon alle kolmessa vuodessa.
22

 Näinä aikoina hän oli yhteiskunnallisesti 

hyvin aktiivinen etenkin Ylioppilaiden kristillisen yhdistyksen piirissä. 22-

vuotiaana (v.1967) Lindqvist valittiin Suomen kristillisen ylioppilasliiton (SKY) 

pääsihteeriksi. Samana vuonna hän solmi myös avioliiton.
23

 Elettiin myrskyisän 

opiskelijaradikalismin aikaa. Lindqvist itse kertoo olleensa ”kovassa puristuksessa 

kirkollisen johdon ja ylioppilasmaailman välissä.”
24

 Näinä vuosina hän kertoo 

oppineensa vallasta ja sosiaalisista kriiseistä enemmän kuin koskaan. Tässä 

tilanteessa hänen sisäisiä tuntojaan kuvaa hyvin tapahtuma kirkkopäivillä, jossa 

                                                 
18

 Lindqvist 1988, 45, 149; Lindqvist 2000, 30. 
19

 Kansan Raamattuseuran omistama toimintakeskus. 
20

 Tervonen 2005, 32; Lindqvist 1988, 63-74. 
21

 Lindqvist 1988, 83-98. 
22

 Lindqvist 2004, 107. 
23

 Lindqvist 2000, 82-83. 
24

 Lindqvist 2004, 109. 
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loppuhuipennukseksi oli tarkoitus pitää yhteinen jumalanpalvelus. Lindqvist 

järkyttyi alttarille sijoitetusta Suomen lipusta, jonka hän yhdisti kansallisiin 

etuihin ja sorrettujen vereen. Hän käveli eteen ja rauhallisesti ilmaisi mielipiteensä 

kansallisten ja kristillisten symbolien sekoittamisesta. Kaksituhatta ihmistä alkoi 

tömistää jalkojaan hallin lattiaan ja nuori Martti palasi paikalleen vihaisin huudoin 

saateltuna. Sisäisesti ja ulkoisesti tämä tapahtuma sai hänet vapisemaan. 

Myöhemmin hän kuvasi tuntojaan tästä jaksosta elämässään viitaten omaan 

innostukseensa, naiiviuteensa ja paatokseen, jotka olivat osasyynä 

”kolaroimiseen” kirkon kanssa. Toisaalta Lindqvist arvosti itsensä täyttä 

antamista kollektiivisen unelman eteen. Näinä aikoina perhe oli kasvanut 

nelihenkiseksi ja oli aika siirtyä uusiin maisemiin.
25

 

 SKY:n pääsihteerin tehtävät jätettyään Lindqvist siirtyi Kirkon 

tutkimuslaitokseen tutkimustyöhön. Erityisen merkittävänä hän koki kutsun 

Kirkkojen maailmanneuvoston järjestämään asiantuntijakonferenssiin, joka 

käsitteli ihmisen ja yhteiskunnan tulevaisuutta luonnontieteellisen teknologian 

todellisuudessa.
26

 Tämän ekumeenisen projektin tuloksena syntyi Lindqvistin 

väitöskirja.
27

 Lisensiaattityönsä vaikutuksesta Lindqvistille syntyi suhde myös 

lääkärikuntaan.
28

 Näin hänestä vähitellen tuli Tervosta lainatakseni ”joka paikan 

eetikko”
29

 varsinkin sosiaalieettisissä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon 

etiikan kysymyksissä. Lindqvist itse puhuu rooliristiriidasta opettajan ja etsijän 

välillä kertoen samalla kyllästymisestään Jumalasta puhumiseen teorian tasolla, 

opillisiin väittelyihin ja valtaan, joka estää rehellisen kohtaamisen. 

Uskollisuudesta omalle sisäiselle äänelle ammatillisessa mielessä kertoo 

Lindqvistin luopuminen vuonna 1986 vakituisesta virastaan Helsingin yliopiston 

sosiaalietiikan apulaisprofessorina mikä herätti ihmetystä. Syyt olivat osittain 

henkilökohtaisia, mutta myös ajatus vapaaksi kouluttajaksi, luennoitsijaksi ja 

kirjoittajaksi ryhtymisestä oli alkanut muotoutua. Lindqvist koki 

yliopistomaailman myös liian hierarkkisena ja muodollisena sekä 

riittämättömyyttä alaansa liittyvän tiedon jatkuvassa päivittämisessä.
30

 

                                                 
25

 Lindqvist 2000, 82-83; Lindqvist 2004, 109; Lindqvist 1988, 101, 107-109. 
26

 Lindqvist 2000, 120. 
27

 Lindqvist 2004, 109-110; Lindqvist 2000, 120; Martti Lindqvist: Itseään muokkaava ihminen: 

tutkimus eräistä modernin lääketieteen eettisistä ongelmista 1972. 
28

 Lindqvist 2004, 110. 
29

 Tervonen 2005, 119.  
30

 Lindqvist 2004, 110-111; Lindqvist 2000, 121-122; Lindqvist 1988, 154-159; Tervonen  2005, 

95, 97. 
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 Vuonna 1975 Lindqvist kutsuttiin Länsi-Saksaan Bad Segebergin 

evankeliseen akatemiaan, jossa häntä pastoraalipsykologisessa viitekehyksessä 

pyydettiin puhumaan 1960-luvun opiskelijaliikkeen törmäämisestä kirkon kanssa. 

Suurin osa paikalla olevista suomalaisista teologeista oli sairaalateologeja. 

Lindqvist itse liittää tämän matkan elämänsä yhtenä tärkeänä herätyksenä 

ihmissuhteiden merkitykseen, verraten sitä jopa nuoruuden 

kääntymyskokemukseen. Matkasta alkanut prosessi johti selvittelyihin hänen 

silloisessa avioliitossaan, joka päättyi eroon 1980-luvun lopulla. Toisaalta se oli 

käänne ammatillisessa mielessä. Etiikka ja psykologia alkoivat keskustella 

keskenään; Lindqvististä tuli terveydenhuollon kouluttaja sekä terveydenhuollon 

etiikan opettaja Tampereen yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan.
31

 Hän toimi 

myös varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana Kirkon 

sairaalasielunhoidon keskuksessa. Lähdemateriaalistani Kuolemaa väkevämpi on 

toiminut sairaalasielunhoitajien oppikirjana
32

 mikä kertoo Lindqvistin 

vaikutuksesta alan piirissä. 

 1980-luvun alkupuolella Lindqvist tutustui psykodraamaliikkeeseen ja  lähti 

kouluttautumaan alalle.
33

 Hän itse kertoo, miten tieteelliseen ajatteluun tottuneena 

”symbolien, mielikuvien, tarinoiden, roolien ja ryhmäprosessien”
34

 maailma 

aluksi hämmensi. Lopulta matka uudenlaisessa viitekehyksessä muutti hänen 

elämänkäsitystään; Jungin opit esimerkiksi kollektiivisesta alitajunnasta siirtyivät 

käytäntöön. Draama ilmaisukeinona liittyy Lindqvistin mukaan kollektiiviseen 

alitajuntaan; tätä ilmentävät myös erilaiset rituaalit ja rituaalinomaiset käytännöt 

kuten esimerkiksi poliittiset foorumit. Psyko- ja sosiodraama ovat Jacob Morenon 

(1889-1974) kehittämiä ryhmäterapian muotoja, joiden raja on liukuva; 

psykodraamassa käsitellään ohjaajan johdolla yhden henkilön 

kokemustodellisuutta muiden toimiessa apuhenkilöinä. Sosiodraama, joka ei ole 

selvästi määriteltävissä terapeuttiseksi työskentelyksi, liikkuu sosiaalisten 

kysymyksien parissa ja päämääränä on yhteisön kokemuksellinen vapautuminen 

ja jopa ongelmanratkaisu.
35

 

 Vaimonsa Hannelen kanssa Lindqvist johti HIV-infektoituneiden leirejä. 

Tällöin 1990-luvun alussa HIV:n hoito oli eri tasolla kuin nykyään; Tervosen 

teoksessa HIV-kouluttaja Kari Tuhkanen kertoo, että kurssit olivatkin 

                                                 
31

 Lindqvist 2000, 149-152. 
32

 Tervonen 2005, 169-170. 
33

 Lindqvist 2000, 154. 
34

 Lindqvist 1992, 8. 
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enimmäkseen saattohoitoa.
36

 Vuonna 2000 ilmestyneessä teoksessaan Tässä 

seison, Lindqvist kiittää suomalaista aids-strategiaa alusta asti onnistuneena 

toimintana tuloksineen. Tervosen kirjassa tästä annetaan suuri kiitos Lindqvistille 

itselleen.
37

 Aidsia vastaan taisteleminen sai Lindqvistin ryhtymään sittemmin 

elämässään teologiseksi ja eettisesti asiantuntijaksi eteläisen ja itäisen Afrikan 

aids-kampanjaan CUAHA:an. Erään tähän työhön liittyneen kokouksen jälkeen 

Lindqvist yhdessä avopuolisonsa Liisan kanssa jatkoi matkaa lomailemalla. 

Lindqvistillä oli viiden vuoden ajan ollut keuhkosairaus; matkan aikana hän 

sairastui keuhkokuumeeseen. Elimistö ei enää kestänyt rasitusta ja Lindqvist kuoli 

59-vuotiaana Dar es Salaamissa.
38

 

2.Teoreettinen viitekehys 

2.1 Coping-teoriat  

Richard Lazaruksen ja Susan Folkmanin
39

 coping-määritelmä on yksi 

tunnetuimpia. Heidän mukaansa coping on ”jatkuvasti muuttuvia kognitiivisia ja 

toiminnallisia yrityksiä hallita tiettyjä ulkoisia ja/tai sisäisiä vaatimuksia, joiden 

arvioidaan verottavan tai ylittävän henkilön resurssit.”
40

 Lazarus & Folkman 

painottavat tapahtuman ja reaktion välillä olevia kognitiivisia prosesseja. 

Ensimmäisenä (primary appraisal) henkilö arvioi tilanteen merkitystä itselleen; jos 

tilanne on aivan uusi eikä siihen ole aikaisemmin liittynyt negatiivisia mielikuvia, 

sitä ei arvioida uhkaavaksi.
41

 Toiseksi (secondary appraisal) arvioidaan toiminnan 

mahdollisuuksia ja kolmas, uudelleenarviointi perustuu uuteen ympäristön ja/tai 

henkilön tuottamaan tietoon.
42

 Teoriaa on kritisoitu siitä, että se painottaa vääriä 

asioita: ihmiselimistön ja -psykologian sekä kulttuurin pohjalta vallitsee laaja, 

yhteinen kokemus siitä, mikä on stressitekijä.
43

 Poikkikulttuurinen tutkimus 

                                                                                                                                      
35

 Lindqvist 1992, 8, 149, 153-155. 
36

 Tervonen 2005, 246-247. 
37

 Lindqvist 2000, 104; Tervonen 2005, 249, 253. 
38

 Tervonen  2005, 297-298. 
39

 Psykologian professori Joseph Camposin kirjoittama in memorian kertoo, että Lazarus (1922-

2002) oli tunnettu tutkija ja emeritusprofessori Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Hänen 

yhdessä oppilaansa, psykologian tohtori Susan Folkmanin kanssa kirjoittamastaan kirjasta Stress, 

Appraisal and Coping (1984) tuli alan luetuin ja viitatuin teos. 
40

 Lazarus&Folkman 1984, 141 “constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage 

specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of 

the person.” 
41

 Lazarus&Folkman 1984, 83. Vrt. Saarenheimo&Suutama 2000, 455 kirjoittavat tästä ”Toisaalta 

arvioidaan stressiä aiheuttavaa tilannetta tai asiaa…” Lazaruksen ja Folkmanin mukaan kuitenkaan 

tässä vaiheessa ei vielä ole päätetty, onko tilanne ylipäätänsä stressaava. 
42

 Lazarus&Folkman 1984, 53. 
43

 Antonovsky 1980, 73. 
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osoittaakin, että läheisen ihmisen kuolema on universaalisti vaikeaa.
44

 Lisäksi 

suuri osa ihmisistä kamppailee jatkuvasti stressitekijöiden kanssa, jotka voivat 

olla erilaisia, mutta koettuina yhtä merkittäviä.
45

  

  Lazarus & Folkman kritisoivat perinteistä copingin, stressin ja 

sopeutumisen tutkimusta keskittymisestä yksisuuntaisesti ympäristön 

vaikutukseen reaktioon. Tästä esimerkkinä he mainitsevat elämäntapahtumiin 

keskittyvän tutkimuksen, jossa rakkaan menettämisen katsotaan lisäävän riskiä 

sairastumiseen. Syyhyn ja seuraukseen keskittyvä tutkimus voi tosin ottaa 

huomioon persoonallisuustekijät, joiden katsotaan vaikuttavan coping-prosessiin 

tai siihen, miten ympäristöstä tuleva uhka arvioidaan. Nämä perinteiset teoriat 

käsittelevät kuitenkin ihmisen ja ympäristön suhdetta yksisuuntaisena ja ennen 

kaikkea staattisena ilmiönä, kuin valokuvana tietystä hetkestä. Sensijaan coping 

varsinkin suruprosessissa olisi nähtävä jatkuvana ympäristön ja ihmisen 

vuoropuheluna kuten Lazarus & Folkman kuvaavat ”jatkuvana liikkuvana kuvana, 

joka esittää todellista tapahtumien virtausta.”
46

 Lindqvistin surupäiväkirjaan 

sopiikin hyvin kuvaus tunteiden vaihtelusta, prosessista, stressaavassa tilanteessa: 

”Ympäristö, kuten myös ihminen ja hänen suhteensa siihen, muuttuvat jatkuvasti. 

Ihmisen tunne-elämää kuvaa vaihtelu ja muutos. --Nämä tunteet ilmaisevat mitä 

tapahtuu kun tilanne kehittyy ja kun ihmisen toiminta ja ympäristö vaikuttavat 

tilanteen merkittävyyden arviointiin.”
47

 Lazaruksen & Folkmanin 

vuorovaikutteisen prosessimallin (the design of transactional process-oriented 

research
48

) mukaan ihminen ja ympäristö sekä heidän välinen suhteensa on 

jatkuvassa muutoksen tilassa; näin myös siis coping. Tämän mallin mukaan 

stressin, copingin ja sopeutumisen ydin on muutos; ollessaan uhattuna ihmisen on 

kyettävä muuttumaan palauttaakseen tasapainoisen suhteen ympäristönsä 

kanssa.
49

  

Lazarus & Folkman viittaavat (luonteen)piirre-tutkimukseen (trait 

approach), jossa pyritään löytämään stabiileja, ihmiselle ominaisia piirteitä toimia 

                                                 
44

 Miculincer&Shaver 2008, 94. 
45

 Antonovsky 1980, 73. 
46

 Lazarus&Folkman 1984, 291-293 “In the latter case, we are no longer looking at a still photo, a 

single act or thought pictured in a discrete time frame, but a series of stills, joined to form a 

continuous motion picture that portrays the actual flow of events.”  
47

 Lazarus&Folkman 1984, 295 ”The environment is constantly changing, and so is the person and 

his or her relationship with it. One’s emotional life, for example, is characterized by flux and 

change. --These feelings express what is happening as the encounter unfolds and one’s own 

behavior and that of the environment alter the appraised significance of  the encounter.” 
48

 Lazarus&Folkman 1984, 286. 
49

 Lazarus&Folkman 1984, 295-296. 
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ja reagoida. Heidän mukaansa tällainen lähestymistapa ei ota huomioon copingin 

moniulotteisuutta tosielämän tilanteissa.
50

 He käyvät kuitenkin teoksessaan läpi 

myös persoonaan liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat arviointiin ja näin siis myös 

copingiin. Näitä ovat esimerkiksi sitoumukset, johon kuuluvat valinnat, arvot ja 

päämäärät, uskomukset, johon kuuluu esimerkiksi käsitys kontrollista 

henkilökohtaisessa elämässä (oma kontrolli, Jumala, kohtalo) sekä 

eksistentiaaliset uskomukset. Näistä ensimmäisestä eli sitoumuksesta Lazarus & 

Folkman toteavat, että se on sekä haavoittuvuustekijä että voimavara; syvä 

sitoumus altistaa suuremmalle vahingoittumisalttiudelle, mutta toisaalta se saattaa 

kannustaa aktiiviseen toimintaan.
51

 

 Lazaruksen & Folkmanin mukaan vuorovaikutteinen ja prosessuaalinen 

malli coping-tutkimuksessa vaatii todellisten ajatusten, tekojen ja tunteiden 

tutkimista konkreettisessa tilanteessa; ei sen tutkimista mitä henkilö raportoi 

mahdollisesti tekevänsä jossakin tilanteessa. Heidän mukaansa tutkimus on 

paloiteltava ajallisesti, jotta ajattelun, tunteiden ja toiminnan muutoksia voidaan 

havainnoida, kun tilanne ja sen arvioiminen muuttuu.
52

 Edellä luetellut sopivat 

hyvin Lindqvistin surupäiväkirjan tutkimiseen; kyse on todellisesta tilanteesta ja 

raportointi on ollut tiivistä. Huomioitava on kuitenkin, kuten Lazarus & Folkman 

toteavat, että itseraportteihin liittyy omat ongelmansa kuten esimerkiksi 

muistaminen ja tarve tuoda itsensä esiin positiivisessa valossa sekä kieleen 

liittyvät epäselvyydet.
53

 Lindqvistin surupäiväkirjassa on kuitenkin liian vähän 

tietoa hänen sosiaalisesta ympäristöstään, jotta voisi perustellusti tarkastella 

Lazaruksen & Folkmanin esittelemää vuorovaikutteista ulottuvuutta suhteessa 

copingiin ja surukokemukseen; Lindqvist itse kertoo jättäneensä sosiaalisen 

ulottuvuuden käsittelyn hyvin vähäiseksi.
54

 Surun ja copingin muuttuminen ajan 

kuluessa kuitenkin on tutkimuskysymyksenä perusteltu; painopiste on Lindqvistin 

sisäisen kokemuksen dynamiikassa. 

Tutkimukseni pääkysymys koskee erilaisten coping-keinojen ilmenemistä 

Lindqvistin tekstissä. On myös määriteltävä mikä on uskonnollista ja mikä ei-

uskonnollista copingia. Psykologian professori Kenneth I. Pargamentin
55

 teoria 

ottaa kantaa tähän kysymykseen ja lisäksi se sanoittaa osuvasti tämän tutkielman 

                                                 
50

 Lazarus&Folkman 1984, 128-129. 
51

 Lazarus&Folkman 1984, 56-58, 64-66, 77. 
52

 Lazarus&Folkman 1984, 317. 
53

 Lazarus&Folkman 1984, 321. 
54

 Lindqvist 1994, 13. 
55

 Bowling Greenin osavaltion yliopisto Ohiossa, Yhdysvalloissa. 
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syvemmälle tarkoitetun analyysin luonteen erityisesti uskonnollisen copingin 

osalta. Pargament puhuu funktionaalisesta näkökulmasta, jossa poraudutaan 

coping-keinojen kuvailun sijasta analyysiin niiden tarkoituksesta ja pohjalla 

olevasta rakennelmasta. Pargament huomauttaa, että hänen esittämänsä teoria 

yksilön copingin analyysissa ei selitä kaikkea vaan on otettava huomioon 

yksilölliset ja kontekstuaaliset tekijät.
56

  

Pargamentin määritelmään copingista kuuluu ajatus ihmisestä, joka 

stressitilanteessa etsii merkitystä (significance).
57

 Hänen käsitykseensä 

merkityksestä kuuluu sekä objektiivinen että subjektiivinen puoli; ensin mainittu 

viittaa niihin päämääriin, joita ihmiset tavoittelevat. Ne voivat olla materiaalisia, 

psykologisia, sosiaalisia, fyysisiä tai hengellisiä. Subjektiivinen merkitys 

puolestaan viittaa niihin arvoihin ja tunteisiin jotka liittyvät näihin päämääriin. 

Ennen kaikkea ihminen pyrkii säilyttämään hänellä jo olevia arvoja kuten 

esimerkiksi terveyttä, omaisuutta, perhettä tai tuttua elämäntyyliä.
58

 Käsillä 

olevassa tutkimuksessa päämäärää ja merkitystä käytetään synonyymeinä. 

Lazaruksen & Folkmanin tavoin Pargament painottaa copingin 

prosessimaista luonnetta. Prosessiin kuuluvat käytännössä kaikki inhimillisen 

toiminnan alueet: kognitiivinen, emotionaalinen, toiminnallinen ja fysiologinen.
59

 

Uskonnollisen copingin mukaantulo tilanteeseen riippuu monesta eri tekijästä. 

Ihmisillä on taipumus käyttää niitä coping-keinoja, jotka ovat helposti saatavilla; 

tällöin uskonnon rooli ihmisen orientaatiosysteemissä ( tapoja, arvoja, suhteita, 

yleisiä uskomuksia ja persoonallisuus) vaikuttaa sen hyödyntämiseen. On myös 

tiedettyä, että erityisen stressaavissa tilanteissa ihmiset kääntyvät herkemmin 

uskonnollisten resurssiensa puoleen. Uskonnollista copingia luonnehtii 

merkityksen etsimisen lisäksi myös pyhän etsintä; Pargamentin mukaan tähän 

liittyy monesti uskonnollisten ihmisten ja elämän rajatilanteissa olevien ihmisten 

kokemus inhimillisestä rajallisuudesta. Pyhä viittaa Jumalaan ja korkeampiin 

voimiin, mutta myös sekulaarit elämänalueet voivat leimautua pyhän 

ulottuvuudella. Tällaisiksi tulevat esimerkiksi avioliitto, aika, minuus, työ ja 

hyveet kun ne liitetään Jumalaan, transsendenssiin, rajattomuuteen tai 

äärettömyyteen.
60
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 Pargament 1997, 232, 199. 
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 Pargament 1997, 90 ”Coping is a search for significance in times of stress.” 
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Uskonnollinen coping voi merkitä ihmiselle eri asioita. Pargament puhuu 

merkityksen säilyttämisestä, joka on yleensä ensimmäinen keino suojella sitä, 

mikä on elämässä tärkeintä. Myös polku eli keinot tämän merkityksen 

ylläpitämiseksi säilyvät entisellään. Tästä esimerkkinä Pargament mainitsee muun 

muassa uskonnollisen kestävyyden. Ihminen voi myös muuttaa polkua 

säilyttääkseen merkityksen esimerkiksi vaihtamalla uskonnollista yhteisöä. 

Merkityksen transformaatio vaatii ihmiseltä isoja muutoksia, jotka tapahtuessaan 

voivat johtaa polun säilyttämiseen, mutta merkityksen muuttamiseen. Radikaalia 

muutosta edustaa sekä polun että päämäärän muutos, jota hyvin kuvaa 

uskonnollinen kääntymys. Pargament puhuu tässä yhteydessä omasta kontrollista 

luopumisesta, joka voidaan myös nähdä copingina.
61

  

Pargamentia on kritisoitu liiallisesta keskittymisestä amerikkalaiseen 

kontekstiin
62

, mutta edellä esitelty teoreettinen malli ei ole erityisesti kulttuuriin 

sidottu vaan perusperiaatteiltaan sopii sovellettavaksi yleisinhimillisesti. 

Pargamentin teorian pohjalta voi kuitenkin kysyä, onko aina selvästi erotettavissa 

mikä on polku ja mikä päämäärä. Milloin uskonto on päämäärän sijasta keino 

jonkin muun merkityksen tavoittamiseksi? Pargament kuitenkin huomauttaa, ettei 

uskonto tyhjenny copingiksi
63

; tämä on muistettava aineiston analyysissä. Hän 

myös toteaa, että missä toinen näkee säilyttämistä, voi toinen nähdä 

rekonstruktiota.
64

 Copingin ohella tässä tutkimuksessa viitataan myös 

elämänhallinnan käsitteeseen, joka on laajempi käsite kuin coping; se ei liity 

ainoastaan stressaaviin elämäntapahtumiin vaan esimerkiksi riittävien 

elämänehtojen turvaamiseen ja kokemukseen omista vaikutusmahdollisuuksista 

elämässä ja sen erityisissä tilanteissa.
65

 

Käytännöllisen teologian professori Ruard Ganzevoort ehdottaa 

uskonnollisen copingin teoriassaan moniulotteisempaa näkökulmaa. Hän kritisoi 

Pargamentia sen huomiotta jättämisestä miten kriisi ja coping vaikuttavat 

uskontoon. Lisäksi Pargament käsittelee Ganzevoortin mukaan uskontoa stabiilina 

systeeminä sekä jättää identiteetin ja kontekstin prosessien roolit liian vähälle 

huomiolle. Ganzevoortin teorian pohjana on Lazaruksen & Folkmanin ajatus 

copingin vuorovaikutteisuudesta ja prosessimaisuudesta. Coping voi olla 

toimintaa, joka suhteessa ympäristöön vaatii jälleen uudenlaista copingia. Coping, 
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uskonto, identiteetti ja konteksti ovat kaikki yhteenkietoutuneita ja 

vuorovaikutteisia, jatkuvasti muuttuvia ulottuvuuksia. Suuret muutokset yhdellä 

alueella vaikuttavat myös muihin alueisiin.
66

  

Uskonnon Ganzevoort jakaa kokemukseen, tulkintaan ja toimintaan, johon 

kuuluvat myös rituaalit. Käsitellessään uskonnollista tulkintaa, Ganzevoort toteaa, 

että se voi vaikuttaa arviointiprosessiin kriisissä ja copingissa, koska kriisissä on 

kyse merkityksestä ja identiteetistä. Uskonnollinen tulkinta voi tapahtua vain 

vuorovaikutuksessa uskonnollisen viitekehyksen kanssa. Ganzevoort toteaa, että 

viitekehys on täynnä aiempia tulkintoja. Siksi hän katsoo tärkeäksi kiinnittää 

huomiota elämäkertaan.
67

 Tästä kirjoittaa myös Pargament; tulkittaessa copingin 

funktioita yksilön tilanteessa, on tutustuttava hänen kokemushistoriaansa.
68

 Tähän 

nojaten tässä tutkielmassa on esitetty lukijalle huolellisesti Martti Lindqvistin 

henkilökuva. 

Ganzevoort jatkaa teoriaansa esittämäänsä narratiiviseen näkökulmaan, 

jonka hän yhdistää uskonnollisen copingin moniulotteiseen malliin. Ganzevoortin 

mukaan narratiivisuus on kertomuksellinen rakenne, jossa kertojat kokevat ja 

tulkitsevat omaa elämäänsä ja jossa he pyrkivät vaikuttamaan ihmissuhteisiin ja 

näin maksimoimaan merkitystä. Narratiivisen teorian ensimmäinen tärkeä osa on 

kertoja, jota rajoittavat monet sosiaaliset normit. Uskonnolliseksi kertojan tekee 

asenne, jossa kertoja asettaa kerronnan suhteessa transsendenttiin. Toisena on itse 

kertomus, jossa oleva toimija, vaikka olisikin sama kuin reaalisen maailman 

kertoja, esitetään valituissa puitteissa. Myös kertomus ollakseen uskonnollinen 

edellyttää yhteyttä transsendenttiin; ainoa tapa viitata tähän on metafora. 

Kolmantena on yleisö, johon voi sekundaaristi kuulua esimerkiksi Jumala. Ja 

neljäntenä on merkitys, joka koostuu kahdesta pääteemasta: rakenteesta ja 

hyväksynnästä. Rakenne liittyy merkityksen luomiseen elämän kokemuksista ja 

hyväksyntä liittyy sosiaaliseen ulottuvuuteen, jossa pyritään vakuuttamaan yleisö 

kertomuksen oikeutuksesta ja uskottavuudesta. Uskonnollisen kertomuksen 

määrittämiseksi uskonnolliseksi riittää, että yksi edellämainitusta neljästä 

ulottuvuudesta toteutuu uskonnollisena; tarkoitus on pyrkiä väljyyteen, jotta 

monenlaiset ilmiöt voidaan sulkea mukaan.
69
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Ganzevoort toteaa, että kriisi ei ilmesty ”narratiiviseen tyhjiöön” (narrative 

vacuum) ja sitä edeltävät monet kokemukset ja tulkinnat. Ihminen pyrkii aina 

tulkitsemaan kriisiä tuttujen kertomusten valossa ja säilyttämään ”merkityksen 

koherenssin” (coherence of meaning); jos tämä onnistuu, voi syntyä psykologinen 

kriisi, mutta ei välttämättä eksistentiaalista. Ja mikä tärkeintä: kaikki coping on 

suuntautunut muotoilemaan ja säilyttämään henkilökohtaista narraatiivia, jonka 

koetaan tarjoavan riittävää johdonmukaisuutta merkityksen suhteen.
70

 

Ganzevoortin teoria lunastaa lupauksensa siinä mielessä, että se on moniulotteinen 

ja prosessimainen. Se tarkentaa vanhempaa Lazaruksen & Folkmanin 

vuorovaikutteista prosessimallia. Ganzevoortin teoriassa ja omassa 

tutkimusasetelmassani on yhteisiä elementtejä; narratiivisen lähestymistavan 

myötä copingia tarkastellaan laajempaa taustaa vasten. En kuitenkaan 

lähdeaineistoni puitteissa pysty riittävästi tutkimaan ihmissuhteiden ja Lindqvistin 

copingin suhdetta toisiansa muuttavina tekijöinä. Edellä esitellyn neljän elementin 

tuominen toisiaan muokkaavina tekijöinä tutkimustehtävään, näyttäytyy myöskin 

aloittelevalle tutkijalle liian haasteellisena.  Ganzevoortin narratiivinen teoria olisi 

yksi mahdollinen lähestymistapa aineistooni, mutta olen valinnut enemmän 

sisältöön keskittyvän analyysin jättäen esimerkiksi kertojan ja yleisön välisen 

suhteen vähemmälle huomiolle. Tästä huolimatta on huomioitava, että 

muodollinen ja sisällöllinen lähestymistapa eivät ole toisensa poissulkevia; 

monesti muoto kertoo sisällöstä.
71

  

2.2 Suruteoriat 

Surun käsite ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä johtuen surun moniulotteisesta 

luonteesta ja käsitteen muuttumisesta ajan ja maailman mukana. Surun 

ilmaiseminen on erityisen kulttuurisidonnaista
72

 mikä väistämättä vaikuttaa myös 

surukäsityksiin. Vaikka tämän tutkimuksen painopiste on surussa käytettävässä 

copingissa, on selvää, että suruprosessit ja coping ovat vuorovaikutteisessa 

suhteessa keskenään. Tutkiakseen copingin käyttöä surussa, on ymmärrettävä 

myös sitä ilmiötä, joka tuottaa tämän selviytymistarpeen. Aina ei ole edes selvää 

mikä määritellään copingiksi, mikä surureaktioksi. Surutyö itsessään on 

copingia.
73

 Surussa käytettävät coping-keinot syntyvät vastauksena 
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surureaktioihin. Myös coping vaikuttaa suruun; Poijulan mukaan coping-keinot 

vaikuttavat sekä surukokemukseen sisäisesti että surun ilmaisemiseen.
74

 Stroebe 

& Schut toteavat, että copingilla on vaikutus suruun sopeutumisessa ja se voi 

parhaimmillaan vähentää psyykkistä ja fyysistä sairastavuutta.
75

 On jopa 

kyseenalaistettu, onko surun puuttuminen välttämättä edes sairaalloista vaan 

ennemminkin merkki toimivista coping-keinoista.
76

 

Keskustelu sairaalloisesta eli patologisesta surusta on pohdituttanut 

tutkijoita jo pitkään. Jalland jopa toteaa, ettei modernilla psykologialla ennen 

1960-lukua ole ollut merkittävää annettavaa koskien normaalia surua.
77

 Freudin 

perintönä terveen suruprosessin päämääränä on nähty kiintymyssiteen 

katkaiseminen eli energian dekatektoituminen menetetystä.
78

 Näin sureva voi 

kiinnittyä uusiin ihmisiin ja jatkaa elämäänsä. Poijula kutsuu tätä käsitystä 

unohtamisen teoriaksi.
79

 Uusi surukäsitys sensijaan ei näe surutyön tarkoituksena 

kiintymyssiteen katkaisemista.
80

 Poijulan kirjassa
81

 todetaan, että yksi surun 

tärkeimmistä päämääristä on muodostaa mielikuva kuolleesta, joka säilytetään 

muistissa sekä uudenlainen ”sisäisen kiintymyksen malli.”
82

 Field muotoilee asian 

tarkemmin ja kysyy mistä on sitten luovuttava ja mitä säilytetään.
83
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Kiintymyssiteen jatkumisen teorian
84

 mukaan kuoleman todellisuus on kohdattava 

ja luovuttava siteestä sellaisena, kuin se oli toisen eläessä. Teorian mukaan on 

luovuttava siteestä odotuksien, uskomuksien ja päämäärien tasolla, mutta 

rakennettava suhde, joka elää sisäisellä tasolla. Myös Poijula liittyy tähän todeten, 

että kiintymyssiteen katkaiseminen tapahtuu konkreettisella tasolla, mutta jatkuu 

mielikuvatasolla, jota muisteleminen tukee.
85

 Field painottaa siteen 

katkaisemisessa ja terveessä siteen jatkumisessa eron tekemistä elävien ja 

kuolleiden välillä, vaikka surevalla olisi uskonnollisia uskomuksia elämästä 

kuoleman jälkeen; kokemus kuolleen läsnäolosta on enemmän sisäinen kuin 

paranormaaleihin kokemuksiin liittyvä.
86

 Myös Tähkä liittyy tähän painottamalla 

muiston muodostusta, jota surija pystyy kontrolloimaan. Edesmenneestä ei ole 

illuusiota ”sen (objektin) erillisestä ja autonomisesta olemassaolosta.” Tähkän 

mukaan kuolleeseen ei kohdistu enää odotuksia.
87

  

Jatkuvan kiintymyssiteen teoriaan liittyy kuitenkin epäselvyyttä esimerkiksi 

suhteessa uskontoon. Vaikka surevalla ei olisi edellä mainittuja paranormaaleja 

kokemuksia kuolleeseen liittyen, voi käsitykseen kuolemasta kuitenkin liittyä 

arkinenkin kommunikaation kokemus menetetyn kanssa. Stringer käsittelee 

aihetta brittiläisessä kontekstissa ja toteaa, että kuolleille puhuminen voi olla arjen 

normaalia jutustelua ja suhde voidaan kokea hyvin intiiminä.
88

 Myös kulttuuriset 

erot vaikuttavat siihen, mikä tulkitaan normaaliksi ja mikä sairaalloiseksi 

yhteyden ylläpitämiseksi; yhden kulttuurin sisällä voi olla myös ristiriitaisia 

käsityksiä yhteydenpidosta kuolleisiin.
89

 Pargamentin mukaan monet eri uskonnot 

sisältävät siirtymäriittejä kuoleman yhteydessä, jotka mahdollistavat toisaalta 

jatkuvuuden ja toisaalta muutoksen.
90

 

 John Bowlbyn vaikutus surututkimukseen on ollut suuri sekä 

kiintymyssuhdeteorian että surun vaiheteorian kautta.
91

 Hän huomasi sen 

myöhemmin usein toistetun ajatuksen, että eri tavalla kiintyneet ihmiset reagoivat 

suruun eri tavoin.
92

 Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian lähtokohdat ovat alunperin 
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vanhempi-lapsi-suhteen yhteydessä, mutta sitä on laajennettu käsittämään kaikki 

biologisesti merkittävät ihmissuhteet (sisältää myös avioliiton ja siihen 

rinnastettavat suhteet
93

) joihin liittyy tarve säilyttää kiintymys ja joiden 

läheisyydestä erottaminen aktivoi eroahdistuksen. Tämä suojelee suhdetta ja estää 

sen, ettei yksilö korvaa kiintymyshahmoa toisella aina kun tämä poistuu. 

Mielenkiintoinen johtopäätös tästä on, että läheisen kuoleman yhteydessä tämä 

eroahdistus aktivoituu ikäänkuin virheellisesti; se ei tunnista läheisen menetyksen 

lopullisuutta.
94

 Bowlby on myös selkeästi edellä esitellyn uuden surukäsityksen 

edustaja, sillä hän näkee (aikuisen) surun viimeisenä vaiheena 

uudelleenorganisoitumisen, jossa suhde menetettyyn jatkuu symbolisella tasolla. 

Uskonto voi tukea tätä jatkuvaa sidettä.  Jatkuvan siteen rinnalla tapahtuu 

kuitenkin myös irrottautumista: Bowlbyn mukaan suhde menetettyyn ei saisi 

jäädä primaariseksi ja suhteen muihin ihmisiin tulisi jatkua.
95

 

 Surutyön käsitteestä on monenlaisia eri näkemyksiä.
96

 Freud käytti sitä 

kuvaamaan edellä mainittua prosessia irrottautumisesta kuolleesta.
97

 Kuitenkin 

myös Poijula käyttää termiä surutyö ja näkee sen päämääränä henkisen kasvun, 

jossa tärkeänä osana on merkityksen uudelleenrakentaminen.
98

 Hän edustaa 

selvästi sitä surutyö-teoriaa, jonka mukaan surun päätökseen saattaminen vaatii 

aktiivista menetykseen liittyvien tuntemusten ja ajatusten kohtaamista.
99

 Surutyö-

termiä ja –teoriaa on kritisoitu; Tähkä ehdottaa sen sijalle ilmaisua ”menetyksen 

läpityöskentely”, koska tähän voidaan sisältää myös ne tunteet, jotka liittyvät 

menetyksen kokemiseen helpotuksena.
100

 

 Stroebe ja Schut ovat kehittäneet surusta selviytymiselle 

kaksoisprosessimallin
101

, joka haastaa perinteiset vaihemallit sekä käsityksen 

surutyöstä ainoana tienä surusta toipumiseen. He määrittelevät kaksi 

kokemuksellista orientaatiota, jotka eivät sulje pois toisiaan, vaan joihin 

keskittyminen vaihtelee suruprosessissa: menetyssuuntaus ja toipumissuuntaus. 

Suuntausten välillä tapahtuu heilahtelua; ajoittain sureva kohtaa menetyksensä ja 

ajoittain suuntautuu kohtaamaan maailman ilman menetettyä ihmistä. Lisäksi on 
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aikoja, jolloin ei surra ollenkaan. Kaksoisprosessimallissa huomioidaan myös ajan 

vaikutus copingiin; menetyssuuntautuneisuudesta siirrytään enemmän 

toipumissuuntautuneisuuteen ja vähitellen menetyksestä selviytymiseen käytetään 

vähemmän aikaa kokonaisuudessaan. He pitävät myös tärkeänä 

stressitekijöiden(oireiden), prosessin(copingin) ja seurauksen erottamista 

toisistaan.
102

  

Tutkimukset surutyöteorian ja kaksoisprosessimallin eroista suhteessa 

sopeutumiseen ovat hyvin tulkinnanvaraisia; varsinkaan jälkimmäistä ei ole vielä 

tutkittu riittävästi.
103

 Käsillä olevassa pro gradu-työssä liitytään kuitenkin vanhaan 

perinteeseen surutyöstä suruun liittyvien tunteiden kohtaamisena, joka on eräs 

coping-keino. Surutyö on surukokemuksen ja aktiivisen copingin 

vuorovaikutuksen kautta etenemistä. Stroebe et al. arvostelevat copingin 

määrittelemistä surutyöksi, koska se ei ota huomioon kohtaamisen ja välttämisen 

sekä mahdollisten muiden menetysten (kuten esimerkiksi identiteetin) roolia.
104

 

Syynä tutkimukseni käsitteelliseen määrittelyyn surutyön osalta on Martti 

Lindqvistin selvästi erottuva orientoituminen surutyö-perinteeseen surun 

kohtaamisena lähdeaineistossani. Tähän liittyy olennaisesti myös kerronnan 

suuntautuminen edesmenneelle puolisolle. Tämä ei sulje pois sitä, että välttämistä 

ei olisi tapahtunut Lindqvistin surutyössä päiväkirja-aineiston ulkopuolella. 

Tällaista ei kuitenkaan merkittävästi näy kerronnassa. Surutyön määritelmä ei 

myöskään tarkoita etteikö surija voisi kokea suruun liittyviä positiivisia 

tunteita
105

. Surutyö on kaikenlaisten suruun liittyvien tunteiden kohtaamista. 

  Surun vaiheteorioita on esitetty paljon
106

; kenties tunnetuin on Elisabeth-

Kûbler-Rossin esittämät viisi kuoleman vaihetta: kieltäminen, viha, kaupanteko, 

masennus ja hyväksyminen, joista hän myöhemmin on kritiikkiin vastaten 

todennut, ettei niiden tarkoitus ollut kokemuksen ”lokeroiminen.”
107

 Surun 

vaiheteorioita onkin toistuvasti kritisoitu liiallisesta lineaarisuudesta ja 

joustamattomuudesta.
108

 Poijulan mukaan vain 30% surevista kulkee tiettyjen 
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vaiheiden kautta. Useasti on todettu, että suru on yksilöllistä sekä kulttuurin 

muovaamaa ja siinä tapahtuu taantumista ja päällekkäisyyttä vaiheiden suhteen.
109

 

Lisäksi vaiheteorioita on syytetty kykenemättömyydestä ymmärtää surijan 

kokemusta, aktiivista roolia, yhteisön vaikutusta sekä surun lopputulosta, joka 

vaihtelee yksilöllisesti.
110

 Vaiheita ei ole kuitenkaan täysin hylätty vaan ne 

toimivat joustavana viitekehyksenä, jonka puitteissa voidaan tutkia ja ennakoida 

surun kulkua. Tämän tutkimuksen kannalta tärkeää on tehdä erotteluja sen 

suhteen, mitkä ovat psykologisia reaktioita, sosiaalisia reaktioita ja mitkä 

defensiivisiä tai selviytymisyrityksiin kuuluvia reaktioita. Kuten edellä todettiin, 

aina tämän erottelun tekeminen ei ole selvää.
111

 

 

2.3 Aikaisempi tutkimus 

Martti Lindqvistin surukokemusta ei ole tutkittu, mutta hänen ajatteluaan eri 

aiheista on selvitetty ainakin kolmessa eri pro gradu-tutkielmassa. Näitä yhdistää 

Lindqvistin ihmiskäsitys. Koska kokemus ja käsitykset eivät ole toisistaan 

irrallisia, esitellään seuraavassa lyhyesti nämä kolme tutkielmaa. Eveliina Saaren 

pro gradu-työ
112

 selvittää Lindqvistin ruumiillisuuskäsitystä. Hänen aineistonaan 

oli Lindqvistin kirjoituksia vuosilta 1984-2004, joiden pohjalta kävi ilmi, että 

Lindqvistin mukaan ruumis on keskeneräinen ja muutoksessa oleva prosessi.
113

 

Karppasen tutkielman
114

 tarkoitus on selvittää Lindqvistin käsityksiä auttamisesta 

ja auttajan persoonasta. Lähdeaineistona oli useita Lindqvistin teoksia ja 

artikkeleita 1980-2000-luvulla. Auttamiskäsityksessä painottui muun muassa 

ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, auttamisen dialogisuus, sielunhoitajan 

rooli Jumalan rakkauden välittäjänä, Jumalan pimeä puoli ja auttajan 

itsetuntemus.
115

 Sointu Mäkisen tutkielmassa
116

 selvitetään Lindqvistin 

ihmiskäsitystä. Primaarilähteinä oli Lindqvistin esseeteoksia vuosilta 1984-2004. 

Tutkielman mukaan Lindqvist näkee sekä ihmisessä että Jumalassa hyvän ja 
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pahan ristiriidan. Ihmisen elämää leimaa keskeneräisyys, mutta myös luovuus. 

Kuoleman jälkeen elämä jatkuu Jumalan varassa.
117

 

Leskien surua ja siinä käytettäviä coping-keinoja käsitteleviä tutkimuksia 

leimaa luonnollisesti ikääntyneiden, mutta myös naisten näkökulma. 

Jälkimmäinen johtuu pääosin siitä, että naisten keskimääräinen elinikä on miesten 

elinikää korkeampi. Lisäksi on yleisempää, että nainen menee naimisiin 

vanhemman miehen kanssa.
118

 Tuominen sen sijaan kiinnittää huomiota siihen, 

että leskinaisten asema on nähty miesleskiä ongelmallisempana; naisten 

identiteetin on sanottu olevan voimakkaammin sidottu puolisona olemisen 

rooliin.
119

 Toisaalta miesten leskeyteen on liitetty ongelmallisena sopeutuminen 

esimerkiksi kotitöiden tekemiseen. Tämänkaltaiset sukupuolien roolitukset ovat 

kuitenkin viime vuosikymmeninä muuttuneet eikä ole voitu yleisesti todeta, että 

toisen sukupuolen sopeutuminen leskeyteen olisi vaikeampaa.
120

 Hyrkäs et al. 

selvittivät suomalaisessa tutkimuksessaan surun intensiteettiä useiden 

ulottuvuuksien (muun muassa kontrollin menettämisen pelko, keskittymiskyky, 

halu kuolla) kautta kahdeksan kuukauden ja kahden sekä yli kahden vuoden 

kuluttua puolison kuolemasta. Tutkittavista nuorin oli 30-vuotias ja vanhin 77-

vuotias. Naisia oli 242 ja miehiä 76. Tutkimuksessa päädyttiin muun muassa 

siihen tulokseen, että miesten ja naisten surun välillä ei ollut eroa, kun 

menetyksestä oli alle kaksi vuotta. Yli kahden vuoden jälkeen miehet kokivat 

enemmän syyllisyyden ja vihan tunteita kuin naiset.
121

 Martti Lindqvistin 

surupäiväkirja kattaa juuri kaksi vuotta; näin ollen ei ole syytä arvioida 

sukupuolen merkitystä liian suureksi surukokemuksessa. 

Luann M. Daggettin kvalitatiivinen tutkimus
122

 tarkastelee keski-ikäisten 

(41-54-vuotiaiden) leskimiesten surukokemusta. Esittelyssä kirjoittaja perustelee 

tutkimusaihettaan  amerikkalaisella kulttuurilla, jossa sukupuolella on merkitystä 

sekä surun ilmaisemisessa että copingin resursseissa. Viitaten tässä luvussa 

mainittuun suomalaiseen tutkimukseen (Hyrkäs et al.) Daggett toteaa 

tutkimustulosten sukupuolen osalta olevan ristiriitaisia. Daggettin tutkimus oli 

fenomenologinen. Hän haastatteli kahdeksaa englanninkielistä miestä, joiden 

leskeytymisestä oli kulunut aikaa kuudesta kuukaudesta kuuteen vuoteen. 
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Tutkimustulos jakautui kolmeen kategoriaan yläkategorian ”Korvaamaton 

menetys” (irreconcilable loss) alle. Ensimmäisenä menetyksen jälkeen pyrittiin 

vastaamaan tuskaan rituaalien, kivulle antautumisen ja yhteyden kokemisen 

(edesmenneeseen) kautta.  Yhteyden kokeminen oli adaptiivinen reaktio, joka 

helpotti copingia. Toisena alakategoriana oli menetyksen läpieläminen copingina, 

johon kuului itsensä kokoaminen, tuen etsiminen ja omien tilanteiden sekä 

tunteiden kontrolloiminen. Kolmantena nousi esiin toipuminen ja elämän 

uudelleenrakentaminen, johon liittyi uuden parisuhteen löytäminen sekä 

merkityksen etsiminen puolison kuolemasta.
123

 Tässä pro gradu-tutkielmassa on 

yhtäläisyyksiä Daggettin tutkimukseen: yhteisiä alueita ovat tutkittavien ikä ja 

sukupuoli sekä surukokemuksen etenemisen ja coping-keinojen esiintuominen. 

Lisäksi Daggettin tutkittavista kolme oli menettänyt puolisonsa täysin yllättäen, 

auto-onnettomuudessa.
124

 Daggett ei analyysissään kuitenkaan huomioi 

tutkittaviensa taustojen tai puolison kuolintavan vaikutusta suruun. Yksi 

tutkittavista oli baptistisaarnaaja ja yksi hengellinen parantaja;
125

 Daggett ei kerro 

kokivatko nämä kaksi yhteyttä edesmenneeseen eri tavoin kuin muut. Osa 

tutkittavista oli lisäksi tavoitettu papiston kautta,
126

 mikä saattaa kertoa 

uskonnollisesta vakaumuksesta. Myöskin haastatteluaineiston luonne eroaa 

valmiista aineistosta; ensin mainitussa tutkijan läsnäololla ja vuorovaikutuksella 

on suuri merkitys aineiston laatuun.
127

 Koska tutkittavat olivat eri vaiheissa 

suruaan, osa aineistosta oli retrospektiivisempää, jolloin mukaan tulevat 

kysymykset muistamisesta ja pidemmälle viedystä tulkinnasta. Tutkimukseni 

aineisto on syntynyt ilman tutkijan vaikutusta tutkittavan tuottamaan tietoon sekä 

kerronta tapahtuu joko kokemushetkellä tai ajallisesti hyvin lähellä sitä. Erona 

Daggettin tutkimukseen on myös kulttuurinen konteksti. 

Helena Erjanti on hoitotieteen väitöskirjassaan
128

 tutkinut suomalaisten 

leskien kokemusta surusta ja sen seurauksista. Tutkimus kohdistui 28-75-

vuotiaisiin leskiin(keski-ikä 53,7v.), jotka olivat menettäneet puolisonsa 12-55 

kuukautta sitten. Heistä 84 oli naisia ja 28 miehiä. Aineistonkeruu tapahtui 
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haastatteluin ja havainnoimalla. Tutkimuksen tarkoitus oli luoda teoriaa yksilön 

surukokemuksesta ja tuoda esiin surun ydinprosessi kvalitatiivisella grounded 

theory-menetelmällä. Tutkimuksen tulokset esitetään selkeinä kategorioina, joissa 

otetaan huomioon inhimillisen kokemuksen kokonaisvaltaisuus. Koska surijan 

rooli näyttäytyy aktiivisena, nousevat myös erilaiset coping-strategiat ja –keinot 

esille. Tutkimuksen tärkein tulos tiivistyy ydinkategoriaan, jonka Erjanti nimeää 

luopumisen kategoriaksi, joka sisältää mahdollisesti elämänmittaisen jännitteen 

luopumisen ja kiinnipitämisen välillä.
129

 Hän kutsuu luopumisen sisältöjä myös 

surutyöksi. Tutkimuksella on vertailuarvoa pro gradu-tutkielmani suhteen, sillä 

päinvastoin kuin useimmat suomalaiset lesken surua koskevat tutkimukset, sen 

tutkittavat edustavat sitä ikähaarukkaa, johon myös Martti Lindqvist kuului 

menettäessään puolisonsa. Erjanti keräsi aineistonsa elo-syyskuussa 1994 eli 

hiukan alle vuotta myöhemmin kuin Lindqvist alkoi kirjoittaa surupäiväkirjaansa. 

Näin ne nousevat samasta yhteiskunnallisesta tilanteesta, jota leimasi 

taloudellinen lama.
130

 Tutkimukseni ei ole sosiaalipsykologinen, mutta kuten 

Vilma Hänninen
131

 toteaa, ihmisen sisäinen maailma on myös sosiaalisesti 

muodostunut; ei voida tehdä jyrkkää eroa yksityisen ja kollektiivisen välillä.
132

 

Erjannin tutkimus ei kuitenkaan huomioi sellaisia tekijöitä kuin ikä, sukupuoli, 

sosioekonominen status, älykkyys tai persoonallisuuden piirteet, jotka liittyvät 

tärkeinä ymmärtämisen välineinä coping-tutkimuksessa esimerkiksi selvitettäessä 

copingin resursseja.
133

 Uskonto näyttäytyy tutkimuksessa yliluonnollisen 

kokemisena ja surua muuttavana tekijänä.
134

 Erjannin aineisto kerättiin 

haastatteluin ja havainnoimalla; haastateltavista valtaosa oli naisia eikä kukaan 

tutkittavista ollut leskeytynyt aivan äskettäin. Yhden ihmisen surukokemuksen ja 

siinä käytettävien selviytymiskeinojen analyysissä pystytään lisäksi syvyyteen, 

mikä ei ole mahdollista yli sadan haastattelun kohdalla. 

 Paula Wilmin pro gradu-tutkielma
135

 käsittelee iäkkäiden leskien 

surukokemuksia sekä surusta selviämistä teoriaohjaavasti hyödyntäen surun 

kaksoisprosessimallia,
136

joka on surukokemuksen coping-teoria. Hän haastatteli 

seitsemää naista ja kahta miestä, joiden keski-ikä oli 78,7 vuotta. Avioliittojen 
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pituus oli ollut keskimäärin 47 vuotta ja puolison kuolemasta oli lyhimmillään 

kaksi kuukautta ja pisimmillään 27 vuotta.
137

 Tutkimuksessa kävi ilmi muun 

muassa ennakoivan surun rooli kun puoliso sairasti; kuolema saattoi tuottaa 

helpotuksen tunteen sekä omasta ja lähipiirin sekä edesmenneen puolesta. 

Toisaalta Wilmin tutkimus haastaa ennakkoluuloja iäkkään ihmisen surusta: 

vaikka iän ja puolison mahdollisten sairauksien myötä iäkkään ihmisen ehkä 

odotetaan sopeutuvan suruun nuoria paremmin, muutamat lesket kokivat puolison 

kuoleman epäoikeudenmukaiseksi, sillä heillä olisi ollut vielä yhteisiä unelmia 

toteutettavina.
138

 Tärkeimpänä selviytymistä tukevana tekijänä Wilmin 

tutkimuksessa esiin nousee sosiaalisen verkoston  tärkeys.
139

 Koska tutkimukseen 

osallistuneiden leskeys oli kestänyt hyvin eri pituisia aikoja, on surun sekä siitä 

selviämisen keinojen vertaaminen omaan tutkielmaani hankalaa. Wilmi tosin 

toteaa, että ”Yleisesti suurin osa leskistä kertoi surun ja kaipauksen helpottaneen, 

mutta yksi leski mainitsi niiden vain pahentuneen. Tämä osoittaa sen, että 

leskeyden kestolla ei ole merkitystä surun voimakkuuteen ja esiintymiseen.”
140

 

Väite on voimakas yleistys vaikka se suhteutettaisiin Wilmin tutkimuksen 

otokseen sekä on ristiriidassa aikaisemman tutkimuksen kanssa. Myöskin iän, 

sukupuolen (valtaosa naisia), elämäntilanteen ja mahdollisesti kuolemantavan 

osalta soveltamisessa on oltava varovainen. Aineiston luonne on myös erilainen; 

sen lisäksi, että kyseessä on haastattelututkimus, oli sillä retrospektiivinen 

luonne.
141

 Wilmin tutkielma on kuitenkin surukokemusta ja siinä käytettävää 

copingia selvittävä tutkimus. Se hyödyntää teorianaan mallia, joka on syntynyt 

vastareaktiona perinteiselle surutyö-teorialle. Wilmin tulokset tukivat 

kaksoisprosessimallin periaatteita: lesket tasapainottelivat menetys- ja 

toipumissuuntauksen välillä.
142

 Voidaan kysyä, oliko iällä merkitystä 

tämänkaltaiseen surukokemuksen ja –copingin dynamiikkaan. 

Katja Laineen pro-gradu-tutkielma
143

 selvittää erityisesti niitä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat nuoren naislesken selviytymiseen; keskeisiä teemoja ovat 

elämänlaatu ja selviytyminen, uusi parisuhde, lastenkasvatus ja selviytymistä 

tukevat motot. Aineistona oli 80 kyselylomaketta ja Anna-lehdessä olleen elämän 
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arvostuksia koskevan kyselyn tulokset. Lesket olivat keskimäärin 42-vuotiaita ja 

puolison kuolemasta oli kulunut keskimäärin kolme vuotta.
144

 Ajalla oli 

merkitystä lesken selviytymisessä; alle vuosi sitten leskeytyneet voivat 

huonommin. Puolison kuolinsyy tai ennakoitavuus ei vaikuttanut selviytymiseen. 

Jotkut lesket kokivat lasten tukevan selviytymistä, mikä ei kuitenkaan 

tutkimuksessa tullut esiin parempana selviytymisenä verrattuna muihin leskiin. 

Tulosten mukaan lesket, joilla oli puolison kuollessa 1-6-vuotiaita lapsia, 

selvisivät muita huonommin, mutta toisaalta he kokivat vähemmän yksinäisyyttä. 

Uusi parisuhde tuki hyvinvointia. Mottojen osalta nuoret lesket liittyivät 

useimmiten luokkaan ”Elä tätä hetkeä, usko parempaan huomiseen.”
145

 Laineen 

tutkimusaineisto perustui kyselyyn, joka rajoittaa kokemuksen 

kokonaisvaltaisuuden esiintuomista ja sen syvyyttä. Päiväkirja-aineisto on hyvin 

erilainen lähestymistapa verrattuna kyselyyn. Omaan tutkimukseeni Laineen työtä 

voi vertailla kuitenkin jossakin määrin tutkittavien iän, elämäntilanteen ja 

leskeytymisestä kuluneen ajan osalta. 

  Pauliina Hatelan pro gradu-tutkielma
146

 selvittää iäkkään naislesken 

kokemuksia selviytymiseen liittyen. Hän haastatteli kymmentä 68-76-vuotiasta 

naista, joiden leskeytymisestä oli kulunut noin vuosi. Avioliitot olivat kestäneet 

noin 50 vuotta. Tutkimuksessa nousee esiin kuusi teemaa: leskeytyminen 

muutoksena, ihmissuhteet voimavarana, toiminta, aikaisempiin 

elämänkokemuksiin peilaaminen, tunteiden vuoristorata ja usko voimavarana. 

Leskeytymiseen muutoksena saattoi liittyä esimerkiksi asumisjärjestelyjen 

muutos. Ihmissuhteista saatu tuki oli tärkein selviytymiskeino, kuten kävi ilmi 

myös Wilmin tutkimuksessa ja toimintaan selviytymiskeinona liittyi jopa 

pakonomaisuutta. Sota-ajan ja muiden yhteiskunnallisesti vaikeiden aikojen 

myötä lesket kokivat, että heillä ei ole oikeutta valittaa.
147

 Näin surun 

ilmaiseminen voidaan kokea eri tavalla sukupolvesta riippuen. Tunteiden 

vuoristorata ilmeni esimerkiksi juhlapyhinä. Toisaalta suruun liitettiin myös 

positiivisia kokemuksia; ikääntyneet naiset olivat hyvin aktiivisia ”selviytyjiä.” 

Uskoon voimavarana liittyi jälleennäkemisen toivo ja haudalla käynti.
148

 Vaikka 

Hatelan tutkimus selvittää surussa käytettäviä selviytymiskeinoja, havainnollistaa 
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se suhteessa omaan tutkielmaani enimmäkseen sitä, miten sukupuoli ja ennen 

kaikkea ikä vaikuttavat suruun liittyviin tunteisiin, ilmenemiseen ja sen kanssa 

selviytymiseen. 

Eila Tuomisen väitöskirjassa
149

 tutkitaan haastatteluin neljä vuotta aiemmin 

leskeytyneitä ihmisiä, joista vajaa viidennes oli jäänyt leskeksi alle 50-vuotiaana.  

Valtaosa oli naisia. Tutkimus selvittää leskeksi jäämisen taloudellisia, 

terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia sekä leskeyteen sopeutumista. 

Teoreettinen viitekehys sisälsi elämänmuutostutkimusten stressiteoreettisia ja 

yhteiskuntatieteellisen hyvinvointitutkimuksen näkökulmia.  Leskien resursseina 

tarkastellaan erityisesti sosioekonomista asemaa, terveydentilaa, koettua 

hyvinvointia sekä sosiaalisia suhteita ja tukea. Lesken tyytyväisyyttä ennen ja 

jälkeen puolison kuolemaa verrataan ajan(ennen ja jälkeen leskeytymisen) ja 

eliolojen muuttumisen kautta. Tuomisen tutkimus ei kohdistu ihmisen 

psykologisiin elämän hallinnan prosesseihin. Siinä ei myöskään huomioida 

havaitsemis-ja arviointiprosesseja, joiden kautta ulkoiset olosuhteet heijastuvat 

kokemuksiin hyvinvoinnista eikä myöskään persoonallisuuden piirteitä.
150

 Näin 

ollen sen tarkastelunäkökulma eroaa huomattavasti omastani, mutta muistuttaa 

myös siitä, että copingin resurssit eivät surukokemuksessa rajoitu vain 

psykologisiin ja uskonnollisiin. On kuitenkin huomattava, että Tuomisen 

tutkittavat olivat menettäneet puolisonsa jo neljä vuotta aikaisemmin; näin ollen 

coping-resursseja käytettiin ehkä vastikään leskeytyneihin verrattuna eri tavalla. 

Tutkimusten läpikäyminen osoittaa, että keski-ikäisten miesleskien 

surukokemusta on tutkittu hyvin vähän. Ylipäänsä uskonnollisen ja ei-

uskonnollisen copingin yhdistelmän ilmenemistä lesken surussa käsittelevää 

tutkimusta ei Suomessa selvitysteni mukaan ole tehty. Tästä huolimatta coping 

tulee väistämättä esiin surukokemuksen tutkimisessa vaikka se ei varsinaisessa 

tutkimustehtävässä näkyisikään. Päiväkirja-aineiston tutkiminen coping-

näkökulmasta mahdollistaa kuitenkin kokemuksen syvemmälle käyvän analyysin 

kuin haastatteluissa tai kyselyissä on mahdollista. 
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3.Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää coping-keinojen ilmenemistä 

tutkimusaineistossa sekä niiden suhdetta surukokemukseen seuraavien 

kysymysten avulla: 

 

1. Millaisia olivat ne tärkeimmät uskonnolliset ja/tai ei-uskonnolliset coping-

keinot, joita Martti Lindqvist käytti suruprosessissaan? 

-Mitkä tekijät vaikuttivat näiden coping-keinojen käyttämiseen? 

-Mikä merkitys näillä coping-keinoilla oli suhteessa surukokemukseen? 

-Miten surutyö eteni? 

3.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistonani on kaksi Martti Lindqvistin surua käsittelevää kirjaa. 

Ensimmäisenä on teos Kuolemaa väkevämpi
151

, johon viittaan tekstissä 

lyhenteellä KV. Tämä teos koostuu intensiivisesti kirjoitetuista kirjeistä 

Lindqvistin edesmenneelle puolisolle. Kirjeitä ei alkuun kirjoitettu julkaistaviksi. 

Ensimmäinen kirje ajoittuu yksitoista päivää Hannele-puolison kuoleman jälkeen 

21.11.1993 ja päättyy joulukuun lopussa 1993. Koska olen kuitenkin halunnut 

seurata surutyön etenemistä, olen valinnut lähdeaineistoksekseni myös teoksen 

Näkymättömän paino (NP)
152

, joka on surua yleisemmin käsittelevä jo alunperin 

suuremmalle yleisölle kirjoitettu kirja. Siinä Lindqvist pohtii myös omaa 

surukokemustaan  kolme ja puoli vuotta vaimonsa kuoleman jälkeen. Hän itse 

toteaa ”Tämä kirja jatkaa surun tilitystä ja pohdintaa sekä elämyksen että 

ajatuksen tasolla.”
153

 Teoksen varsinaisen tekstin välissä on katkelmia jatkuneesta 

surupäiväkirjasta, jota ei ole kokonaisena julkaistu. Olen halunnut säilyttää 

päiväkirja- ja kirjemuotoisen luonteen lähdeaineistossani, koska niiden 

kohdeyleisönä ei ensisijaisesti ole ollut suuri lukijakunta vaan intiimi 

vuoropuhelun kokemus Martin suhteessa edesmenneeseen puolisoonsa 

Hanneleeseen. Tällöin myös suruprosessin seuraaminen kokemushetkellä 

mahdollistuu. Näin ollen olen valinnut tutkimusaineistoksi Näkymättömän paino-

kirjasta vain tekstin väleihin sijoitetut päiväkirjan katkelmat. Olen järjestänyt ne 

kronologisesti; ensimmäinen merkintä on 1.1.1994 ja viimeinen 28.11.1995. 
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Nämä kaksi vuotta ovat riittävän pitkä aika seuratakseni surutyön etenemistä. 

Pargamentin mukaan narratiivinen ja päiväkirja-tutkimus on hyvä tapa seurata 

uskonnon kehittymistä coping-prosessissa.
154

  

Katkelmien liittämisessä lähdeaineistoon on kuitenkin ongelmia, jotka on 

tiedostettava. Koska ne on valittu kirjan varsinaisen tekstin viestiä ajatellen, 

niiden aihepiirit eivät tuo esiin kokemuksen todellista moniulotteisuutta eivätkä 

välttämättä kontekstia. Niiden puitteissa ei voi ottaa kantaa esimerkiksi jonkin 

coping-keinon häviämiseen surun aikana. Katkelmat harvenevat merkittävästi ajan 

kuluessa; Lindqvist itse toteaa, että vähitellen kirjeet vähenivät ja loppuivat 

joulukuussa 1995.
155

 Kirjeistä voi kuitenkin seurata joidenkin selviytymiskeinojen 

jatkumista ja toisten mukaantuloa. Päätelmien tekemisessä on oltava varovainen, 

mutta Näkymättöman paino-teoksesta kokoamieni kirjeiden osat muodostavat yli 

seitsemänkymmentä katkelmaa, joten aineisto on silti runsas. 

 Aineistossani kulkevat rinta rinnan surukokemuksen ja selviytymiskeinojen 

teemat. Lisäksi se on ilmaisultaan rikas; Tuomi ja Sarajärvi toteavat, että 

”yksityisten dokumenttien käyttö tutkimusaineistona sisältää oletuksen, että 

kirjoittaja kykenee ja on jollain tapaa parhaimmillaan ilmaistessaan itseään 

kirjallisesti.”
156

 Tämän kriteerin Martti Lindqvist täyttää erinomaisesti; hän toteaa 

kirjeessään Hannelelle ennen tämän kuolemaa, että ”Sitä paitsi kirjoittaminen on 

paljolti minun aidoin tapani ilmaista asioita.”
157

 

3.3 Henkilökohtainen suru tutkimuksellisesta näkökulmasta 

Martti Lindqvistin kirjallinen lahjakkuus tulee hyvin ilmi tämän tutkimuksen 

lähdeaineistossa. Tässä mielessä keskittyminen henkilökohtaiseen suruun 

mahdollistaa surukokemuksen vivahteikkuuden ja kokemuksellisen syvyyden 

tarkastelemisen. Aineiston rikkaus on ollut juuri innoittajana tämän tutkimuksen 

syntymiseen. Lähtökohtani on ollut Lindqvistin surukokemuksen kosketetuksi 

tuleminen. Tämä ei välttämättä ole ollut tutkijan puolueettomuutta haittaava 

tekijä; pikemminkin olen kunnioittanut tarinan kertojaa ottamalla tarina todesta ja 

pääsemällä siihen ”sisään.” Tämän jälkeen sekä oman aseman tiedostaminen 

suhteessa aineistoon että toistuva aineiston läpi lukeminen on mahdollistanut 

tutkijan position ottamisen.  
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Tutkimuksen edetessä yhden ihmisen henkilökohtainen suru on näyttäytynyt 

entistä syvemmältä ja moniulotteisemmalta kuin tutkimuksen alkaessa. Yhden 

ihmisen surun taustalla on muun muassa tietty elämänhistoria, persoona, 

konteksti, sukupuoli ja ikä. Nämä rajoittavat surukokemusten rinnakkain 

asettamista ja vertaamista. Surua tuskin voi kuitenkaan täysin yksilöllistää; 

luopuminen on yksi elämän ydinkysymyksistä. Selviytymiskeinojen tutkiminen 

surussa tuottaa tietoa siitä, miten tukea surevaa löytämään omat selviytymistä 

tukevat resurssinsa. 

Tutkimuksessani on kysymys yhden ihmisen tarinasta. Näin se on myös 

henkilöhistoriallinen. Se fokusoituu yhden aikamme tunnetun teologin yhteen 

elämänvaiheeseen kahden vuoden ajalta, mutta valottaa myös jonkin verran 

tarinaa ennen surukokemusta. 

3.4 Narratiivinen tutkimusote 

Narratiivisessa tutkimusotteessa ihminen nähdään tarinankertojana, joka 

tarinoiden avulla pyrkii arkipäivän elämässään järjestämään ja ymmärtämään 

kokemuksiaan. Tarinoiden katsotaan koskettavan inhimillisen elämän 

merkityksellisiä ulottuvuuksia. Usein tarinankerronta ja identiteetti liitetään 

läheisesti yhteen, jopa samaistetaan; kuten tarina elää ja muuttuu, samoin tekee 

ihmisen identiteetti.
158

 Narratiiviseen tapaan kokea maailma liittyy lisäksi 

muistojen muokkaaminen nykyhetken päämäärien ja mielentilan mukaan.
159

 

Tarinan kautta on pääsy myös kulttuuriin, koska kertominen ilmentää kulttuurisia 

tapoja.
160

 Copingilla ja tarinankerronnalla on selviä yhteyksiä; Hännisen mukaan 

tarinoiden kautta pyritään hallitsemaan elämänmuutoksia, jopa selviämään 

traumaattisista tapahtumista ja luomaan toivoa.
161

 Aineistoni ilmentää hyvin näitä 

ulottuvuuksia ja näin ollen sopii hyvin narratiivisen tutkimusotteen 

tarkasteltavaksi. 

Sen vuoksi, että ihminen ymmärtää elämäänsä kertomusten kautta, voidaan 

narratiivinen tietämisen tapa liittää tutkimukselliseen kenttään, jossa se palvelee 

sekä aineiston hankintaa että analyysia.
162

 Narratiivinen tutkimus ei ole metodi, 
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tiukka teoria eikä rajoitu tiettyyn tieteelliseen kenttään. Myöskään käsitteiden 

käytöstä ei narratiivisessa tutkimuksessa ole päästy yksimielisyyteen.
163

 Tästä 

esimerkkinä narratiivin tiukka määritelmä, jossa vaaditaan sekä alku, keskikohta 

että loppu.
164

 Toiset vaativat kronologista tapahtumien etenemistä, toiset 

hyväksyvät teemojen välisen yhteyden.
165

 Tapahtumat voivat sijoittua myös 

tietoisuuden tasolle. Hänninen nimeää tarinan tärkeimmäksi elementiksi juonen, 

joka antaa sen eri osille merkityksen.
166

 Yksinkertaisin määritelmä narratiivista on 

aineiston kerronnallinen luonne; Heikkisen mukaan narratiiviksi voidaan lukea 

myös päiväkirjat, joita ei alunperin oltu kirjoitettu tutkimusta ajatellen.
167

 

Tutkimusaineistoni tapahtumat etenevät kronologisesti ja niitä sitoo yhteen selkeä 

juoni. Aineistoni käsittää kertomuksen, jonka kautta kertoja rakentaa merkityksiä 

puolisonsa kuolemasta.  

Hänninen on määritellyt tarinan ja kertomuksen käsitteet seuraavasti: hän 

puhuu sisäisestä tarinasta viitaten ihmisen mielessä tapahtuvaan merkitysten 

luomiseen. Tämän tarinan esittämistä esimerkiksi kielellisessä muodossa edustaa 

kertomus. Tämä muistuttaa siitä, että kertomus ei paljasta kaikkea;
168

 vaikka 

jotakin ei kerrota, se ei tarkoita sitä, ettei sitä olisi tapahtunut. Pro gradu-

tutkimuksessani käytetään ilmaisua ”tarinallinen risteys”, mikä perustuu Hännisen 

ajatukseen ”tarinallisesta tyhjiöstä.” Jälkimmäinen viittaa yllättävän 

elämänmuutoksen kuten sairastumisen jälkeiseen tilaan, jossa ihmisen mielen- 

sisäinen tarina menneen ja tulevan jatkumosta katkeaa. Ihmisellä ei tällöin 

hetkellisesti ole tarinaa. ”Tarinallinen haaste” kuvaa mahdollisuutta lähteä 

arvioimaan uudelleen vanhaa tarinaa; sairastumiskokemuksessa voidaan puhua 

myös ”tarinallisesta kuntoutumisesta.”
169

 ”Tarinallinen risteys” kuvaa erityisesti 

menneen elämän ja uusiin vaihtoehtoihin orientoitumisen välistä tilaa.  

Tutkimuskysymykseni noudattelevat narratiivisen lähestymistavan 

periaatteita; Hännisen mukaan ilmiön tutkiminen tarinallisesta näkökulmasta 

sisältää sen näkemisen muuttuvana (surutyön eteneminen), kontekstiin sidottuna 

(tekijät, jotka vaikuttivat copingiin) sekä merkityksen omaavana (mikä merkitys 

copingilla oli surukokemuksessa).
170

 Hiukan tavanomaisesta narratiivisesta 
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aineistosta poiketen, Lindqvist päiväkirjassaan kirjoittaa paljolti juuri 

kokemastaan tai jopa yhtäaikaisesti kokee ja kirjoittaa kokemastaan(esimerkiksi 

mystinen kokemus
171

). Tällä tavalla esimerkiksi kokemusten ja 

merkitystenantojen sekä identiteetin muuttuminen suruprosessissa tulee 

yksityiskohtaisemmin esille kuin retrospektiivisessä aineistossa. Narratiivinen 

tutkimus ymmärtää kertomuksien olevan tosia kertojalle; Lieblich et al. käsittävät 

kertomusten perustuvan todellisuuteen, mutta muokkautuvan yksilöllisesti 

valinnoissa, painotuksissa ja tulkinnoissa.
172

  

Analyysistä voi erottaa narratiivisen ja narratiivien analyysin: ensimmäinen 

viittaa uuden tarinan luomiseen keskeisistä asioista, toinen viittaa esimerkiksi 

tarinan kategorisointiin, tematisointiin ja metaforiin. Erkkilän mukaan narratiivien 

analysoinnin tavoitteena voi olla yleispätevän tiedon tuottaminen mitä yleensä ei 

nähdä narrattiivisen tutkimuksen tavoitteena. Narratiivinen tutkimus pyrkii 

saavuttamaan tietoa, joka on aika- ja paikkasidonnaista sekä tuo esille sen 

millaisia merkityksiä yksilö elämälleen antaa tuossa kontekstissa.
173

 Oma 

tutkimukseni yhdistelee molempia. 

3.5 Aineiston analyysi 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja käytän siinä narratiivista holistista 

sisällönanalyysiä. Analyysivaiheessa keskiöön nousi kysymys narratiivisen 

analyysin joustavuudesta. Aloittelevat tutkijat saattavat hyötyä 

”analyysiresepteistä”, jotka ohjaavat etenemistä askel askeleelta. Hyödynsin näitä 

ohjeita, mutta soveltaen, sillä ”reseptien” joustamaton noudattaminen saattaa 

huomaamatta nousta tärkeämmäksi kuin itse tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

rajoittaen tutkijan analyysia ja haitaten myös luovuuden käyttöä.
174

  

Narratiivinen analyysi alkaa aineistolähtöisesti; tässä vaiheessa keskityin 

aineistossa itsessään oleviin sisältöihin ja yhteyksiin. Erityisesti 

kirjoittamisvaiheessa olen kuitenkin tuonut teoreettisen viitekehyksen ja aiemman 

tutkimuksen keskustelemaan voimakkaasti aineiston kanssa. Lieblich et al. 

viittaavatkin teoreettiseen viitekehykseen, joka tarjoaa perustyökalut 
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analyysille.
175

 He pitävät tutkimuksen arvioinnissa tärkeänä myös koherenssia, 

jota voidaan arvioida kertomuksen osien yhteensopivuudesta käsin tai ulkoisesti 

vertaamalla aikaisempiin teorioihin ja tutkimukseen.
176

 Teorian rooli 

tutkimuksessani on kuitenkin niin vahva, että se liikkuu teoriasidonnaisuudesta 

lähemmäs teorialähtöisyyttä. Kuitenkaan kyse ei ole puhtaasti teorian 

testaamisesta
177

 vaan aineiston ”omaa ääntä” painottavan narratiivisen 

tutkimusotteen ja teoreettisen viitekehyksen yhdistämisestä ja vuoropuhelusta. 

Teorialähtöisyys viittaa siihen, että teorian avulla (teoria keinona) aineistosta 

voidaan rakentaa tulkintoja.
178

 

Aloitin analyysini lukemalla aineiston useaan kertaan läpi avoimin mielin ja 

keskittyen tarinaan kokonaisuutena. Vähitellen aloin myös hahmottaa aineistosta 

toistuvia ja kirjoittajalle merkityksellisiä teemoja. Lieblich et al. ohjeistavat 

tarkkailemaan aineistosta löytyviä ristiriitoja, epätavallisia ilmauksia ja 

keskeneräisiä kuvauksia.
179

 Kirjoitin kokoavan käsitykseni auki melko tiiviissä 

muodossa. Seuraavaksi aloin tarkkailla aineistoa tutkimuskysymyksiini 

keskittyen; nostin esiin ne teemat, jotka sopivat narratiivisen tutkimuksen 

näkökulmaan. Tämä tarkoitti koko kertomuksen kannalta tärkeinä näyttäytyviä 

aiheita. Tarkastelin copingiksi tulkitsemiani teemoja niitä toistuvasti lukien 

suhteessa toisiinsa sekä suhteessa tarinan kokonaisuuteen. Seurasin myös 

teemojen kehittymistä tarinassa. Käytin apunani yksittäisten coping-keinojen 

kategorisoimista laajempien otsikoiden alle ja tekemällä mind mappeja. Syntyi 

niin sanottu hermeneuttinen kehä, jossa tutkijan esiymmärrys korjautuu 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kohteen kanssa. Tämän jälkeen siirryin 

kirjoittamisvaiheeseen. Raportoinnissa analyysi jatkui keskustelussa teoreettisen 

viitekehyksen ja aiemman tutkimuksen kanssa. Palasin myös useasti takaisin 

aineiston pariin. Koska Kenneth I. Pargamentin teorialla ja narratiivisella 

ihmiskäsityksellä on yhtäläisyyksiä, vaikutti tämä teorian roolin muotoutumiseen 

tärkeäksi tutkimuksessani. Tutkimukseni päättely oli abduktiivista, mikä tarkoittaa 

aineistolähtöisyyden ja valmiiden mallien vaihtelua.
180

 Esimerkiksi coping-keinot 

nousivat aineistosta, narratiivisuuden avulla, mutta ”pyhän” ja ”pyhittämisen” 

käsitteet, jotka määrittivät uskonnollista copingia, otettiin ”valmiina.” 
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3.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Narratiivisessa tutkimuksessa ei pyritä yleistettävyyteen vaan analyysiä 

arvioidaan sen koherenssin kautta.
181

 Lieblich et al. katsovat kuitenkin 

koherenssia voitavan arvioida sekä sisäisesti että ulkoisesti vertaamalla teoriaan ja 

aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimuksessani on pyritty molempien toteutumiseen. 

Alasuutari kirjoittaa laadullisessa tutkimuksessa ”suhteuttamisesta,” jossa 

aikaisempaan tutkimukseen viittaamalla voidaan tarkastella esimerkiksi millaisia 

erityyppisiä ratkaisumalleja on olemassa esimerkiksi saman kulttuurin sisällä.
182

 

Lieblich et al. kirjoittavat myös narratiivisen tutkimuksen kyvystä ”puhutella” 

lukijaa ja avata uusia näkökulmia.
183

  

Tutkimukseni luotettavuutta lisää se, että lähteet ovat kaikkien ulottuvilla ja 

näin vapaasti tarkistettavissa. Olen pyrkinyt käyttämään runsaasti viitteitä, jotta 

lukija voisi arvioida analyysin etenemistä mahdollisimman tarkasti. Toisin kuin 

haastatteluissa, tämän lähdeaineiston muotoutumisessa tutkijalla ei ole ollut 

mitään roolia. Analyysissä on kuitenkin ollut tärkeä tiedostaa ja erottaa 

Lindqvistin muiden kirjoituksien vaikutus tutkijan esiymmärryksessä. Erityisesti 

Näkymättömän paino-teoksessa olleet surupäiväkirjan katkelmat ja leipäteksti oli 

käsiteltävä erikseen. Tutkijan ratkaisu oli lukea läpi vain kerran koko teos 

tullakseen tietoiseksi mahdollisista kontekstiin liittyvistä olennaisuuksista 

katkelmien suhteen ja sitten ”unohtaa” katkelmia analysoiva Lindqvistin oma 

pohdinta. 

Tutkimuksen aineiston julkisen luonteen vuoksi tutkijan ei tarvinnut 

huomioida esimerkiksi haastatteluissa ja kyselyissä olennaisia tiedonhankintaa ja 

tutkittavien suojaa koskevia eettisiä kysymyksiä. Luonnollisestikin hyvää 

tieteellistä käytäntöä erityisesti suhteessa tutkimusaineistoon ja suhteessa 

aikaisempaan teoriaan ja tutkimukseen on pyritty huolellisesti noudattamaan.
184
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4. Yhteyden etsiminen edesmenneeseen 

4.1 Rajojen hämärtyminen 

4.1.1 Elävä vai kuollut? 

Läpi kaikkien surukirjeiden kulkee kantavana teemana yhteyden etsiminen 

Hanneleeseen ja hänen läsnäolonsa tai poissaolonsa kokeminen. Etsimisessä oli 

kysymys uskosta, vaikka välillä horjuvastakin, siihen, että kuolema ei ole ”tyhjiin 

raukeamista”
185

 ja yhteys on aidosti mahdollista. Lindqvist kuitenkin välttää asian 

pohtimista kovin teoreettisella tasolla; tärkeintä ei ole järjen tasolla löytää 

ratkaisua kuolleiden olemassaolon ongelmaan vaan kysymys koskee 

kokemuksellista todellisuutta; sitä onko Hannele edelleen olemassa suhteessa 

Marttiin.
186

 

 Etsiminen on hyvin intensiivistä ja siihen liittyy ajatusten ja tunteiden 

vaihtelua äärimmäisyyksiin. Lukijalle hyvin vastakohtaisina ja vaille eksplisiittistä 

selitystä jäävinä kuvauksina näyttäytyvät huolestunut ajatus siitä, että jospa 

Hannele itse halusi lähteä pois, Hannelen rakkauden epäily ja ennen kaikkea 

pariskunnan onnellisten kokemusten ja unelmien mitätöinnin uhka Martin 

taholta.
187

 Lindqvist epäilee, oliko tarina totta. Nämä näyttäytyvät hyvin 

vastakohtaisina sille välillä hyvin idealisoidulle kuvalle, minkä Lindqvist läpi 

tutkimusaineiston antaa parisuhteestaan. Ajoittain Lindqvist kuitenkin mainitsee 

hetkiä sekä liittää päiväkirjaan kirjeiden katkelmia, joista käy ilmi yhteyden 

hetkellinen rikkoutuminen avioliiton alkuaikoina. Hän liittää tämän 

nykytilanteeseen, jossa pahinta olisi kommunikaation katkeaminen vaikka 

Hannele olisikin jollakin tavalla olemassa.
188

 Huoli siitä, että Hannele hylkäsi 

Martin.
189

 ajoittuu erityisesti suruprosessin alkuvaiheeseen. 

Kokemus yhteydestä johtaa pohdintoihin myös oman kuoleman 

mahdollisuudesta. Ajoittain se nousee huolesta fysiikan kestävyydestä voimat 

ylittävän stressin alla. Kuolema ei kuitenkaan pelota Lindqvistiä ja välillä se on 

jopa hänen toiveenaan. Selkeitä itsemurha-ajatuksia hänellä ei kuitenkaan ole. 

Surutyön edetessä ja syvän uupumuksen vallatessa mielen, Lindqvist tosin viittaa 

itsemurhaan toteamalla, että se olisi vaihtoehto, jos hänellä olisi taipumusta 
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itsetuhoisuuteen. Kuolema kuitenkin liittyy yhteyteen Hannelen kanssa.
190

 

Yhteyden kokeminen ja oman identiteetin särkyminen johtivat rajojen 

hämärtymiseen: ”Kumpi meistä on kuollut? Ehkä molemmat. Kumpi meistä oikein 

elää? Ehkä molemmat.”
191

 Lindqvist kysyy onko hän itse elävä ja mitä ylipäänsä 

tarkoittaa olla elävä.
192

 Miculincer & Shaver viittaavat surun ensimmäiseen 

vuoteen ”maagisen ajattelun vuotena”, johon liittyy juuri tämänpuoleisen ja 

tuonpuoleisen todellisuuden rajan häviäminen.
193

  Lindqvistin kokemus oman 

kuoleman läheisyydestä oli niin voimakas, että hän järjesteli papereitaan ajatellen, 

ettei lapsille jäisi hankaluuksia hänen mahdollisesti kuollessa äkillisesti. Tämä 

näkyy myös siinä, miten tärkeänä Hannelen ja Martin hautapaikka yhteisenä 

leposijana kerronnassa näyttäytyy; erityistä tekstissä on huoli siitä, mahtuuko 

Martti varmasti Hannelen viereen.
194

 

Surukriisi koskettaa vahvasti ihmisen identiteettiä; surun intensiteetti 

riippuu siitä miten merkittävä osa edesmennyt on surevan identiteettiä.
195

 Erjannin 

mukaan ennen puolison kuolemaa surevan identiteettiä on luonnehtinut 

omnipotenssi; hän ei ota huomioon kuoleman ja surun mahdollisuutta. Identiteetin 

tasolla puolison kuolema johtaa pirstoutumiseen.
196

 Linqvistin tekstistä on laajasti 

nähtävissä tunnetason uskomus Hannelen ja hänen rakkaussuhteen 

haavoittumattomuudesta. Hän kokee vääryydeksi sen, että lupaus olla yhdessä 

rikkoutui. Tässä nousevat esiin myös omaan avioeroon liittyvät tunteet.
197

  

Hannelen merkitystä Lindqvistin itsekokemuksessa kuvaavat ristiriitaisesti useat 

seuraavanlaiset maininnat: ”Onhan minusta revitty irti toinen puolikas”
198

 tai 

”Minä en pääse sinusta irti, koska me olemme samaa.”
199

 Leskien kokemus siitä, 

että osa itsestä puuttuu on hyvin yleinen.
200

 Lindqvistillä tämä kuitenkin johti 

kokemukseen kulkemisesta elämän ja kuoleman rajalla, eikä pelkästään rajalla 

vaan rajoja ylittäen puolelta toiselle.
201

 Miculincer & Shaver kirjoittavat tästä 

ilmiöstä viitaten sen yleiseen luonteeseen elämänkatsomuksesta riippumatta.
202
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Kokemus ”puolikkaan” puuttumisesta liittyy erityisesti fyysiseen 

luopumiseen.
203

 Se näyttäytyy surupäiväkirjassa pakosti kohdattavana kipuna; 

Lindqvistillä ei esiinny kuoleman kieltämistä fyysisessä mielessä. Hän 

kirjoittaakin hyvin karusti Hannelen ”mätänevästä” ruumiista.”
204

 Fyysinen 

kaipuu on yksi vaikeimpia kokemuksia, joiden kanssa oli löydettävä keinoja 

selviytyä. Lindqvist kuvaa useasti parisuhteensa suurena voimavarana 

yksinkertaista läheisyyttä, rauhallista yhdessäoloa sekä intohimoa ja 

seksuaalisuutta. Fyysisen kaipauksen suhteen Lindqvist koki syvintä 

keinottomuutta: ”Olen kuin lapsi, joka on heitetty suoraan kohdusta 

roskapönttöön ilman mitään toivoa pelastumisesta.”
205

 Ratkaisujen vähäisyyttä 

läheisyyden suhteen kuvaa myös Hannelen aamutakin kanssa nukkuminen.
206

 

Erjannin tutkimuksessa edesmenneen vaatteet ja muut tavarat olivat surua 

laukaisevia, mutta myös edesmenneen läsnäoloa ja yhteyttä edustavia tekijöitä. 

Eräässä Erjannin tutkittavan sitaatissa on maininta edesmenneen auton myymättä 

jättämisesta mikä toi tunteen hänen läsnäolostaan kotona.
207

 Lindqvist kertoo 

kirjeessään Hannelelle puoli vuotta tämän kuoleman jälkeen huoltavansa heidän 

autoaan, vaikka hänellä itsellään ei ollut ajokorttia.
208

 Yhteyteen fyysisesti 

Linqvist liittää voimakkaasti ajatuksen lopullisuudesta. Koska hän oli selvästikin 

myöntänyt Hannelen fyysisen poissaolon, mutta pystyi ajoittain tavoittamaan 

yhteyden kokemuksen psyyken tasolla, muodostui fyysisen läheisyyden 

sulkeutumisesta kauhuntäyteinen lopullisuuden kokemus.
209

 Rakkaustarina oli 

tällä tasolla loppu. Tarinallinen risteyskohta
210

, joka tässä yhteydessä kiteytyy 

kiintymyssiteen jatkamisen ja katkaisemisen ristiriitaan, ilmenee myös 

Lindqvistin seksuaalisuuden toteuttamista koskevissa pohdinnoissa. Fyysinen 

kaipaus olisi tyydytettävissä ainoastaan uusien ihmissuhteiden kautta. Näissä 

yhteyksissä suhde Hanneleeseen vertautuessaan koko tarinaa vasten, antaa 

uudenlaisen kuvan Hannelesta kostavana ja hylkäävänä; Lindqvist liittää tämänkin 

kuvan avioliiton alkuaikojen kommunikaatiovaikeuksiin.
211
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Yhteys Hanneleeseen ja toisaalta muihin läheisiin ihmisiin vaikuttavat 

sulkevan pois toisiaan. Lindqvist liittää itseensä erakon identiteetin, josta hän 

kärsii ja tuntee syyllisyyttä, mutta toisaalta yksin oleminen ja yhteys 

Hanneleeseen vaativat vetäytymistä muista. Hän kokee ympärillään olevan surun 

myös karkottavan ihmisiä. Tämä kokemus piti pintansa vielä melkein puolitoista 

vuotta Hannelen kuoleman jälkeen.
212

 Tämänkaltainen ilmiö tuli esiin myös 

Erjannin tutkimuksessa; tutkittavat kokivat itsensä surun symboleina, joita 

vältettiin.
213

  Ajoittain Lindqvist lähtee ajatuksissaan pohtimaan uusien 

ihmissuhteiden mahdollisuutta. Jo noin kuukausi Hannelen kuoleman jälkeen hän 

viittaa ikuiseen siteeseen Hanneleeseen ja toisaalta uudenlaisiin 

ihmissuhderatkaisuihin
214

 sekä neljä kuukautta kuoleman jälkeen tuskastuneena 

kiroaa ”noidankehäänsä”, joka estää liittymisen uusiin ihmisiin.
215

 Toisaalta 

Lindqvist ottaa roolin kollektiivisen surun kantajana, mikä merkitsee valtavaa 

vastuuta: ”Olet niin kauan elossa kun joku muistaa sinut, puhuu sinulle ja kiittää 

Jumalaa siitä, mitä sinä olet elämälle ja ihmisille antanut.”
216

 Vielä yli puolitoista 

vuotta Hannelen kuoleman jälkeen Lindqvist puhuu itsestään yhteisen surun 

kantajana ja symbolina viitaten televisiossa esittämäänsä monologiin omasta 

surustaan. Hän kokee tämän roolin omana, mielekkäänä valintanaan.
217

 Tämä 

rooli, jossa erikoisella tavalla liitytään osaksi surevien joukkoa, tasapainottaa 

erakon roolia. Yhteyden kokemisessa näkyy myös kulkurin identiteetin 

muuttuminen. Jo suruprosessin toisen kuukauden lopussa Lindqvist puhuu 

liittymisestä Hanneleeseen niin syvästi, että jotakin tästä kulkuriudesta on poissa; 

Hannele on mukana kaikkialla.
218

  

Yhteyden säilyttämistä ja luopumista Lindqvist pohtii monelta eri kannalta: 

hän pelkää olevansa esteenä Hannelen rauhaan pääsemisessä
219

, mutta ei 

myöskään ymmärrä mistä luopua ja mitä säilyttää. Tässä tulee esiin tarinallisessa 

risteyksessä oleminen: mennyt on osa ihmistä ja se olisi integroitava menetyksen 

jälkeen osaksi uutta tarinaa, jonka muotoutuminen on vielä kesken. Tarinallinen 
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risteys viittaa myös valintatilanteeseen; ihmisellä on vaihtoehtoja valita oma 

tarinansa tietyissä rajoissa. Samanlaisesta tilanteesta kriisin yhteydessä puhuu 

Pargament viitaten ”tienhaaraan”, jossa vaihtoehtoina on joko muuttaa merkitystä 

tai polkua tähän merkitykseen. Toinen haara edustaa luovuttamista merkityksen 

etsinnässä, joka yleensä on vain väliaikaista.
220

 Pohdinta luopumisesta sijoittuu 

suruprosessin alkuun, mikä selittää sen, että Lindqvist vakavasti pitää 

vaihtoehtona jäädä muistojen maailmaan, ”haudata itsensä elävältä” ja etsimistä 

niin, että joutuu ehkä ”katsomaan sisälle hulluuteen.” Surukokemuksen ytimessä 

hän kokee sen olevan yksi tapa löytää mielekkyyttä elämään, vaikkakin niin, 

etteivät muut sitä ymmärtäisi.
221

  

4.1.2 Yhteys edesmenneeseen uskomuksena, copingina vai 
defenssinä? 

Park & Benore kirjoittavat, että usko yhteyden säilymiseen kuolleeseen ei ole 

copingia vaan osa ihmisten perustavia uskomuksia ja merkityssysteemejä kuten 

uskoa kuoleman jälkeiseen elämään. Nämä uskomukset voivat vaikuttaa copingiin 

vaikka itse surukokemuksessa uskomukset muuttuisivatkin.
222

 Toisaalta Stroebe 

vastaa tähän, että yhteys kuolleeseen voi syntyä myös sekulaarissa kontekstissa, 

ilman uskoa kuolemanjälkeiseen elämään. Stroebe nimittää tätä vain ”jatkuvaksi 

kiintymykseksi” (continued attachment), johon voi liittyä esimerkiksi rituaaleja, 

edesmenneen läsnäolon aistiminen ja hänen näkemisensä opastajana sekä 

viisauden pyytäminen;
223

 nämä voidaan nähdä kuitenkin myös copingina. 

Edelliset erilaiset näkemykset kuvaavat toisaalta sitä, että uskonnon saatavuus 

orientaatiosysteemissä vaikuttaa copingiin, mutta toisaalta elämän rajatilanteissa 

turvaudutaan herkemmin uskonnolliseen copingiin.
224

 Tässä yhteydessä käytän 

Pargamentin teoriaan viitaten nimitystä ”uskonnollinen coping” merkityksen 

etsimisenä suhteessa pyhään, mutta ilman painotusta orientaatiosysteemiin 

sisältyvistä uskonnollisista resursseista. Pyhän kokeminen ja sen hyödyntäminen 

kriisissä ei ole yksin uskonnollisten ihmisten kyky. Pargament tosin painottaa 

uskonnollisen orientaatiosysteemin olemassaoloa esimerkiksi jo ennen yllättäviltä 
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vaikuttavia kääntymiskokemuksia;
225

 tähän voi todeta, että uskonto luonnollisesti 

on osa inhimillistä kulttuuria. 

 Siihen, määritelläänkö yhteyden ylläpitäminen edesmenneeseen läheiseen 

uskonnolliseksi copingiksi vai uskomukseksi on ”veteen piirretty viiva.” 

Lindqvist oli pappi ja terapeutti, joka työskenteli kuolemaansa lähestyvien 

ihmisten kanssa. Orientaatiosysteemi sisälsi siis uskonnollisia ja yleensä ihmisen 

psyyken toimintaa koskevia resursseja. Varsinkaan jälkimmäisistä Lindqvist itse 

ei kuitenkaan kokenut olevan erityistä hyötyä surukokemuksessa, joka ylitti 

tuskaisuudessaan aikaisemman ymmärryksen rajat.
226

 Lisäksi Lindqvist kertoo 

Hannelen kuolemassa olevan jotakin niin erityistä, että hänen olisi pohdittava 

kantaansa kuoleman suhteen.
227

 Orientaatiosysteemin rajat tulivat vastaan. Tämä 

johti orientaatiosysteemin muutosprosessiin mikä kertoo joustavuudesta ja myös 

siitä, miten valtava elämää mullistava tapahtuma läheisen menetys voi olla. Jo 

alusta alkaen Lindqvist alkaa pohtia kysymystä siitä, mitä kuolema tarkoittaa ja 

etsiä yhteyttä Hanneleeseen.
228

 Lindqvistin kokemuksessa yhteydestä 

Hanneleeseen oli selvästi kysymys siis uskomuksista. Vaikka hän itse pyrkii 

olemaan teoretisoimasta yhteyden kokemusta, näkyy kerronnassa ja kertomatta 

jättämisissä vihjeitä taustalla vaikuttavista uskomuksista. Burris & Bailey ovat 

tutkineet ihmisten uskomuksia siitä, mitä tapahtuu ”minuudelle” (self) kuoleman 

jälkeen.
229

 On yllättävää, että Lindqvist ei puhu kertaakaan ylösnousemuksessa 

tapahtuvasta jälleennäkemisestä Hannelen kanssa. Tutkimuksessa tehtiin 

samanlainen havainto; protestanttien ja katolisten liittyminen ruumiillisen 

ylösnousemuksen oppiin oli odotettua alhaisempi.
230

 On kuitenkin selvää, että 

Lindqvist oletti Hannelen tietoisuuden ja identiteetin säilymisen.
231

 Aineistosta on 

nähtävissä myös, että kokemukseen Hannelen läsnäolosta vaikutti ortodoksinen 

käsitys edesmenneen viipymisestä 40 päivää kuoleman jälkeen kotinsa 

läheisyydessä.
232

  Uskomukset joutuivat muutosprosessiin suhteessa kuoleman 

läheisyyden aiheuttamaan eksistentiaaliseen kriisiin. Nämä johtivat 
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uskonnolliseen copingiin eli tietoiseen valintaan aktiivisesti etsiä yhteyttä 

Hanneleeseen. 

Suhde Hanneleeseen näyttäytyy tekstissä voimakkaasti pyhän leimaamana; 

Hannelen löytyminen oli ihme, Jumalan lahja ja mitä epätodennäköisin 

tapahtuma.
233

 Näin Hannelen kuoleman jälkeen pyhän ulottuvuus parin välisessä 

suhteessa nousee voimakkaasti esiin. Mahoney et al. totesivat tutkimuksessaan, 

että ihmiset voivat sijoittaa pyhän ulottuvuuden esimerkiksi avioliittoonsa.
234

 

Vaikka yhteyden etsiminen ja kokeminen edesmenneeseen ihmiseen on itsessään 

pyhä kokemus transsendentaalisen olemuksensa vuoksi, liittyi Lindqvistin 

käsitykseen parisuhteestaan sen pyhittäminen myös menneisyyteen katsoen; 

elämän ja kuoleman, pyhän ja profaanin
235

 raja hämärtyi. Tarina Hannelen ja 

Martin ainutlaatuisesta rakkaudesta jatkui myös kuoleman rajan yli. Pyhittäminen 

tarkoittaa hengellisten ominaisuuksien liittämistä objektiin, mutta teistisessä 

merkityksessä se on jumalalliseen liittyvien ominaisuuksien sijoittamista objektiin 

ja/tai objektin mieltämistä jumalalliseksi sellaisena kuin Jumala koetaan tai 

käsitetään henkilökohtaisesti. Ihmiset pyrkivät säilyttämään ja suojelemaan 

pyhiksi kokemiaan asioita, joiden menettämisellä voi olla tuhoisia vaikutuksia.
236

 

Lindqvist ei pelkästään pyhittänyt suhdetta vaan myös Hannelen, joka näyttäytyy 

kerronnassa ”opastajana.”
237

 Hannelen rooli kuoleman jälkeen näyttäytyy 

riippumattomana suhteessa Marttiin mikä eroaa siitä kuvasta minkä Lindqvist 

antaa heidän suhteestaan Hannelen eläessä: Hannele oli voimakkaammin 

”heittäytynyt” Martin syliin.
238

 Yhteys Hanneleeseen tämän kuoleman jälkeen oli 

merkityksen säilyttämiseen pyrkivää copingia, enemmänkin polku päämäärään oli 

muutoksen alaisena. Lindqvistin tapa ”pyhittää” ja idealisoida avioliittoansa johtui 

mahdollisesti myös Hannelen ja Martin suhteen nuoruudesta ja sen alkamisesta 

voimakkaalla rakastumisen kokemuksella. 

Yhteyden etsimistä voi analysoida myös kysymällä, oliko se uskonnollista 

copingia vai kieltämistä eli defenssi. Kysymys asettuu osaksi laajempaa 
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keskustelua siitä, onko uskonto redusoitavissa defenssiksi; Pargament & Park 

viittaavat tämänkaltaiseen ajatteluun esimerkiksi mielenterveyshoidon 

ammattilaisten keskuudessa.
239

 Odottamaton, äkillinen läheisen kuolema aiheuttaa 

shokin, johon liittyy kieltämistä ja epäuskoa.
240

 Kûbler-Ross & Kessler kuitenkin 

huomauttavat, että kieltäminen ei ole niinkään tosiasiallista vaan enemmänkin 

symbolista.
241

 (Uskonnollisella) copingilla ja kieltämisellä on samoja päämääriä, 

jotka pyrkivät palauttamaan psykologisen tasapainotilan. Tärkein erottava tekijä 

on kuitenkin se, että coping on enimmäkseen
242

 tietoista pyrkimistä ongelman 

ratkaisemiseen kun taas defenssit ovat pääosin tiedostamattomia.
243

 Pargament 

nostaa esiin myös tärkeän erottelun: Negatiivinen elämäntapahtuma voidaan 

tulkita uskonnollisen viitekehyksen kautta positiivisemmin, mutta tähän ei yleensä 

liity tapahtuman kieltämistä negatiivisine seurauksineen.
244

 Näiden määritelmien 

perusteella yhteyden hakeminen oli uskonnollista copingia; sen lisäksi, että 

Lindqvist myös ajoittain kyseenalaistaa yhteyden kokemuksen ja etsimisen 

mielekkyyden näin selkeästi tunnustaen tilanteen,
245

 hän myös oli hyvin 

yhteydessä tunteidensa ailahteluun ja otti surun raskaat tunteet vastaan tiedostaen 

edessä olevan pitkän matkan ja sen, että Hannele fyysisesti oli lopullisesti 

poissa.
246

 Janoff-Bulman & Timko toteavatkin, että suurimmassa osassa 

tutkimuksia kieltäminen määritellään negatiivisten tunteiden puuttumiseksi 

negatiivisen elämäntapahtuman suhteen.
247

 

4.1.3 Kirjeiden kirjoittaminen 

Lindqvistille kirjailijana kirjoittaminen oli luonteva tapa käsitellä surua. Hän 

kirjoitti kirjeitä vaimolleen noin kahden vuoden ajan.
248

 Erjannin tutkimuksessa 

kirjoittaminen edesmenneelle oli keino hallita surua.
249

 Kûbler-Ross & Kessler 
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liittävät kirjeiden kirjoittamisen kuolleelle yhteydenkaipuuseen, vapauteen 

ilmaista surua haluamallaan tavalla tai sanomatta jääneiden asioiden 

sanomiseen.
250

 Ensimmäisinä viikkoina kirjoitetussa surupäiväkirjassa on 

nähtävissä, miten Lindqvist vähitellen herää ajatukseen kirjeiden saattamisesta 

kirjaksi.
251

 Voi aiheellisesti kysyä, miten tämä tietoisuus vaikutti kirjeiden 

sisältöön. Ganzevoort puhuu kertojan mahdollisuuksien rajautumisesta sosiaalisen 

vuorovaikutuksen eli yleisön myötä. Tarinalla pyritään vakuuttamaan kuulijat 

niin, että kertoja kokee tulleensa hyväksytyksi.
252

 Lindqvist on itse selvästi 

tietoinen vaarasta toivoen uudesta aikomuksesta huolimatta pystyvänsä 

kirjoittamaan aidosti Hannelelle tarkoitettuja kirjeitä.
253

 Varsinaisen 

surupäiväkirjan kerronnan väliin pääosin myöhemmin sijoitetut parin väliset 

kirjeet ja Hannelen päiväkirjatekstit sekä runot on myös suurelta osin valittu niin, 

että tiedossa on ollut tarkoitus julkaista kirja. Näin ollen ne ovat varsinaisen 

surupäiväkirjan tulkintaa (pariskunnan kirjeenvaihdon läpikäyminen itse 

päiväkirjan kirjoittamisvaiheessa oletettavasti vaikutti puolestaan päiväkirjan 

sisältöön), joista kuitenkin saa välähdyksiä pariskunnan suhteesta ja elämästä. 

Uudelleentulkinnasta suhteessa kirjeenvaihtonäytteiden valitsemiseen kertoo 

niissä esiintyvä toistuva luopumisen teema, josta Lindqvist itsekin toteaa 

seuraavasti: ”Mutta meidän kirjeenvaihdossammekin on alusta alkaen se sävy, 

että tämä rakkaus peilautuu kaiken aikaa kuolemaa vastaan.”
254

 Lause viitannee 

kirjeenvaihtoon kokonaisuudessaan; lukijalle kuitenkin välittyy epäsuorasti kuva 

parisuhteen alkuaikojen epävarmuudesta tulevaisuuden suhteen liittyen 

mahdollisesti molempien osapuolten vielä voimassa oleviin avioliittoihin.
255

  KV-

surupäiväkirjan loppupuolella Lindqvist on hyvin orientoitunut kirjan loppuun 
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saattamiseksi; hän liittää siihen suuren osan elämänsä tarkoituksesta, mutta 

toisaalta irtautuu henkisesti kirjoittamisprosessista.
256

  

Kirjan kirjoittamiseen liittyy muitakin tarpeita, kuin kokemuksen jakaminen 

ja näin halu auttaa muita. Linqvist mainitsee usein ajatuksen siitä, että kirja olisi  

hänen ja Hannelen yhteinen projekti, jossa myös Hannele on kirjoittajana. Hänen 

mukaansa Hannele halusi koko ikänsä kirjoittaa kirjan.
257

 Poijula mainitsee, että 

lesket saattavat pyrkiä saattamaan sellaisia asioita päätökseen, jotka jäivät 

kuolleelta puolisolta kesken.
258

 Tähkän mukaan ensimmäinen reaktio läheisen 

ihmisen menetykseen on introjektin eli objektin sisäisten läsnäolojen 

muodostuminen, joka suojaa ahdistukselta niin kauan, että syntyy uusia 

sisäistyksen muotoja ja uudet objektisuhteet astuvat tilalle. Introjektiin liittyy 

kokemus objektin erillisestä läsnäolosta kokijan sisäisessä todellisuudessa. Tällöin 

objektia ei voi tietoisesti hallita.
259

 Ottaen huomioon Hannelen kuolemasta 

kuluneen ajan, valaisee ajatus introjektista Lindqvistin sisäistä maailmaa; hän 

toteaa esimerkiksi seuraavasti: ”Tunnen, että siitä kirjoittaessani sinä olet koko 

ajan mukana. Et vain ajatuksena vaan myös kirjoittajana.
260

 Kokemuksessa on 

mukana kaksi tasoa: kirjeiden kirjoittaminen Hannelelle, mutta toisaalta yhteinen 

kirjoittaminen ”elämälle.”
261

 Toinen mahdollinen tulkinta kokemuksesta on liittää 

se ”minuuden” pyhittämiseen,
262

 joka oli vahvasti sidoksissa kirjan 

julkaisemiseen; Hannele ja Martti työskentelivät nyt yhdessä Hannelen unelman 

toteutumisen puolesta. Surutyön edetessä introjektiin ja/tai ”minuuden” 

pyhittämiseen viittaavat merkinnät loppuvat, mutta yhteys Hanneleeseen säilyy. 

Mahdollisesti defenssi ja coping siis kulkivat Lindqvistin surussa hetken 

rinnakkain. 

 Lindqvistin tekstistä nousee myös kokemus hänen ja Hannelen välisen 

suhteen alkuaikojen kertautumisesta kirjeiden osalta: kun tapaaminen oli 

harvajaksoista, olivat kirjeet tärkeä yhteydenpidon väline.
263

 Myös salaisuuden 

pitäminen ja siitä nauttiminen nousevat esiin joulun juhlimisen yhteydessä: 
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samalla tavoin kuin Lindqvist suhteen ollessa vielä muilta salassa ”pujahti” 

kirjoittamaan Hannelelle, samaa hän tekee tänä jouluaattona.
264

 Näin kirjeet 

asettuvat osaksi tarinaa, jossa pyrittiin säilyttämään sekä vanha päämäärä että 

siihen johtava polku. Parin välisten kirjeiden ja Hannelen omien tekstien 

lisääminen leipätekstin väleihin osittain jo kirjoittamisaikana, mutta myös 

jälkikäteen, kertoo tarpeesta jakaa rakkaustarina yleisölle, muistella ja näin 

elävöittää surupäiväkirjaa, mutta ne toimivat myös uudelleentulkinnan välineinä 

Lindqvistille. Tämä viittaa uuden tarinan luomiseen. Kûbler-Ross & Kessler 

näkevät tarinan tarkan kertomisen tärkeimmäksi asiaksi surutyössä; tarina luo 

merkityksiä ja se tarvitsee myös kuulijansa.
265

 Tarvetta saada tarinalleen todistaja 

kertoo Lindqvistin surun alkuvaiheessa vastaanottamat kaksi hänen ja Hannelen 

suhteen ainutlaatuisuutta käsittelevää kirjettä, jotka aiheuttivat voimakkaan 

tunnereaktion; Lindqvist koki äärimmäisen tärkeäksi, että Hannelen ja hänen 

rakkaudellaan oli ulkopuolisia todistajia mikä esti häntä mitätöimästä suhteen 

laatua ja aitoutta.
266

 Rakkaustarinan totuusarvo vahvistui, kun sen ainutlaatuisuus 

tunnustettiin myös toisten ihmisten osalta.  

Nyt kertojan tarina on murroskohdassa ja kesken; sitä luodaan menneisyyttä 

uudelleentulkitsemalla, nykyisyydestä ja se pyrkii, vaikkakin nykien, kohti 

tulevaisuutta. Kertojan rooli ei kuitenkaan surukokemuksessa ole helppo 

varsinkaan mikäli kertomuksen mielekkyyden katsotaan edellyttävän ajallista 

järjestystä tai juonta, jonka muotoutuminen päivätyissä kirjeissä jälkikäteen on 

tosin seurattavissa. Kertojan senhetkisessä kokemuksessa kaikki on kuitenkin 

ollut auki; Hänninen viittaa tähän ”tarinallisena tyhjiönä” ison elämänmuutoksen 

jälkeen.
267

 Kerrontaa tekstin kokonaisuutta vasten heijastellessa esiin nousevat 

kuitenkin ajan illuusio, keskeneräisyys vastaparinaan valmis, kaaos ja mieli sekä 

yhteys ja poissaolo. Ajan illuusiota parhaiten edustaa vakuuttuneisuus siitä, että 

Hannelen kuolema antoi merkkejä itsestään ainakin puolen vuoden ajan ennen 

kuolemaa.
268

 Lindqvist puhuu myös helpotusta tuoneesta kokemuksestaan, ettei 

aikaa ole: ”Sinä olet tällä hetkellä yhtä hyvin syntymässä kuin kuolemassakin - 

niinkuin olen minäkin.”
269

 Hannelen kuoleman enteitä hän nimittää 
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”tulevaisuuden muistamiseksi.”
270

 Toisaalta kertoja kokee, että rakkaussuhde jäi 

kesken ja mielen ja ruumiin valtaava ikävä on äärimmäinen, toisaalta hän 

rauhallisesti toteaa, että tarina oli ”kokonainen” sekä kokee rauhaa ja 

kiitollisuutta.
271

 Tämä kertoo myös siitä millaisessa tunnemyrkyssä sureva 

ihminen voi olla. On kaaosta, on mielekkyyttä. Lindqvist mainitsee myös 

ajoittaisesta turtumuksesta, johon liittyy ulkopuolisena tarkkailijana olemisen 

kokemus.
272

 Erjanti kutsuu tätä kahden todellisuuden kokemukseksi, jossa 

toteutuvat yhtä aikaa unissakävelijän ja tarkkailijan roolit.
273

  Kaikkia kirjeitä 

luonnehtii myös vaihtelu yhteydestä Hanneleeseen tai kokemus hänen 

poissaolostaan; joskus molemmat yhtä aikaa.
274

 Näitä vasten on ymmärrettävissä, 

miten surukokemuksen ytimessä tuotettu tarina eroaa jo etäisyyttä saaneen 

henkilön muistelemisesta. 

Kirjeiden merkitys copingina ei mahdu yksiselitteisesti Pargamentin teorian 

jaotteluihin: kirjeet olivat sekä merkitystä säilyttävää että uudistamaan pyrkivää 

copingia. Kirjeiden kautta Lindqvist pyrki säilyttämään sekä polun että päämäärän 

siinä mielessä, että kirjeet olivat Hannelen ja Martin suhteen tärkeä tapa olla 

yhteydessä jo ennen Hannelen kuolemaa.
275

 Yhteyden kokeminen suhteessa oli 

ollut sekä parin välisen kirjeenvaihdon että surupäiväkirjan perusteella hyvin 

intensiivistä.  Toisaalta kirjoittaminen oli uutta tarinaa luovaa copingia siinä 

mielessä, että Lindqvist todella ponnisteli tulevaisuutta kohden eri vaihtoehtoja 

hapuillen.
276

 Hannelen kuoleman kohtaaminen väistämättä johti pohdintoihin 

elämän uudesta suunnasta, jota Lindqvist surupäiväkirjassaan käsittelee; kysymys 

ei ollut ainoastaan yhteydestä Hanneleeseen vaan asioiden merkitysten 

selvittämisestä itselle esimerkiksi uudelleentulkinnan kautta. Kyse ei ollut siis 

vain kirjeistä edesmenneelle vaan myös surupäiväkirjasta itseä varten. Tätä 

ilmentää hyvin lausahdus KV-päiväkirjan lopussa, jossa Lindqvist päättää lopettaa 

päiväkirjan kirjoittamisen vuoden loppuun mennessä ja etsivänsä muita tapoja 
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kohti ratkaisua. Näin ei lopulta käynyt; merkityksen lopulliseen muutokseen ei 

surupäiväkirjan aikana tultu. Ristiriita liittyy luopumisen ja kiinnipitämisen 

elementteihin surussa; kuten jatkuvan kiintymyssiteen teoria esittää, on 

ratkaistava mitä säilyttää ja mistä luopuu. Kirjeet sinänsä osoitettuna 

edesmenneelle eivät ole merkityksen transformaatiota edustava elementti; 

pikemminkin voi sanoa, että niiden kirjoittamisen lopettaminen mahdollisesti oli.  

Sen lisäksi, että kirjeet selvästi helpottivat oloa,
277

 voidaan kysyä olivatko 

ne nimenomaan uskonnollista copingia. Koska kirjeet oli suunnattu 

tuonpuoleiseen, voidaan hyvällä syyllä vastata kyllä. Tekstistä nousee kuitenkin 

useasti kokemus pyhän ja profaanin yhteensulautumisesta.
278

 Myöskin tarve olla 

”metelöimättä” uskonnolla jo ennen Hannelen kuolemaa, mutta myös nyt,
279

 

nousee tärkeäksi. Lindqvist sijoittaa vain kerran Hannelen läsnäolon 

eksplisiittisesti uskonnolliseen yhteyteen, ”pyhien joukkoon”
280

 mutta useasti 

sellaisiin läheisiin paikkoihin kuin niemeen ja taloon, jossa he asuivat, itseensä, 

luontoon(sumu) ja epävarmasti hautausmaalle
281

. Pargamentin mukaan 

uskonnollisessa merkityksen etsinnässä pyhä ja profaani elävätkin yhdessä.
282

 

Lindqvistin omassa sisäisessä kokemuksessa ei ollut jaottelua pyhän ja maallisen 

välillä. Teorian tasolla kirjeiden taustalla vaikutti kuitenkin uskonnollinen 

orientaatiosysteemi, joka surukokemuksessa näkyy selkeimmin uskona 

kuolemanjälkeiseen elämään, haluna antautua Jumalan kannettavaksi, rukoiluna 

sekä uskonnollisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistumisena. Ilmeisin piirre 

kirjeissä uskonnollisena copingina on niiden sisältämät kohdat, joissa puhe 

suuntautuu Jumalalle. Huomioitavaa on myös, ettei Lindqvist kirjeissään 

kyseenalaista Jumalan olemassaoloa tai muuta merkittävästi jumalakuvaa. Tässä 

on nähtävissä pyrkimys säilyttää merkityksiä.
283

    

 4.1.4 Materiaalisen ympäristön pyhittäminen 

Luontoon Lindqvistin surukokemuksessa liittyy useita ulottuvuuksia ja se oli yksi 

niistä coping-keinoista, jotka kulkevat mukana säännöllisesti varsinkin KV-
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surupäiväkirjan läpi. Lindqvistin talo sijaitsi niemessä, josta hän lähti kävelyille 

jäälle, usein käydäkseen Hannelen haudalla.
284

 Käveleminen keinona hallita 

vaikeita tunteita ei ollut uusi, yksin surutilanteesta kumpuava tapa.
285

 Seurustelun 

alkuvaiheessa, kun suhde oli salainen ja pari joutui olemaan erossa toisistaan, 

kertoo Hannelelle osoitettu kirje taipumuksesta kokea rakkaan läsnäolo luonnon 

keskellä.
286

 Polku eli luonto ja päämäärä eli yhteys liittyivät toisiinsa jo ennen 

Hannelen kuolemaa. Kuitenkin Hannelen kuoleman myötä Lindqvist sijoitti 

Tervaniemen ympäristöön ja taloon erityisellä tavalla Hannelen läsnäolon näin 

pyhittäen ne. Tämä ilmentää surukokemuksessa syntynyttä pyhän ja profaanin 

todellisuuden sulautumista toisiinsa. Lindqvist liittää niemeen ja taloon 

mystiikkaa: ”Sinä asetuit tänne kaikkinesi. Niin tästä on tullut lumottu talo ja 

lumottu niemi.”
287

 Tähän yhteyteen Lindqvist esittää vaatimuksen suvulle, 

aikaisemmin Tervaniemessä eläneille vanhoille naisille: heidän olisi otettava 

Hannele vastaan antaen tälle samat oikeudet kuin muillekin talon emännille.
288

 On 

oltava varovainen ylitulkinnan suhteen, mutta lukijaa jää pohdituttamaan miksi 

Hannelen asema Lindqvistin aviopuolisona ei luonnollisesti merkitsisi täyttä 

oikeutta Tervaniemen emännyyteen. Oliko Martin ja Hannelen suhteeseen 

liittynyt paheksuntaa; näkyikö tämä mahdollisesti siinä, miten Lindqvistin suruun 

suhtauduttiin?
289

 Myös muualla surupäiväkirjassa näkyy voimakas tarve liittää 

Hannele osaksi Lindqvistin sukua ja suvun historiaa.
290

 

Erityisesti KV-surupäiväkirjan läpi kulkee vakuuttuneisuus siitä, että 

Tervaniemi ja sen talo on erityisellä tavalla Hannelen leimaama. Kävelyitä jäälle 

ja haudalle voi kutsua myös eräänlaisiksi pyhiinvaelluksiksi. Jäällä Lindqvist 

kävelee paikalle, jossa he Hannelen kanssa olivat syksyllä soudelleet; tähän liittyy 

menneisyyden uudelleentulkintaa kuvana jäähyväisistä.
291

 Haudasta Lindqvist 

toteaa: ”On tärkeää tuoda sinut Hannele kotiin. Nyt olet siellä – ja kuitenkaan et 
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ole.
292

 Yhteyden hakeminen ja luonnon vaikutus tunteisiin nousevat toistuvasti 

kerronnasta esiin. Erään kerran kävellessään jäällä, Lindqvist joutui sumuseinän 

ympäröimäksi: hän toivoi sen olevan Hannelen yhteydenotto ja toisaalta koki 

olevansa osa ”ääretöntä avaruutta.”
293

 Kokemusta voi nimittää mystiseksi; 

ajallisesti se tapahtuu vain kolme päivää ennen surukokemuksessa säännölliseksi 

muodostuvia mystisiä kokemuksia. Lindqvist ei itse kuitenkaan sijoita tähän 

luonnossa tapahtuvaan kokemukseen vielä sellaista hämmästyneisyyttä ja 

”sanoinkuvaamattomuutta” kuin myöhempiin kokemuksiin, joissa on kuitenkin 

samoja piirteitä. Lindqvist myös puhui Hannelelle ja rukoili jäällä kävellessään.
294

 Fereshteh kirjoittaa Pargamentiin teoriaan liittyen luonnon pyhittämisestä 

copingina ruotsalaisessa kulttuurissa; ruotsalaisille on tyypillistä kokea luonto 

pyhänä, mysteerisenä ja tuntea yhteyttä luontoon siellä liikkuessaan. Fereshtehin 

tutkimus kohdistui syöpäpotilaisiin, mutta tavat, joilla he pyhittivät luonnon, 

valaisevat myös Lindqvistin kokemusta joiltakin osin. Fereshteh erottaa kolme 

luonnon pyhittämisen tapaa copingina: luonto pyhänä (kuten kirkko), luonto 

hengellisen rauhan tuottajana ja luonto yhteyden kokemisena.
295

 Ensimmäinen ja 

viimeinen istuvat hyvin Lindqvistin kerrontaan; surukokemuksessa kuitenkin 

luonto (erityisesti Tervaniemen lähistöllä) leimaantui Hannelen läsnäololla. 

Tämänkaltaiseen copingiin vaikutti aineiston perusteella Hannelen voimakas 

kokemus Tervaniemestä unelmana, kotina, jota tällä ei ollut koskaan ollut
296

 ja 

hänen läsnäolonsa leimautuminen taloon ja niemeen jo elinaikanaan erilaisten 

konkreettisten toimien kautta.
297

 On huomioitava, että nämä kuvat tulkitaan 

Hannelen kuoleman jälkeisessä surussa.  

Tervaniemi ja sen ympäristö edustivat Lindqvistille aluetta, joka kuului 

ensisijaisesti vain hänelle, Hannelelle ja muille läheisille. Surupäiväkirjassa Talo 

ja Tervaniemi ovat niin Hannelen läsnäolon leimaamia, että Lindqvist koki 

ahdistavana lähteä pidemmäksi aikaa pois kotoa peläten kadottavansa yhteyden 

Hanneleeseen.
298

 Toisaalta palaaminen Tervaniemeen tuotti pettymyksen siitä, 
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ettei Hannele ollut ottamassa vastaan.
299

 Kokemus Hannelen läsnäolosta oli 

ristiriitainen: ”Oletko sinä täällä Tervaniemessä? Jos yhdellä sanalla pitäisi 

vastata, sanoisin epäilemättä kyllä. Se kyllä tuntuu voimakkaammalta kuin ei, 

vaikka molemmat puolet on olemassa.”
300

  Tervaniemen ”lumous” liittyy myös 

siihen, että siinä on läsnä menneitten aikojen asukkaiden historia ja läsnäolo. 

Tämä kokemus tuotti lohtua vielä yli vuosi Hannelen kuoleman jälkeen.
301

 

Luonto myös vaikutti voimakkaasti Lindqvistin tunnemaisemaan. Tämä 

edustaa Fereshtehin jaottelussa luontoa hengellisen rauhan tuottajana. On 

mahdollista, että Hannelen kuoleman ajoittumisella heidän rakastumisensa 

vuodenaikaan ja kuukauteen, oli merkitystä surukokemuksessa. Lindqvist puhuu 

monissa yhteyksissä ajan illuusiosta, johon liittyy ajatus kaiken palaamisesta 

alkuun. Tätä kokemusta selvästi ruokki vuodenaikojen kierto. Kun Hannelen 

kuolemasta oli melkein vuosi, Lindqvist kuvaa talvista luontoa ja toteaa: ”Tunnen, 

että ympyrä sulkeutuu. Kaikki jatkuu, mutta mikään ei muutu.”
302

 Tähän liittyi 

myös hetkellinen tunne siitä, että Hannele palaa keväällä.
303

 Myös säällä oli hyvin 

voimakas vaikutus Lindqvistin mielialaan: Aurinko edusti toivoa ja kuu yhteyttä.  

Sininen hetki toi kokemuksen todellisuuden ja oman sisäisen maiseman 

tasapainosta; tämä toi tunteen kiinnittymisestä todellisuuteen. Huono sää 

puolestaan edusti kuolemaa, yhteyden katkeamista Hanneleeseen, toivottomuutta, 

surua ja katkeruutta.
304

 Erjannin tutkimuksessa luonto ja vuodenaikojen kierto 

olivat surua muokkaavia tekijöitä. Päinvastoin kuin Lindqvistin kokemuksessa, 

eräästä sitaatista käy ilmi auringonpaisteen negatiivinen sekä sateen ja loskan 

positiivinen vaikutus suruun.
305

 NP-päiväkirjassa maininnat luonnosta jatkuvat; 

eräs kuvaus kesältä 1995 (1v 9kk Hannelen kuolemasta) liittää kuitenkin kauniin 

sateenkaaren uskonnolliseen viitekehykseen. Vaikka Lindqvist surun 

alkuvaiheissa liitti luontoon pyhän, hän ei eksplikoinut kokemustaan erityisesti 

uskonnollisella kielellä: tärkeämpää oli kokea, ei tulkita. Nyt kuitenkin 

sateenkaari liittyy Jumalan liittoon ja lupaukseen. Kaari ympäröi Hannelen 
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haudan luoden näin uskonnolliseen traditioon liittyvän tulkinnan Hannelesta 

Jumalan huolenpidon kohteena.
306

 

 

4.1.5 Mystinen kokemus 

Lindqvistin mystiset kokemukset, jotka rinnastan uskonnollisiin kokemuksiin, 

linkittyvät moneen muuhun tämän tutkimuksen teemaan; ne olisi voinut sijoittaa 

myös kolmannen kappaleen ”Luopumisen ja hallinnan ristiriita” alle, koska suhde 

kokemuksiin muuttui vähitellen luottavaisemmaksi ja antautuvaiseksi. Koska 

yhteyden kokeminen Hanneleeseen ja korkeampaan todellisuuteen ovat vallitseva 

teema mystisten kokemusten kuvauksissa jo ensimmäisestä kokemuksesta alkaen, 

on perusteltua käsitellä niitä ensisijaisesti yhteyden hakemisen viitekehyksessä.  

Lämpöä ja kuumotusta, sähköisiä, siriseviä virtoja ihon alla, 

energiamyrskyä, puutumista, kellumista, valoa, kosmisuutta ja pimeyttä.
307

 Näillä 

termeillä Lindqvist itse kuvaa pian Hannelen kuoleman jälkeen alkavia 

intensiivisiä kokemuksia. Kokemukset olivat kokonaisvaltaisia: fyysinen ja 

psyykkinen kietoutuivat erottamattomasti yhteen.
308

 Lisäksi mukaan liittyy 

kokemuksen pidemmälle vietyä kognitiivista tulkintaa vaikka Lindqvist toisaalta 

kokee sen olevan sanojen tavoittamattomissa; kirjoittaminen jopa ”etäännyttää” 

kokemuksesta.
309

 Ellwoodin mukaan mystisestä kokemuksesta kirjoittaminen, 

symboliikan avulla, kuitenkin kokoaa, täydentää ja jakaa kokemuksen, jolloin siitä 

tulee yksilön elämän suhteen transformatiivinen. Nämä Lindqvistin intensiiviset 

kokemukset liittyvät hyvin Ellwoodin määritelmään mystisestä kokemuksesta, 

jota ovat myöhemmin täydentäneet Geels&Wikström. Tämän määritelmän 

mukaan mystinen kokemus voi tapahtua sekä uskonnollisessa että profaanissa 

kontekstissa. Kokemus kuitenkin tulkitaan kohtaamisena transsendentin 

todellisuuden kanssa ja se koetaan ei-rationaalisella tavalla. Kokemukseen liittyy 

ykseys ja se erotetaan arjesta. Geelsin&Wikströmin mukaan sillä on myös 

seurauksia yksilön elämässä.
310

 

Surupäiväkirjan mukaan kokemusten kontekstina on useimmiten oma koti 

tai kirkko. Kaksi kertaa Lindqvist tunsi ”energiavirtaa” tai ”sähkövirtoja” myös 
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työntekoon liittyvissä tilanteissa.
311

 Kontekstit olivat siis sekä profaaneja että 

uskonnollisia. Ellwood kirjoittaa mystisen kokemuksen taustavaikuttajista sekä 

”triggereistä.”
312

 Lindqvistin taustavaikuttajia ovat esimerkiksi uskonnollinen 

orientaatiosysteemi sekä psyko-ja sosiodraamatausta, joiden kautta ennen kaikkea 

oli saatavilla symboleita kokemuksen tulkintavälineiksi.
313

 Koska Lindqvistin 

mystiset kokemukset liittyvät selvästi surukokemukseen, niiden syntyminen 

voidaan tulkita ensisijaisesti ”triggereiden” kautta. Näitä olivat tunnemaailman 

ailahtelu ja musiikki.  

Lindqvist kuvaa mystiset kokemukset aluksi yllättävinä ja hämmentävinä. 

Hän mainitsee kerran profaanin selityksen kokemukselleen eli stressin, mutta 

torjuu tämän välittömästi.
314

 Mielekkäämmäksi viitekehykseksi muodostuu 

psyko- ja sosiodraaman kautta tutuksi tullut Jungin ajatus kollektiivisesta 

alitajunnasta.
315

 Kuitenkin jo aivan alussa fyysiset tuntemukset yhdistyvät 

Hannelen läsnäoloon.
316

 Kokemus nivoutuu myös tarinan luomiseen: seurustelun 

alkuvaiheessa, kun pari ei voinut tavata toisiaan, Lindqvist kuunteli samaa 

musiikkia kuin nyt Hannelen kuoleman jälkeen. Kirjeessään tulevalle vaimolleen 

Lindqvist sanoo: ”Kun makasin patjalla lattialla ja kuuntelin Silkkitien musiikkia -

-olin niin intensiivisesti yhteydessä Sinuun, että hetken olin varma, että pelkästään 

ajatuksen ja tunteen voimasta ilmestyisit paikalle ajan ja paikan fysikaalisia 

lakeja uhmaten.”
317

 Mystinen kokemus kuitenkin viitoittaa myös eteenpäin 

tarinalliseen risteykseen, sillä Lindqvist läpi surupäiväkirjan kyselee mihin 

kokemukset ovat johtamassa. Hän kokee niiden johdattavan johonkin uuteen, 

mutta risteyksessä on monia polkuja ja päämääriä: oma kuoleman läheisyys 

nousee voimakkaana esiin, mutta myös uusi elämä, Hannelesta eroaminen tai 

yhteys Hanneleeseen.
318

 Kokemukseen ei liity pelkoa; Lindqvist tuntee, että hän 

itse ei ole siinä subjekti vaan hoitamisen kohde. ”Hoitajan” henkilöllisyys on 

epäselvä; vaihtoehtoina ovat elämä, Jumala, enkeli, Hannele tai kaikki yhdessä.
319

  

Tämän tutkimuksen luvussa 4.1.1 käsiteltiin fyysisen luopumisen 

tuskallisuutta sen ilmentäjänä, että yhteinen tarina tällä tasolla oli todellakin 
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loppu. Mystinen kokemus intensiivisessä fyysisyydessään ja yhteyden 

kokemuksessa Hanneleeseen näyttää vastaavan tähän tarpeeseen: ”Joskus tuntuu 

siltä kuin se olisi sinun tapasi tarttua kiinni minuun, tulla ihoni alle.”
320

 Tulkintaa 

tukee voimakkaiden eroottisten kokemusten ilmestyminen mystisiin kokemuksiin. 

Lindqvist kertoo eräässä yhteydessä fantasiastaan Hannelen kohtuun 

menemisestä.
321

 Sen lisäksi, että mielikuva on eroottinen, on se myös symbolinen: 

Hannelen hautajaiset olivat päivänä, jona hänen oli ollut tarkoitus mennä 

kohdunpoistoon.
322

 Lindqvistillä oli mystisissä kokemuksissaan kaipaus Hannelen 

läheisyyteen ja kuolemaan.
323

  

Mystinen kokemus heijastaa myös eräässä suruprosessin vaiheessa 

tuntemusta Hannelesta osana Marttia: kokemuksen aikana Lindqvist tuntee itsensä 

naiseksi: ”Kokemus muistutti sitä, mitä kuvittelen sinun eroottisesti kokeneen 

meidän parhaimmissa seksuaalisissa kohtaamisissamme.”
324

 Lindqvistille 

kokemukset olivat oikeasti seksuaalisia, mutta on myös tunnettua, että mystikot 

käyttävät eroottista kieltä kuvatakseen sisäistä matkaansa.
325

 Erästä suruprosessin 

alkuvaiheen mystistä kokemusta edelsi psykodraaman ohjauksessa Lindqvistin 

mieleen noussut kuva, että draamassa ”syntynyt lapsi” olisi hänen ja Hannelen 

yhteinen.
326

 Mystisissä kokemuksissa on piirteitä luvussa 4.1.2 esitellystä 

introjekti-ilmiöstä. 

Mystiset kokemukset muuttuivat surutyön edetessä. Ne asettuivat 

luonnolliseksi, rauhoittavaksi ja ”parantavaksi”
327

 osaksi surukokemusta ja 

tulkinnallinen viitekehys sai enemmän kristillistä eksplikaatiota; Lindqvist alkaa 

Hannelen läsnäolon lisäksi käyttää sanaa ”pyhä” ja ”armon virta.” Lisäksi eräässä 

ehtoolliskirkossa hän yhdistää Hannelen läsnäolon ja poissaolemisen kokemuksen 

ehtoollisessa koettavaan yhteyteen näkymättömään. Ainakin kaksi kertaa 

kontekstina on myös Tuomasmessu samassa kirkossa, jossa Hannele ja Martti 

näkivät toisensa viimeisen kerran.
328
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 Tutkimuksen kannalta olennaisinta on tietenkin kysymys siitä, voidaanko 

mystinen kokemus määritellä copingiksi. Onko siinä kyse ainakin osittain 

valitsemisesta mikä määrittää copingia? Entä onko se määriteltävissä enemmänkin 

uskonnoksi kuin copingiksi? Aluksi Lindqvist koki, että kokemukset eivät olleet 

oman tahdon alaisia.
329

 Jo hyvin nopeasti hän kuitenkin kykenee lopettamaan 

kokemuksen itse ja ”jarruttelemaan” siihen lähtemistä sekä siinä etenemistä.
330

 

Vähitellen luottamus kasvaa ja Lindqvist alkaa tietoisesti hakeutua tilanteisiin 

(musiikki, sängyllä makaaminen), joissa kokemus voi toistua. Omilla tietoisilla 

valinnoilla oli siis vaikutusta kokemuksen syntymiseen ja lopettamiseen ajan 

kuluessa.  

Kyseessä oli selvästi myös uskonnollinen coping, mutta oliko se säilyttävää 

vai transformatiivista? Pargamentin mukaan uskonnolliset kokemukset voivat olla 

molempia,
331

 Ellwood sen sijaan liittää niihin transformatiivisuuden.
332

 

Lindqvistin surukokemuksessa ne olivat molempia; mystinen kokemus polkuna 

tavoittaa yhteys Hanneleeseen ei ollut aivan uusi kuten edellä oleva lainaus 

kirjeestä osoittaa. Toisaalta Lindqvist kuitenkin koki sen itse hyvin 

poikkeuksellisena. Yhteys ei ollut myöskään ainoa tulkinta kokemusten 

päämäärästä vaan myös jokin tuntematon uuden alkaminen. Jälleen parhaaksi 

tilanteen kuvaajaksi nousee tarinallinen risteys, kun kysymys rajataan 

surupäiväkirjaan; viimeisessä kuvatussa mystisessä kokemuksessa Lindqvist 

kirjoittaa sen kokemisesta ”lupauksena.”
333

 Jos kokemuksen 

transformatiivisuuteen halutaan ottaa kantaa, on hypättävä surupäiväkirjan 

ulkopuolelle. Lindqvist toipui surustaan, ennen kaikkea löysi rauhan suhteessaan 

Hanneleeseen ja mystiset kokemukset menettivät ajankohtaisen roolinsa.
334

 Tämä 

viittaisi siihen, että Lindqvistille ne olivat selviämiskeino surussa, jolla saattoi olla 

positiivista vaikutusta toipumiseen. Silti uskonto ja coping eivät sulje pois 

toisiaan; uskonto voi olla copingia, mutta se ei välttämättä redusoidu copingiksi. 

 

4.1.6 Unien tulkitseminen 

Unet kaipuuna yhteyteen sekä unien tulkitseminen on teema, joka kulkee 

muuttuvana läpi surupäiväkirjan. Unet sinänsä eivät ole tämän tutkimuksen 
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kohteena vaikkakin ne saattavat kertoa surutyön etenemisestä. Tulkinnat tästä 

voivat tosin olla ristiriitaisia; Tähkän mukaan edesmenneen esiintyminen unessa 

kuolevana tai kuolleena kertoo toipumisesta
335

 kun taas Poijulan mukaan 

sopeutumisesta kertovat unet, joissa kuollut on nuori ja terve.
336

 Unet ovat 

kuitenkin ihmisen tahdon ulottumattomissa, joten käsillä olevassa luvussa tärkeää 

on tarkastella Lindqvistin omia tulkintoja unistaan ja unien näkemisestä keinona 

pyrkiä säätelemään sisäistä ahdistusta. 

 Ensimmäinen maininta unien maailmaan on jo päiväkirjan ensimmäisen 

päivän kerronnassa. Kyseinen kohta on kokemuksena kaksisuuntainen: Lindqvist 

pyytää Hannelea uniinsa, joissa he voisivat jatkaa tarinansa elämistä. Tämä viittaa 

kokemukseen unista uutena polkuna kohti merkityksen eli Hannelen ja Martin 

välisen suhteen säilyttämistä. Lindqvist tosin viittaa parisuhteen alkuaikoihin, 

jolloin he eivät olleet voineet tavata: Hannele kertoo kirjeessään, miten Martti oli 

tullut hänen uniinsa lohduttamaan.
337

 Nyt Lindqvist pyytää samaa Hannelelta 

sitoen toivettansa näin tarinallisesti menneisyyteen. Uniin liittyvä 

hallitsemattomuus aiheuttaa kuitenkin ahdistusta.  Mukaan astuu muuallakin 

kertomuksessa toistuva pelko suhteen mitätöimisestä: entä, jos Hannele 

ilmestyisikin uneen hirviönä, joka kieltäisi yhteisen ”sadun?”
338

 

Surukokemuksen alkuvaiheessa Lindqvist ei muista näkemiään unia kärsien 

tästä. Kaipuuseen nähdä unia liittyy rajan hämärtyminen unen ja todellisuuden 

välillä samalla tavalla kuin monet muutkin rajat hämärtyivät surukokemuksessa. 

Lindqvist kirjoittaa: ”Eikö ole mahdollisuutta löytää siltaa unen ja valveen välillä, 

koska minusta on selvää, että molemmat ovat yhtä totta.
339

 Myöhemmin Lindqvist 

ilmaisee asian vielä selkeämmin toteamalla, että raja kuoleman ja elämän välillä 

on unessa kaikkein läpäisevin.
340

 Kûbler-Ross&Kessler kirjoittavat, että unet 

voivat toimia elävien todellisuuden ja kuolleiden maailman kohtaamispaikkana, 

joka palvelee kokemusta yhteydestä.
341

  

Kaipaukseen nähdä unia ja tulkita niitä liittyi tarinan luomiseen: unien 

tulkinnassa pystyi kulkemaan menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Lindqvist 

tulkitsee uudelleen jo surukokemuksen varhaisvaiheessa (alle kaksi kuukautta) 
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ennen Hannelen kuolemaa nähnyttä untaan, jossa hän juhlissa taluttaa vaimoansa 

kohti siskonsa anoppia, joka on juhlien syntymäpäiväsankari. Aivan pian tämän 

unen jälkeen ”Polvijärven mummi” kuoli. Symbolisesti uni merkitsee nyt 

Hannelen ”saattamista samaan syntymäpäiväjuhlaan, mihin mummi oli jo edeltä 

mennyt.”
342

 Tämä vahvisti kokemusta siitä, että todellisuus ei ole vailla sisäistä 

mielekkyyttä eikä Hannelen kuolema näin ollut ”pelkkä sattuma.” Poijulan 

mukaan tuoreen surun vaiheessa sureva saattaa liittää ennen läheisen kuolemaa 

näkemiään unia enteeseen; tällaisia ovat esimerkiksi unet, joissa valmistaudutaan 

matkalle lähtöön. Myös Sandersin tutkimuksessa tutkittavat kertoivat enneunista 

kuolemaan liittyen.
343

 Lindqvist tulkitsi unien kautta tulevaisuutta sekä 

toiveikkaana että masentavana, jopa oman kuoleman enteenä.
344

 

Noin kaksi kuukautta Hannelen kuoleman jälkeen Lindqvist alkaa muistaa 

näkemiään unia.
345

 Niissä tapahtuneet kohtaamiset Hannelen kanssa tuntuvat 

lohduttavilta; Hannele ei muuttunut ”hirviöksi” vaikka Lindqvist muuten näki 

myös painajaisia.
346

 Unien kuvaileminen ja tulkinta alkaa näkyä voimakkaasti 

kerronnassa. Paluu unessa syntymäkodin maisemiin viittaa Lindqvistin 

kokemuksessa alkuahdistukseen.
347

 Itse liittämättä unta seuraaviin pohdintoihinsa, 

hän noin kaksi viikkoa myöhemmin käydessään terapiassa puhui lapsuuden 

sisäisestä maailmastaan fantasioineen, jotka eivät saaneet ymmärrystä aikuisten 

taholta. Yli seitsemän kuukautta myöhemmin sama toistuu pidemmälle viedyn 

tulkinnan kanssa: Hannelen kuollessa Martti menetti ”ainoan ymmärtäjän” 

elämässään.
348

 Uni ja unen tulkinta näyttää siis vaikuttaneen surukokemukseen 

nostamalla pintaan ahdistavia kokemuksia yhteyden puutteen kokemisesta omassa 

elämänhistoriassa, joka toistuu nyt Hannelen kuoleman myötä. Toinen 

mahdollinen tulkinta alkuahdistuksesta on liittää se yleisesti ihmisen 

olemassaoloon kuuluvaan alkukokemukseen, ei niinkään Lindqvistin 

lapsuudenaikaisiin suhteisiin. Tätä tulkintaa tukevat surupäiväkirjan pohdinnat 

syntymän ja kuoleman sukulaisuudesta. 
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Läpi surupäiväkirjan Lindqvist kamppailee sen kysymyksen kanssa mikä on 

Hannelesta kiinni pitämisen ja uusiin ihmissuhteisiin liittymisen suhde; millainen 

uuden ihmissuhteen pitäisi olla ja kostaisiko Hannele?
349

 Noin vuoden kuluttua 

tästä Lindqvist kohtaa Hannelen unessa ja tuntee kohtaamisessa syvää onnea; 

unen viesti oli, ettei pidä tyytyä ”korvikkeeseen” vaan olla uskollinen sisimpänsä 

äänelle.
350

 Luopumisesta surutyön päämääränä kertoo Lindqvistin mielestä uni, 

jossa rotta repi irti palan hänen kädestään. Hän heitti palan pois ja yhtäkkiä käsi 

oli terve: ”On voitava luopua, että voisi tulla ehjäksi jälleen.”
351

 

 Unen näkemisen rooli Lindqvistin surukokemuksessa vaikuttaa muuttuvan 

surutyön edetessä: alussa on kaipuu nähdä unia, jotka todella mahdollistavat 

vuorovaikutuksen ja yhteyden Hanneleeseen. Tätä voisi kutsua unen näkemisen 

pyhittämiseksi. Vähitellen kuitenkin unista tulee ikään kuin esityksiä, jotka 

kertovat ennemminkin Lindqvistin omasta alitajunnasta: Hannele ”esiintyy” 

unessa, mutta ei ”ole” unessa.
352

 Unen arvostamisessa ja tulkinnassa on nähtävissä 

psyko-ja sosiodraamataustan vaikutus, jonka piiriin Lindqvist oli lähtenyt noin 

kymmenen vuotta aikaisemmin. Lindqvistille tämä maailma edusti tieteelliselle 

ajattelulle tottuneena hämmentävää maailmaa symboleineen ja mielikuvineen. 

Maailma kuitenkin avautui tätä kautta uudella tavalla. Jungin käsitys 

kollektiivisesta alitajunnassa kiehtoi.
353

 Myös surupäiväkirjassa Lindqvist viittaa 

siihen tulkitessaan mystisiä kokemuksiaan.
354

 Lindqvistin suhtautuminen uniin 

heijastaa Jungin näkemystä, jonka mukaan unet liittyvät menneisyyteen, mutta 

niiden tarkoitus on myös asettaa päämääriä.
355

 Uniin liittyy kuitenkin muutakin 

kuin piilotajunnasta nousevat kuvat; niillä on myös uskonnollinen ulottuvuus. 

Jung toteaa, ettei uniin tule suhtautua naiivisti, sillä ne eivät ole ainoastaan 

inhimillisiä vaan myös jumalallisia.
356

 Kokonaisuutena Lindqvist liittää unen 

näkemiseen pyhän leiman vaikkakin surutyön edetessä tulkinnat muuttuvat 

psykologisemmiksi. 

Unien tulkinnan tärkeydestä huolimatta on erikoista, että hiukan yli vuosi 

Hannelen kuoleman jälkeen Lindqvist alkaa välttää nukkumista aloittaen 
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ylettömän valvomisen. Nukkumaan meneminen assosioituu lapsuuden 

nukahtamisongelmiin ja yksinäisyyteen, mutta hän liittää siihen myös vaaran ja 

”hautaan menemisen mielikuvan.”
357

 Varsinkin surutyön alussa hauta symboloi 

yhteyttä Hanneleeseen
358

, mutta surutyön edetessä ja uupumuksen lisääntyessä 

sen merkitys näyttäytyy ristiriitaisena. Tämä heijastaa jatkuvan kiintymyssiteen 

säilyttämisen ja toisaalta oman elämän jatkamisen välistä ristiriitaa eli tarinallista 

risteystä. 

4.1.7 Rituaalit 

Lindqvistin surukokemuksessa kynttilöillä ja jäälyhdyillä oli rituaalinen merkitys. 

Ylipäänsä valot, aurinko ja kuu, voimistivat yhteyden kokemista Hanneleeseen,
359

 

mutta kynttilän vieminen niemestä jään yli hänen haudalleen oli erityisen tärkeää. 

Hauta ja kynttilä ovat luonnollisesti erottamaton kokonaisuus; kynttilä saa 

merkityksensä sekä siitä, että Hannele on haudattu kyseiseen paikkaan, mutta 

myös siitä, että se on paikka, johon Martti itse jonain päivänä laskettaisiin 

Hannelen viereen. Ensimmäisen kerran kynttilöiden merkityksestä Lindqvist 

kirjoittaakin hautajaisten jälkeisenä iltana.
360

 Heti seuraavana päivänä hän alkaa 

kokea yhteyden haudalla palavan tulen ja kotiniemen tulen välillä, joilla on lahden 

yli näköyhteys; niiden keskinäinen puhe tuntuu ”salaperäiseltä ja 

intensiiviseltä.”
361

 Daggettin tutkimuksessa keski-ikäisten miesten surusta kävi 

myös ilmi yksityisten, epävirallisten rituaalien tärkeys; ne olivat kunnianosoitus 

edesmenneelle ja menetetylle suhteelle.
362

  

Uskonnon- ja kulttuurintutkimuksen apulaisprofessori Ronald J. Grimes
363

 

on esittänyt, että rituaalitutkimus on ollut liian kapeasti keskittynyt ”liturgisiin 

rituaaleihin”, joita leimaavat esimerkiksi toistuvuus, pyhä, muodollisuus, traditio 

ja tarkoituksellisuus. Hän itse käyttää termiä kehittyvä (nascent) rituaali ja 

ritualisoiminen, jotka viittaavat tarpeeseen tunnistaa ”orastavat” rituaalit sekä 

rituaalien muuttuva luonne.
364

 Pyhän sijasta Grimes käyttää ajatusta ”kuvitellusta, 
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sosiaalisesti koetusta ja mytologisesti rakennetusta vastaanottajasta.”
365

 Myös 

yksin suoritetut rituaalit vaativat täten ”vastaanottajan” olkoon se sitten 

transsendenttiin tai profaaniin todellisuuteen kuuluva. Grimesin määritelmän 

mukaan ”ritualisaatio tapahtuu, kun elävät henkilöt esittävät luovia liikkeitä tai 

eleitä vastaanottajan edessä merkittävinä aikoina perustavanlaatuisissa 

paikoissa.”
366

  

Tulien välisestä yhteydestä tulee vähitellen Lindqvistin omien sanojen 

mukaan ”pakkomielle”, joka ei avaudu järjelle; tulet eivät saa sammua. 

Kynttilöiden sammumisesta syntyy ahdistusta ja hätää niin, että asia on korjattava 

käytännön toimin vaikka se vaatisikin vaivannäköä.
367

 Grimesin mukaan rituaalit 

eivät aina ole päämäärähakuisia tai teologisesti perusteltavissa.
368

 Mitä kynttilät 

edustivat Lindqvistille? Ja mitä niiden liekkien valvominen palveli? Lindqvist itse 

kirjoittaa kauniisti: ”Sinä olit liekki, me paloimme yhdessä ja sinä olet yhä tuli 

rinnassani.”
369

 Hän kokee kynttilän sammuessa kuin se olisi ollut viimeinen 

”tuikku maailmassa.”
370

 Kynttilät selvästi sekä symboloivat yhteyttä, mutta ne 

vahvistivat myös pyhää tilaa Tervaniemen ja hautausmaan välillä, missä Lindqvist 

koki Hannelen mahdollisesti liikkuvan. Eräänä yönä jäällä kävellessään Lindqvist 

kokee voimakkaan elämyksen nähdessään Hannelen haudalla olevan kynttilän, 

täysikuun Tervaniemen yläpuolella ja kynttilän niemen päässä. Hän toteaa tämän 

olevan sellainen yö, jolloin Hannele voisi tulla paikalle.
371

  

On mahdollista, että rituaalisen toiminnan tärkeyteen Lindqvistin surussa 

vaikutti vanhan perinteen lisäksi psyko- ja sosiodraamatausta, sillä draamalla ja 

rituaalilla on samoja piirteitä; Grimesin mukaan erottava tekijä on rituaalin yhteys 

esimerkiksi sellaisiin syviin prosesseihin kuin kollektiivinen alitajunta.
372

 

Lindqvist kuitenkin yhdisti kollektiivisen alitajunnan myös psyko- ja 

sosiodraamaan. Kynttilä-rituaaliin hän ei sitä eksplisiittisesti liitä, mutta 
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rituaalinomaisesta rukoilemisestaan
373

 hän toteaa: ”Se on ollut johonkin 

ikiaikaiseen, käsittämättömään ketjuun liittymistä…”
374

  

Toisaalta kynttilöillä oletettavasti oli myös sosiaalinen merkitys. Lindqvist 

viittaa eri yhteyksissä uuteen rooliinsa yhteisöllisesti: hän kokee olevansa muiden 

silmissä ”höperö” vaeltaessaan joka ilta haudalle kynttilä kädessään.
375

 Kun 

Hannelen kuolinilmoitus luetaan kirkossa, oli tärkeää muiden omaisten kanssa 

nousta seisomaan osoittaakseen elävänsä suruaikaa, mutta jo pari viikkoa 

myöhemmin Lindqvistillä on kokemus siitä, että muut ovat jo lakanneet 

suremasta.
376

 Myös leski-sanan virkatodistuksessa näkemisen aiheuttama 

hämmennys
377

 viittaa sosiaalisen roolin muuttumiseen liittyviin tunteisiin. 

Kynttilöistä huolehtiminen viestitti muille Lindqvistin uudesta roolista leskenä, 

joka tekee surutyötä. Näin niillä oli yhtä aikaa (yhteyttä Hanneleeseen) säilyttävä 

ja sosiaalisen roolin muuttumiseen viittaava tehtävä. Voisi sanoa, että rituaaleilla 

oli sekä pyhä että profaani merkitys. Vielä vuoden kuluttua Hannelen kuolemasta 

Lindqvist katselee haudan liekkiä ja täysikuuta pohtien sitä, miten ”ympyrä 

sulkeutuu.” Tähän hän lisää kokemuksen omasta roolistaan tarkkailijana ja 

ihmisten kiinnostuksen ja ihmettelyn kohteena olemisesta: ”Olen kuin 

sanansaattaja tai vartija hiljaisuuden rajalla.”
378

 Analyysi heijastelee myös 

rituaalikeskustelussa vallinnutta, ei tosin ylittämätöntä, jakoa intellektualisteihin 

ja symbolisteihin. Ensimmäisten mukaan rituaalit selittävät universumia, 

jälkimmäisten mukaan yhteiskuntaa.
379

 

Surupäiväkirjassa ilmenee myös muita rituaaleja. Ensimmäinen tällainen on 

Hannelen siunaaminen ristinmerkillä sairaalan kappelissa. Tällöin se näyttäytyy 

joltakin mihin turvautua kun tilanne on arkikokemukselle vieras.
380

 

Surupäiväkirjan edetessä Lindqvist mainitsee makuuhuoneessaan olevan 

ikonipöydän, joka muistuttaa siitä, miten hän oli aikanaan sytyttänyt tuohuksen 

jokaisena 40 iltana kunnes tuli Hannelen ja Martin hääpäivä. Suruprosessin 

edetessä ja syvän uupumuksen vallatessa Lindqvist sytytti tuohuksen tähän 
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ikonihyllylle ja piti pienen pääsiäispalveluksen itselleen ja kaikille rakkaille.
381

 

Rituaalien kohdalla voidaan viitata mystiseen kokemukseen liittyvään pohdintaan; 

se oli tunteiden ja tilanteen hallitsemiseen pyrkivää copingia, mutta rituaalit ovat 

myös uskonnon harjoittamista. Aina näitä kahta ei voi edes täysin erottaa. 

5. ”Tässä kaikessa on mieli” 

5.1 Menneisyyden uudelleentulkinta 

Hyvin selkeänä, sisäisesti melko johdonmukaisena ja rauhoittavana teemana 

kertomuksesta nousee ajatus siitä, että Hannelen kuolema oli antanut merkkejä 

itsestään ainakin puoli vuotta ennen kuoleman odottamatonta toteutumista . 

Kuitenkaan kumpikaan eivät sitä ”arkisessa ajattelussaan” tietäneet.
382

 

Ensimmäinen viittaus tähän on jo ensimmäisen kirjeen alussa, jossa Lindqvist 

kertaa Hannelen vuosia sitten saamaa rajua ahdistuskohtausta: ”Nyt ajattelen, että 

kuolemasi oli silloin aivan lähellä, hiuskarvan varassa.”
383

 Tästä lähtee liikkeelle 

valtava menneisyyden uudelleentulkintojen virta, joka kulkee läpi koko 

surupäiväkirjan ulottumatta kuitenkaan NP-päiväkirjan katkelmiin. Yhteinen ja 

lopulta koko oma elämänhistoria näyttäytyy uudessa valossa, joka suuntautuu 

sekä pieniin arkipäivän tapahtumiin että suuriin linjoihin. Arjen tilanteet ja 

tekemiset uudelleen tulkittuina näyttäytyvät Lindqvistin sisäisen kokemuksen 

kannalta johdonmukaisina, mutta ulkopuolisen lukijan vakuuttuneisuus ei ole 

aivan yhtä selvää Lindqvistin retorisista ja kirjallisista kyvyistä huolimatta. 

Hibberd huomauttaakin, että merkityksen etsimistä ei puolusteta rationaalisin 

perustein eikä se ole täysin ristiriidatonta – ”se on koettava.”
384

  

Lindqvist luettelee monia poikkeuksellisia toimia, joita Hannele ja hän itse 

toteuttivat ennen Hannelen kuolemaa. Seuraavassa muutama esimerkki: Miksi 

Hannele täytti pakastimen yllättäen täyteen ruokia normaalista poiketen, miksi 

hän istutti kukkasipuleita salaa ympäristöön sanoen ”Et arvaakaan, missä 

kaikkialla keväällä kukkivat kukat.”, miksi heille tuli toukokuussa (Hannele kuoli 

marraskuussa) tarve hankkia itselleen hautapaikka, miksi Hannele saunoessa itki 

lapsistaan eroamisen vaikeutta vaikka kumpikaan tytöistä ei ollut lähdössä pois ja 

miksi hän huolestui henkivakuutuksensa tilanteesta.
385

 Uudelleentulkinta laajenee 
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myös Hannelen päiväkirjamerkintöihin, runoihin, kirjeisiin sekä valokuviin. 

Valokuvista Lindqvist mainitsee muun muassa sekä juhannus- että erään 

hautajaiskuvan, joissa hän kokee Hannelen katseesta näkyvän poislähdön 

tunnun.
386

 Surukokemuksen kaaoksellisuuden halkaisee erityisen merkittävänä 

kokemus Tuomasmessusta kolme vuorokautta ennen Hannelen kuolemaa. Myös 

tähän Lindqvist liittää poikkeuksellisuuden; he eivät normaalisti käyneet kirkossa 

kuin kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja läsnä olivat Hannele, Martti, tytöt sekä 

Hannelen vanhemmat. Lindqvist oli tullut kirkkoon työmatkalta eikä palannut 

muiden kanssa vielä kotiin. Tämä oli viimeinen kerta kun hän näki Hannelen 

elävänä.
387

 

Menneisyyden uudelleentulkinta oli tarinallista rakentamista ja merkityksen 

etsimistä kriisitilanteessa eli copingia. Uudelleentulkinta tuotti mielenrauhaa ja 

tulevaisuudentoivoa.
388

 Sen kautta Lindqvist pyrki säilyttämään subjektiivisen 

kokemuksen elämän mielekkyydestä, joka oli liittynyt menetettyyn objektiin;
389

 

 ” Tässä kaikessa on jokin tarkoitus. Täytyy olla. Se on ankaraa, julmaa ja 

pelottavaa, mutta silti tämän kaiken näkeminen myös rauhoittaa minua. Jossakin 

on mieli. Mikään merkittävä ei tapahdu sattumalta.”
390

 On hämmästyttävää miten 

akuutissa suruvaiheessa oleva ihminen kykenee näin johdonmukaisesti 

rakentamaan tarinallisen sillan menneisyyden, nykyhetken ja myös tulevaisuuden 

välille. Tähän vaikutti mahdollisesti Lindqvistin orientaatiosysteemin resurssit: 

uskonto ja psyko-ja sosiodraamatausta sekä kokemus kirjailijana. Lisäksi 

Hannelen kuoleman odottamattomuus ja äkillisyys loivat voimakkaan tarpeen 

uuden tarinan luomiseen. Hibberd viittaa merkityksen rakentamiseen (meaning 

reconstruction), mikä tarkoittaa maailmankuvan ja menetyksen sovittamista 

yhteen esimerkiksi narratiivin luomisen kautta.
391

 Liittyen Pargamentin 

uskonnollisen copingin määritelmään mukaan tulee selkeä kristillinen, pyhän 

ulottuvuus erityisesti Tuomasmessu-kokemuksen kautta, jossa Lindqvist kokee 

Hannelen siunanneen perheensä tulevaisuuden. Samalla Lindqvist helpottaa 

huoltansa Hannelen tämänhetkisestä onnellisuudesta viittaamalla kyseiseen 
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messuun, jossa Hannele ”liittyi näkymättömien pyhien joukkoon.”
392

 Tästä 

huolimatta Lindqvist liittää kahteen kertaan yhteen ihmettelynsä siitä, ettei ajattele 

paljonkaan uskonnollisia ajatuksia sekä kokemuksen messusta merkityksellisenä 

viimeisenä tapaamisena. Hänen sisäisessä surukokemuksessaan raja pyhän ja 

profaanin välillä oli alkanut hämärtyä, yhtä lailla kuin monet muutkin rajat kuten 

elämä ja kuolema, ruumis ja sielu, aika ja ikuisuus.
393

 Hän myös toteaa, ettei halua 

antaa muille dokumentteja väärintulkintojen tekemiseen mikä kertonee siitä, että 

hän aavisteli päiväkirjan mahdollista julkaisua.  

On huomattava, että Lindqvistin kokemuksessa uudelleentulkinta 

merkityksen säilyttäjänä ei ollut suoranaisen syyn tai syyllisen etsimistä. Hännisen 

mukaan ennustamattomat elämänmuutokset voivat johtaa tarinallis-teoreettiseen 

toimintaan, jossa etsitään selitystä kielteiselle tapahtumalle ja sitä, kenen/minkä 

on vastuu.
394

 Hannelen kuolintapa ja –tilanne ei jättänyt juurikaan tilaa syyllisen 

etsimiselle: hänen kuolemaansa ei edeltänyt sairaus, jonka hoidossa olisi 

esimerkiksi tehty virheitä ja kuoleman hetkellä elvytystä olivat välittömästi 

antaneet koulutetut lääkärit jatkaen sitä tunnin ajan.
395

 On yllättävää miten vähän 

Lindqvist syyttää Jumalaa tapahtuneesta varsinkin käsillä olevan teeman 

yhteyksissä. Hiukan ristiriitaisesti hän kysyy ”Jumala, jos sinä otit Hannelen 

pois…” ollen näin ymmällään jopa siitä, kenen vastuulla Hannelen kuolema on. 

Toisaalta Lindqvist puhuu Hannelesta Jumalan lahjana, jonka pois ottaminen oli 

Jumalan vallassa eikä Hannelen kuolema näin ollen ollut epäoikeudenmukaista.
396

 

Tunteet kuitenkin vaihtelevat ja Lindqvist sallii itselleen myös negatiivisten 

tunteiden ilmaisemisen.
397

 Uudelleentulkinta pyrki myös perustelemaan ja 

oikeuttamaan menneisyydessä tehtyjä valintoja: koska määrätty aika oli niin lyhyt, 

oli ollut oikein elää parisuhdetta niin intensiivisesti. Tässä Lindqvist viittaa 

esimerkiksi nopeaan avioeroon ja siihen, että kärsii nyt sosiaalisen verkon 

puuttumisesta asuinpaikkakunnallaan.
398

 

Se käsitys, että kuolema ilmoittaa itsestään etukäteen, ei syntynyt tyhjiöstä. 

Aikanaan Lindqvistin äidin odottamatonta kuolemaa oli edeltänyt Martin oma, 

voimakas tuskaisuus. Hän kertoo yhdistäneensä huonovointisuutensa kuolemaan, 
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mutta ei osannut nimetä ketään. Kahden viikon kuluttua äiti kuoli yllättäen ja 

Lindqvistille oli täysin selvää pahan olon ja äidin kuoleman liittyminen yhteen.
399

 

Poijulan mukaan suvussa aikaisemmin tapahtuneet kuolemantapaukset ja niistä 

selviäminen vaikuttavat uudessa menetyksessä käytettäviin coping-keinoihin.
400

 

Näin ollen Lindqvistin orientaatiosysteemiin kuului fatalistisia
401

 piirteitä, joilla 

oli kaksisuuntainen merkitys surukokemuksessa. Taakkana tämä johti pelkoon ja 

ristiriitaisiin pohdintoihin siitä, että jos Hannele itse halusikin lähteä yhteisestä 

elämästä pois.
402

 Toisaalta kohtalousko laajentui oman henkilökohtaisen elämän 

uudelleenarviointiin matkana kuoleman kanssa. Surun konstruktivistiset teoriat 

ovatkin ottaneet esiin merkityksen rakentamisen yhteyden koherentin 

elämäntarinan luomiseen, jonka kautta menetys tulee paremmin ymmärretyksi.
403

 

Lindqvist pohtii kohtaamisiaan kuolemaan liittyvissä yhteyksissä, 

ammatinvalintaansa ja päätyy lopulta kysymään suhteestaan Hanneleeseen: ”Onko 

niin, että kuoleman varjo on alunperinkin asetettu meidän päällemme?”
404

 

Surukokemuksessa tämä oli aineiston perusteella enemmän lohduttava kuin 

tuskallinen mielikuva.  

Wheatonin tutkimuksessa selvitettiin fatalismin vaikutusta 

mielenterveydellisiin oireisiin; sen mukaan vähäisempi fatalistinen ajattelu 

suojelee ulkoisilta stressiä aiheuttavilta tekijöiltä.
405

 Lindqvistillä siihen kuitenkin 

liittyi kokemus kontrollista, ei tosin omasta. Hänelle fatalismi merkitsi vastuun 

Jumalalle tai kohtalolle siirtävää copingia
406

, joka ilmeisesti tasapainotti jatkuvaa 

ja intensiivistä yrittämistä ja rohkaisi luottamukseen.
407

 Lazaruksen & Folkmanin 

mukaan kohtalousko voi johtaa passiivisuuteen ongelmakeskeisen copingin 

käytössä.
408

 Pargamentin mukaan sensijaan tällainen coping hallitsemattomissa 

tilanteissa voi voimaannuttaa.
409

 Fatalismi merkitsikin Lindqvistille myös 

tulevaisuudentoivoa: ”Tällä hetkellä  näen, että sinun kuolemasi on jollakin 

tavalla tarkoitettu. Ja jos niin on, siitä täytyy kasvaa jotakin.”
410

 Tässä ajatuksessa 

näkyy merkityksen rakentamisen (uudelleentulkinta) ja tärkeiden elämän 
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tavoitteiden vähittäisen syntymisen välinen yhteys.
411

 NP-päiväkirjassa teemaa ei 

enää selkeänä lankana tekstissä näy, mutta sen sijaan Lindqvist tuo esiin 

aavistustaan, kutsuen sitä jopa tiedoksi, että hän itse tulee kuolemaan äkillisesti.
412

 

Fatalistinen ajattelu oman tarinan luomisessa ja ennakoinnissa jäi osaksi 

surutyötä. Menneisyyden uudelleentulkinta liittyi myös kysymykseen elämän 

jatkumisesta jollakin tavalla kuoleman jälkeen: Hannelen kuoleman alitajuinen 

”ennaltanäkeminen” oli viesti tuonpuoleisen olemassaolosta.
413

 

Sen käsityksen, että Hannelen kuolema oli ennalta määrätty, kruunasi 

kuolinsyyn jääminen epäselväksi. Sensijaan, että Lindqvist olisi ahdistunut siitä, 

hän koki sen näkemystään vahvistavana. Uudelleentulkintaan liittyi myös toisten 

ihmisten kertomuksia siitä, miten he olivat aavistaneet Hannelen kuoleman 

etukäteen tai kokeneet kuoleman hetkellä (siitä tietämättään) jotakin 

poikkeavaa.
414

 Lindqvistin surukokemuksen syvyydestä ja tarpeesta löytää 

Hannelen kuolemalle mielekkyyttä kertoo hänen epäkriittinen suhtautumisensa 

näihin kertomuksiin. Kun Hannelen kuolemasta oli kulunut melkein puoli vuotta, 

Lindqvist pohtii eksplisiittisesti käsitystään omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa 

elämäänsä. Hän päätyy siihen, että arjen asioissa mahdollisuus vaikuttaa on 

laajempi kuin elämän suurissa kysymyksissä. Tässä hän viittaa Jumalan varaan 

jättäytymiseen.
415

 

Menneisyyden uudelleentulkinta liittyy myös ajan pyhittämiseen, joka 

näkyy muissakin yhteyksissä. Taustalla oli kristillinen perinne. Tämä näkyy sen 

pohtimisessa onko ”tulevaisuuden muistaminen” mahdollista ja sen 

yhdistämisessä Raamatun kertomukseen Jumalasta, joka ilmoittaa Moosekselle 

”Minä olen se mikä minä olen.”(2.Moos.3:14) Lindqvist tekee tästä päätelmän, 

ettei ole aikaa, ”On vain on.”
416

 Toisaalta erilaiset päivämäärät ovat hänelle 

tärkeitä. Surupäiväkirjassa on mainintoja ortodoksisen kirkon ja tradition 

merkityksestä Lindqvistille. Hän merkitsi kalenteriinsa päivän, jolloin kuolleen 

sielu ortodoksien mukaan siirtyy pois vanhasta asuinympäristöstään. Kyseisen 

päivän merkintä päättyy kuitenkin tunteeseen siitä, että Hannele on ”tässä.”
417
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5.2 Konkretia mielekkyyden tuojana 

5.2.1 Lapset 

Maininnat Lindqvistin omista ja Hannelen lapsista eivät määrällisesti nouse 

tekstistä esiin erityisesti selviytymistä tukevina tekijöinä; tämä johtunee siitä, että 

Lindqvist on tekstissään tehnyt päätöksen rajata läheiset ihmiset vähemmälle 

käsittelylle keskittyen suhteeseensa Hanneleeseen. Ne maininnat, joita 

kerronnassa esiintyy Martin omista lapsista, näyttäytyvät aikuisten välisinä, 

tärkeinä suhteina.
418

 Kuitenkin kontekstit, joissa Lindqvist puhuu Hannelen 

lapsista, paljastavat sen miten merkittävä rooli heillä oli siinä, että Martti pysyi 

kiinni arjessa eikä ”irronnut ruumiistaan”
419

, mutta myös hengissä, oman 

kokemuksensa mukaan kirjaimellisesti. Hän liittää usein yhteen oman 

mahdollisen kuolemansa ja vastuun lapsista; olisi väärin kuolla, sillä Hannelen 

tyttärien tulevaisuus olisi saatettava ”vakaalle ja turvalliselle pohjalle.”
420

 Tässä 

on nähtävissä se, miten omat ”tarinalliset projektit” (tulevaisuuteen suuntaavia 

tarinoita) muotoutuvat suhteessa toisten ihmisten tarinoihin.
421

 Kyse on myös 

Hannelen tahdosta: hän toivoisi Martin elävän, jo lasten vuoksi, eikä tahtoisi 

tämän ”tartuttavan” kauhun tunnettansa heihin.
422

 Weiss toteaa, että sureva 

saattaa hillitä surureaktioitaan, jos on vastuussa toisista ihmisistä.
423

 Daggettin 

tutkimuksessa keski-ikäisten miesten surusta käy myös ilmi lasten merkitys 

itsemurha-ajatusten torjumisessa.
424

  

Kertomus ei paljasta miksi Lindqvistillä oli niin suuri vastuu Hannelen 

lapsista vaikka heillä oli isäkin.
425

 Vastuu vaikuttaa itsestään selvältä. 

Surupäiväkirja luonnollisesti keskittyy Lindqvistin omaan suruun ja hän harvoin 

viittaa muiden läheisten tunnelmiin, mutta Hannelen tyttärien osalta hän tuo ilmi 

voimakasta epäoikeudenmukaisuuden tunnettaan.
426

 Syvä tunneside Hannelen 
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lapsiin viittaa heihin sosiaalisena coping-resurssina.
427

 Lasten hyvinvoinnin 

turvaamiseksi Lindqvistin oli käytettävä sekä ongelmakeskeistä että 

tunnekeskeistä copingia. Ensimmäinen viittaa erityisesti ympäristöön ja 

tilanteeseen vaikuttamaan pyrkivää copingia ja toinen tilanteen merkityksen 

muuttamiseen pyrkivää copingia. Ihmiset käyttävät usein molempia, mutta 

tilanteissa, joita ei voi muuttaa, painottuu tunnesuuntautunut coping.
428

 Puolison 

kuolema on tapahtuma, jossa ongelmakeskeisen copingin mahdollisuudet ovat 

hyvin rajalliset. Lindqvistin kohdalla tämä tarkoitti Hannelen tyttärien 

tulevaisuudesta huolehtimista sekä asioiden hoitamista niin, ettei jälkeenjääville 

jäisi liian paljon selviteltävää.
429

 Näiden selviytymiskeinojen lopullisena 

päämääränä ei siis ollut Lindqvistin oma hyvinvointi. Hannelen lapset olivat yhtä 

aikaa copingin resurssi sekä päämäärä sinänsä. Sen sijaan Lindqvistin oman 

surukokemuksen sisäistä dynamiikkaa seuraten Hannelen lapset voisi ajoittain 

nähdä jopa taakkana, sillä he estivät siirtymisen Hannelen luo, muistoihin tai 

kuolemaan.   

Koska surukokemus oli emotionaalisesti hyvin ailahteleva, vaihteli myös 

tunne oman kuoleman läheisyydestä tai toiveesta niin, että myös coping muuttui. 

Hannelen lapset eivät olleet ainoa elämässä kiinnipitävä voima. Vaikka Lindqvist 

liitti avioliittoonsa Hannelen kanssa pyhän ulottuvuuden, on kerronnasta vaikea 

päätellä, miten Hannelen lapset sijoittuivat tähän. Selvää kuitenkin on, että 

Lindqvist sisällytti heidät omaan perheeseensä ja elämäänsä jo ennen Hannelen 

kuolemaa. Kuolemaa seurannut vastuun lisääntyminen oletettavasti muutti 

perheen suhdedynamiikkaa ja niitä keinoja eli Pargamentin teorian mukaan, 

polkua, jonka avulla hän pyrki säilyttämään merkityksen. Tämä merkitys oli 

lasten hyvinvointi ja tulevaisuus. NP-päiväkirjan katkelmissa ei käsitellä enää 

erityisesti vastuuta lapsista; ainoastaan Lindqvist viittaa papereiden kuntoon 

laittamiseen hänen oman, äkillisen kuolemansa varalta. Jälkipolville ei saisi jäädä 

hankaluuksia ainakaan tältä osin.
430

 Kokonaisuudessaan lasten rooli näyttäytyy 

sisäisen tarinan eli mielen sisäisen prosessin
431

 kannalta merkityksellisenä ja 

käytännön elämään sitouttavana tekijänä. Kyseessä oli coping, mutta se ei 

näyttäydy erityisesti uskonnollisena. 
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5.2.2 Työskenteleminen kollektiivisen unelman puolesta 

Kaiken sen ikävän ja tuskan keskellä mistä Lindqvist kirjoittaa on yllättävää, että 

jo alle kuukauden kuluttua vaimonsa kuoleman jälkeen hän lähtee ensimmäiselle 

pidemmälle ”työkeikalle.”
432

 Toimintakyvyn säilymisestä kertoo myös 

päivittäisten, arkisten asioiden hoitaminen varsinkin lasten osalta. Työllä ei ollut 

Lindqvistille vain taloudellista merkitystä; vaikuttaa pikemminkin siltä, että raha 

ei ollut ensimmäisellä sijalla. Lindqvist itse kertoo työnteon olevan tarpeen sekä 

rahallisesti että mielenterveyden vuoksi.
433

 Daggettin tutkimuksessa työ toi 

leskeytyneille miehille järjestystä elämään sekä vei ajatukset hetkeksi pois 

surusta.
434

 Surupäiväkirjan loppupuolella, kun syvä uupumus on lisääntynyt, 

Lindqvist mainitsee kaikista töistä luopumisen mahdollisuuden ja vielä 

myöhemmin kertoo jaksavansa tehdä vain vähän töitä.
435

 Lindqvistillä oli siis 

keskivertosuomalaista riippumattomampi taloudellinen tilanne. Tämä näkyy myös 

siinä, että hän pystyi jatkamaan asumista Tervaniemessä.
436

 Pargament 

kirjoittaakin materiaalisista coping-resursseista. Myös Tuominen käsittelee 

henkilön sosioekonomisia resursseja (koulutus, ammattiasema, tulot) ja toteaa, 

että koulutus ei ole ainoastaan taloudellinen resurssi vaan se tuo myös tietoja ja 

taitoja vaikeiden elämäntilanteiden kanssa selviytymisessä.
437

 Lindqvistin 

kohdalla tämä pitää erityisesti paikkansa, sillä hän hyödynsi 

psykodraamatietämystään surussa itsenäisen roolityöskentelyn kautta.
438

 Voi 

kuitenkin myös kysyä miten paljon taloudellinen riippumattomuus vaikutti 

taakkana surun käsittelyssä. Lindqvistillä oli kerronnan perusteella paljon aikaa 

surunsa intensiiviseen kohtaamiseen; surun kaksoisprosessimallin
439

 mukaan 

jatkuva suruun keskittyminen tuottaa ongelmia. Myös Poijulan mukaan on aikoja, 

jolloin välttäminen edistää selviytymistä.
440

 Joskus taloudellinen pakko tehdä töitä 

voi siis toimia kriisissä positiivisesti. 

Surupäiväkirja alkaa otteella Hannelen kirjeestä, jossa muun muassa 

puhutaan itsensä ylittämisestä työskentelemällä jonkin kollektiivisen asian 
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puolesta.
441

 Tähän Lindqvistillä liittyy samanlainen sisäinen dynamiikka kuin 

suhteessa lapsiin: on ponnisteltava ylös omasta sisäisestä maailmasta jonkin 

itsensä ulkopuolisen päämäärän vuoksi. Tarinallinen risteys ilmenee hyvin 

kokemuksessa siitä, että ”oikeastaan olen ainoa olento maailmankaikkeudessa” ja 

välittömästi tätä seuraava vakuutus, ettei tule pettämään Hannelen ja Martin 

unelmaa kollektiivisen hyvän puolustamisesta.
442

 Kuten lasten osalta, tässäkin 

mukana on velvollisuus ja uskollisuus Hannelen toiveita ja unelmia kohtaan. Se, 

mitä kollektiivinen unelma kokonaisuudessaan sisältää, jää lukijalta piiloon. 

Olennaisesti se kuitenkin liittyy kirjan kirjoittamiseen
443

 ja työn tekemiseen
444

; 

siksi tässä luvussa ne on samaistettu.  

Hannele ja Martti olivat työskennelleet yhdessä ihmisten auttamiseksi jo 

Hannelen eläessä. He olivat tavanneet ja rakastuneet toisiinsa työyhteyksissä.
445

 

Lindqvist kokee Hannelen kuoleman jälkeen työskentelevänsä yhdessä hänen 

kanssaan psykodraamayhteyksissä ja mahdollisesti myös muissa työtilanteissa; 

Hannele kuvautuu ikään kuin Martista riippumattomana toimijana. Eräässä 

psykodraamassa Lindqvist kokee jopa saavansa Hannelen kanssa lapsen, jonka 

hankkiminen oli ollut avoin kysymys heidän parisuhteessaan.
446

 Työnsä kautta 

Lindqvist käsitteli siis myös henkilökohtaisia kysymyksiään ja kokemuksiaan.  

Kokemus yhdessä työskentelemisestä jatkoi pariskunnan ammatillisen yhteistyön 

tarinaa ja pyrki säilyttämään sekä polun että päämäärän. Tässä työ nousee esiin 

merkittävänä resurssina ja mielekkyyden kokemuksen tuojana surukokemuksessa. 

Kokemuksessa työskentelemisestä Hannelen kanssa on todennäköisesti 

osittain ollut kysymys kuitenkin myös defenssistä
447

 eli introjektin 

muodostumisesta, joka Tähkän mukaan yleensä tapahtuu objektinmenetyksen 

alkuvaiheessa. Introjekti eli sisäistetty objekti ei kuitenkaan merkittävästi muutu, 

regressoidu, verrattuna ennen menetystä vallinneeseen representaatioon. 

Introjektion tehtävä surukokemuksessa on suojella suhdetta edesmenneeseen 

kunnes se käy vähitellen tarpeettomaksi.
448

 Vain epävarmasti voi surupäiväkirjan 

harvojen mainintojen pohjalta tehdä päätelmän, että tämä sisäistys purkautui ajan 
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kuluessa. Suruprosessin toisen vuoden aikana viittaukset työhön liittyvät sen 

raskauteen. Lisäksi Lindqvist puhuu kahdessa yhteydessä muiden ihmisten 

auttamisesta tärkeänä tehtävänä, mutta ensimmäisessä persoonassa.
449

 

Suruprosessin alkuvaiheessa hän oli luvannut jatkaa kollektiivisen unelman 

puolesta työskentelemistä kunhan löytää voiman ja toivon.
450

 Näin ei 

surupäiväkirjan aikana käynyt. 

Työtilanteissa yhdessä työskentelemisen kokemuksessa ei ollut kyse yksin 

introjektiosta. Tarinallisen rakentamisen ja merkityksen säilyttämisen eli copingin 

lisäksi voidaan kysyä liittyikö työn tekemiseen pyhän elementti.
451

 Pargament 

kirjoittaa, että myös minuus voi olla pyhittämisen kohteena.
452

 Onkin vaikea vetää  

selvää rajaa introjektin ja Hannelen läsnäololla pyhitetyn minuuden välille. 

Taustalla vaikutti myös kokemus rajojen hämärtymisestä elävänä tai kuolleena 

olemisen välillä. Tarinan kokonaisuuden kautta voidaan kuitenkin ottaa kantaa 

kysymykseen työstä uskonnollisena copingina ilman, että se on niin voimakkaasti 

sidottu ajatukseen Hannelesta itsenäisenä toimijana Martin itsekokemuksessa. 

Menneisyyttä uudelleentulkitsemalla Lindqvist näkee yhteisen työn AIDSiin 

sairastuneiden parissa viitanneen ”kuoleman varjoon” pariskunnan päällä.
453

 Työ 

oli osa sitä pyhää menneisyyttä, joka liittyi Hannelen kuolemassa ilmenevään 

”mieleen.” Tekstistä nousee ajoittain toiveikas, tarkemmin erittelemätön ajatus, 

että menneisyyden ollessa ”tarkoitettu”, olisi sillä merkitys myös tulevaisuuden 

suuntaan.
454

 Työn tekeminen ei eteenpäin katsoen kuitenkaan itsessään näyttäydy 

selvästi pyhänä. Sen lisäksi, että surun edetessä työstä puhuminen muuttuu 

arkipäiväisemmäksi ja sen raskautta kuvaavaksi, Lindqvist viittaa jo 

suruprosessinsa alussa työn negatiivisiin vaikutuksiin. Hän sijoittaa työmatkat 

”Hannelen läsnäololla pyhitetyn”
455

 Tervaniemen ulkopuolelle toteamalla, että ne 

vaikuttavat häiritsevästi sisäiseen työskentelyyn.
456

 Surutyön edetessä 

kollektiivinen unelma, työn voimaannuttava merkitys, kokemus Hannelesta 

Martin sisällä itsenäisenä sekä menneisyyden uudelleentulkinta kaikki häipyvät 
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surupäiväkirjasta; kyseessä voi olla sattuma tai sitten näiden elementtien 

riippuvuus toisistaan. 

 

6. Luopumisen ja hallinnan ristiriita 

6.1 Surutyö - matkalla kohti tuntematonta 

Lindqvistin epätoivoista emotionaalista todellisuutta surussa kuvaa hyvin 

seuraavan lauseen ristiriitaisuus: On suostuttava kestämään tätä epävarmuutta ja 

sietämättömyyttä.
457

 Tämä kertoo siitä, että elämässä voi tulla vastaan tilanteita, 

joissa coping-resurssit ja –keinot eivät enää riitä. Tästä käsin selittyvät osin myös 

Lindqvistin viittaukset ”hulluuteen” yhtenä vaihtoehtona. Hän ajoittain myös 

kirjoittaa Hannelen saamista ahdistuskohtauksista ja siitä miten ne puhuttelevat 

häntä; surupäiväkirjaan on liitetty Hannelen kirje, jossa tämä sanoo ymmärtävänsä 

psykoosin olevan joskus ainoa keino sietämättömässä tuskassa.
458

  

Surumatkalle lähteminen oli kuitenkin yritys hallita omaa elämää ja etsiä 

yhteyttä. Jo surupäiväkirjan ensimmäisissä lauseissa Lindqvist kokee olevansa 

pakotettu ja myös haluavansa kohdata kaikki mikä liittyy Hannelen kuolemaan. 

Tämä selittyy osittain siitä vakaumuksesta, että surun kautta on ”silta” Hannelen 

luo.
459

 Myöhemmin ajatus toistuu kauniisti; suru on rakkautta.
460

 Tarpeeseen, 

pakkoon ja haluun arvostaa ja kohdata suru sen välttämisen sijasta liittyi myös 

rajan hämärtyminen elävien ja kuolleiden välillä; ”toinen puolikas” oli hukassa ja 

se oli löydettävä.  Näin surun kohtaaminen liittyi vahvasti yhteyden etsimiseen; 

suru oli uusi polku säilyttää merkitys eli suhde Hanneleeseen ja näin prosessiin 

sisältyi pyhän elementti.  

Surukokemus merkitsi käytännössä kuitenkin työlästä matkaa 

tuntemattomaan, jossa vaihtelivat halu antautua ja luottaa elämään sekä 

kuumeinen etsiminen ja yrittäminen.
461

 Päätös kohdata suru, etsiä Hannelea ja 

”nähdä” jotakin mitä ei ehkä voi sanoin kuvata syntyy surun alkupäivinä ja pysyy 

yllä selkeänä ainakin surupäiväkirjan ensimmäisenä kuukautena.
462

 Psyykkistä 

energiaa oli enemmän jäljellä kuin suruajan myöhemmissä vaiheissa. Kokemus oli 

myös äärimmäisen ristiriitainen ajatusten ja tunteiden ailahdellessa jopa saman 
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päivän aikana vastakkaisiin suuntiin; surutyön tulkitsemisessa onkin varottava 

liiallista yksinkertaistamista ja harmonisointia. Vaikka kertomus ei paljasta 

kokonaista elämää sen takana, on syitä olettaa, että Lindqvistin sisäinen tarina
463

 

oli suuren osan surupäiväkirjan kirjoittamisen ajasta hyvin surukeskeistä.
464

  

Lindqvist itse tiedostaa suruun sitoutumisesta seuraavan mahdollisen 

vaaran, jonka hän kokee vääristyneenä: Hannele ja suru samaistuvat sitä kautta, 

että ”tuska ylläpitää yhteyttä sinuun.”
465

 Surussa eläminen on kuitenkin 

uskollisuutta Hannelelle ja heidän rakkaudelleen: rakkaus oli ja on kärsimisen 

arvoista.
466

 Hibberdin mukaan sureva saattaa kokea suuren surun 

elämäntarkoituksen lähteenä.
467

 Tätä kautta syntyy myös mustasukkaisuus oman 

surun puolesta; koko tarinaa vasten tarkastellessa tässä näkyy ahdistus muiden 

ihmisten mitätöivästä asenteesta Hannelen ja Martin parisuhdetta kohtaan ja tätä 

kautta myös surua kohtaan: ”Jotkut tungettelevimmat tulevat ikään kuin 

varastamaan minun suruani, mitätöimään sen. He sanovat, että se oli vain yksi 

rakkaussuhde toisen jälkeen.”
468

 Nämä maininnat viittaavat teoriaan sidottuna 

ajatukseen äänioikeudettomasta surusta, joka tarkoittaa surua, jota ei sosiaalisesti 

hyväksytä.
469

 Lindqvist ja Hannele olivat olleet jo muutaman vuoden avioliitossa, 

joten ulkoisesti vähättelyyn ei olisi pitänyt olla syytä. Jostain syystä kuitenkin 

näyttää, että hän ei ainakaan oman henkilökohtaisen kokemuksensa mukaan 

saanut tarpeeksi tukea ja hyväksyntää kaikkien taholta. 

Näkemykseen surun kohtaamisen välttämättömyydestä vaikutti oletettavasti 

myös Lindqvistin asiantuntemus surutyön osalta. On kuitenkin erikoista, että 

surun ja kuoleman asiantuntija kysyy vaimonsa kuoleman jälkeen vielä saman 

kuukauden aikana, miksi ei pysty ”kääntämään uutta lehteä elämässään.”
470

 On 

myös tärkeää kysyä mikä merkitys asiantuntijan roolista oli sosiaalisesti; oliko 

Lindqvistillä paineen tunne ”hyvästä selviytymisestä” omassa surussa? Oliko 

asiantuntijuus myös coping-taakka?
471

 Tähän on viitteitä; Lindqvist pohtii, 

tulisiko hänestä esimerkki hänen omien teorioidensa toimimattomuudesta. Hän 
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myös pohtii rooliansa pappina suhteessa omaan kokemukseen.
472

 

Asiantuntemuksesta, mutta myös uskonnollisesta orientaatiosysteemistä kertoo 

ajatus surutyön sisään rakennetusta suojelevasta ja eteenpäin vievästä 

vaikutuksesta.
473

  

Jo kuukausi Hannelen kuoleman jälkeen Lindqvist puhuu luopumisesta 

surutyön päämääränä. Tämä herättää hänessä ristiriitaisia ja ahdistavia 

tuntemuksia: Lindqvist kysyy mikä olisi asetettava nyt elämän päämääräksi 

vaikka luopuminen tuntuu kuitenkin mahdottomalta. Lindqvist itse ei sido tätä 

vain kysymykseen kiintymyssiteen irrottamisesta.
474

  Ytimeltään ristiriita olikin 

oman ”työn” ja tekemisen sekä antautumisen ja luottamisen välillä. Lindqvist  

kiersi kehää
475

; tilanteen kontrolloimisen yritykset törmäsivät surukokemuksen 

hallitsemattomuuteen mikä uuvutti valtavasti ja synnytti tarpeen luottaa. 

Luottamus kuitenkaan ei syntynyt yrittämällä minkä hän itsekin toteaa 

ymmärtävänsä.
476

 Näin kehän kiertäminen jatkui. Logoterapian kehittäjä, 

neurologi ja psykiatri Viktor E. Frankl kirjoittaa paradoksaalisesta psykologisesta 

ilmiöstä, jota hän kutsuu intentioksi: pelko tuottaa sen, mitä henkilö pelkää ja 

hyperintentio estää sen mitä hän tavoittelee.
477

 Pargament käsittelee luottamusta 

yhtenä copingin muotona, joka voi joissakin tilanteissa olla paras mahdollinen.
478

 

Kysymykseksi jää, onko luottamus copingia, jos sitä ei itse voi valita. Lindqvist 

tuskailee luottamuksen suhteen; se, että Hannele ja Martti ylipäänsä löysivät 

toisensa, kertoo johdatuksesta. Tämä puoltaa antautumista, mutta tunne-elämän 

tempoileminen estää sen. 

Toinen syy surukokemuksen hallitsemisen vaikeuteen oli pysyvän 

päämäärän puuttuminen; kun ei tiedä minne pitäisi mennä, on vaikea ohjata. 

Lindqvist toteaa: ”Mutta tässä on jokin sellainen ulottuvuus, joka ei ole minun 

hallussani. Se kuljettaa tuntemattomiin paikkoihin.”
479

 Näin suruun polkuna 

sisältyi transsendentaalinen ulottuvuus, joka ei ollut sidottu yksin Hannelen ja 

Martin väliseen yhteyteen. Lindqvist näki surussa olevan sisäänrakennettuna 
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”virran”, jolla oli päämäärä, vaikkakaan sitä ei nähnyt.
480

 Frankl kirjoittaa, että 

kivun välttämisen sijasta tärkeämpää ihmiselle on nähdä kärsimisessään tarkoitus. 

Keskitysleirikokemustensa pohjalta hän myös uskoo, että ihmisellä on vapaus 

valita suhtautumisensa mihin tahansa tilanteeseen. Lindqvistin suruprosessin 

pohjalta voi kysyä, pystyykö ihminen kohoamaan tasapainottoman tunne-

elämänsä yläpuolelle. Frankl vastaa tähän viittaamalla keskitysleirien 

olosuhteisiin; unen ja ravinnon puutteesta sekä henkisistä paineista huolimatta 

leireillä oli ihmisiä, jotka kärsivät ”arvokkaasti.”
481

 Näihin ajatuksiin liittyy myös 

Pargament kysyen, määräytyykö coping kontekstuaalisten tekijöiden mukaan. 

Vastaus on, että coping on aina mahdollista, sillä ihminen ei voi olla valitsematta; 

passiivisuuskin on ainakin osittain valinta.
482

 

 Kauhuntäyteinen ajatus tuskan loputtomuudesta
483

 ilmestyy jo pian 

Hannelen kuoleman jälkeen kerrontaan ja syvenee uupumuksen ottaessa valtaa. 

Tämä kertoo surua kohti menemisen eli copingin ja surukokemuksen kohtaamisen 

aiheuttamasta odottamattomasta yhteismitattomuudesta ja raskaudesta. 

Lindqvistillä surun päämäärät vaihtelevat ja koko matkan mukana kulkee 

epävarmuus siitä, mitä oikeastaan pitäisi tehdä. Toisaalta on voimakas tarve 

ylläpitää suhdetta Hanneleeseen, toisaalta jo hänen fyysinen poissaolonsa herättää 

seksuaalista kaipuuta, joka viitoittaa pois Hannelesta uusien ihmissuhteiden 

mahdollisuuteen. Erakon rooli alkaa päiväkirjan loppua kohden käydä tukalaksi 

vaikka alussa se tuntui mielekkäältä. Silti Lindqvist kokee liittymisen muihin 

ihmisiin vaikeana ja riskin ottamisena.
484

 Bowlbyn mukaan menetykseen 

sopeutumiseen liittyy toisaalta uudenlaisen kiintymyksen muodostaminen 

menetettyyn, mutta myös uusien ihmissuhteiden astuminen primaarisiksi 

kiintymyshahmoiksi.
485

 Bonanno et al. esittävät, että leski, jonka itsekokemus oli 

ennen puolison kuolemaa sitoutunut myös avioliiton ulkopuolella oleviin, 

tärkeisiin alueisiin, selviää surusta paremmin.
486

 Vaikka surupäiväkirja väläyttää 

myös muiden ihmisten merkittävyyttä Hannelen ja Martin elämässä sekä tuo esiin 

molempien aktiivisuutta työelämässä, lukija ei voi välttyä mielikuvalta, että pari 
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oli hyvin sidoksissa toisiinsa. Lindqvist itse perustelee sitä menneisyyden 

uudelleentulkinnan kautta, mutta viittaa myös haluttomuuteensa uskoa suhteen 

olleen ”infantiilinen.”
487

   

Surun päämäärän vaihdellessa, se ei aina ollut yhteyden etsimistä 

Hanneleeseen vaan odotusta jonkinlaisesta ratkaisusta. Tarinallinen risteys sisältää 

monta suuntaa; luopuminen, menneen ”unohtaminen”, uudet ihmissuhteet, 

kuolema tai uusi elämänvaihe. Surun rooli polkuna johonkin menettää kuitenkin 

surupäiväkirjan edetessä mielekkyyttään uupumisen myötä: ”Tämä tie, jota nyt 

olen kulkenut puolitoista vuotta, on tullut loppuunsa.”
488

  Frankl liittää yhteen 

tietämättömyyden kärsimyksen kestosta ja elämän päämäärien kuihtumisen.
489

 

Surutyö ei tuottanut toivottua tulosta päiväkirjan kirjoittamisen aikana. Sekä 

luopumisen ajatus että surutyön kannattavuus asiantuntijuuden ilmentäjinä 

kohtaavat oman henkilökohtaisen, hallitsemattoman surukokemuksen, joka ei 

mahtunut suremisen ”opin” muotteihin. Lindqvistin vakuuttuneisuus siitä, että 

”syvä tunnetyöskentely” estää sairastumisen fyysisesti ja psyykkisesti alkoi horjua 

kun aikaa meni eteenpäin. Lazarus & Folkman erottavatkin copingin 

sopeutumisesta sillä perusteella, että coping liittyy resurssien kulumiseen.
490

 

Yhteyden kokeminen Hanneleeseen jatkuu päiväkirjan loppuun asti. 

Toisaalta Lindqvist jättää Hannelen Jumalan huomaan, toisaalta hän päättää, ettei 

luovu Hannelesta koskaan vaikka hänellä ei ole keinoja pitää tätä itsellään.
491

 

Vaikuttaa siltä, että Lindqvistille kysymys luopumisesta ei enää ensisijaisesti 

koskenut Hannelesta irtautumista vaan enemmänkin suru eli polku oli menettänyt 

voimansa johtaa johonkin tärkeään eli merkitykseen. Tässä näkyy Franklin ajatus 

kärsimyksen keston ja päämäärän häviämisen yhteydestä. Suru ei vaikuttanut enää 

olevan niin voimakkaasti sidottu yhteyteen Hannelen kanssa ja se esti myös 

jatkamasta elämää, murtautumasta ulos erakon roolista vaikka samaan aikaan oli 

kaipaus kokea elävän ihmisen läsnäoloa ja kosketusta. On kuitenkin huomioitava, 

että suru ja yhteys Hanneleeseen olivat pitkään liittyneet yhteen, joten myös 

luopuminen Hannelesta jollakin tasolla oli myös ajankohtainen. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole ottaa kantaa Lindqvistin surun 

sijoittumisesta terveen tai sairaan surun piiriin; jatkuva surutyö johti kuitenkin 

äärimmäiseen uupumukseen ja elämänhallinnan vaikeuksiin toisen suruvuoden 
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aikana. Tämä näkyy ylettömänä valvomisena, ihmissuhdevaikeuksina, 

sivullisuuden kokemuksena elämässä, valintojen tekemisen vaikeutena ja 

kaaoksellisuuden kokemisena.
492

 Toisaalta muutoksia toipumiseenkin on 

surupäiväkirjassa nähtävissä. Noin kuukauden kuluttua Hannelen kuolemasta 

Lindqvist kokee, etteivät maailman tapahtumat aiheuta hänessä emotionaalista 

reaktiota. Noin yhdeksän kuukauden kuluttua Estonia-autolautan uppoaminen 

järkytti ja johti itkemiseen. Samoihin aikoihin Lindqvist kertoo myös ystävänsä 

sairastumisesta syöpään ja siitä millaisen raivon se hänessä herättää; kokemus on, 

että nyt hänelle suodaan se taistelemisen ja kapinan mahdollisuus mikä Hannelen 

kuollessa ei ollut mahdollista.
493

 Mielen sisäinen tarina suuntautui myös ulospäin 

omasta surusta. 

6.2 Pyrkimys teoretisoinnista luopumiseen 

Koko surupäiväkirjan kerrontaa luonnehtii sanojen ja loogis-rationaalisen 

ajattelun riittämättömyys kokemuksen kuvaamisessa ja selittämisessä. Lindqvist 

itse korostaa tieteellistä koulutustaan ja sitä, että surussa hän on astunut tässä 

suhteessa uuteen maailmaan.
494

 Hän kokee, että todellinen ”näkeminen” estyy 

teoreettisen ajattelun myötä, jota on erityisesti nyt vältettävä. Hannelesta ei saisi 

tulla teoriaa.
495

 Lindqvistin ajatukset viittaavat orientaatiosysteemin 

muutosprosessiin, mikä onkin yksi tärkeimpiä coping-keinoja isossa kriisissä; 

henkilön on joko muokattava tapahtumaan liittyvät arviot omaan 

maailmankuvaansa sopiviksi tai maailmankuvan on muututtava vastaamaan 

tapahtumaa.
496

 Surupäiväkirjan aikana ei käy selvästi ilmi millaisia pysyvämpiä 

muutoksia orientaatiosysteemiin tuli esimerkiksi uskonnollisten kysymysten 

osalta. Lindqvistin antama kuva omasta positiostaan suhteessa ei-teoretisoitavaan 

tapahtumaan on kuitenkin yllättävä, sillä psyko- ja sosiodraama nimenomaan 

edustavat tieteelliseen ajatteluun nähden vierasta maailmaa; tämän hän itse on 

todennut muissa yhteyksissä.
497

 On tietysti huomattava, että psyko- ja 

sosiodraamankin taustalla on tietynlainen teoria todellisuudesta, mutta Lindqvist 
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kirjoittaa muissa yhteyksissä, että sen ”ydinkohta” on spontaanisuudessa ja 

luovuudessa.
498

 Lindqvistin papin roolin kautta lukija olettaa myös, että hän oli 

pohtinut paljon kysymystä kuolemanjälkeisestä elämästä. Kuitenkin hän 

eksplisiittisesti tuo esiin hämmennystään siitä, mitä kuolema todella on.
499

 

Ilmeisesti siis aikaisemmat käsitykset kuolemasta olivat murtuneet 

surukokemuksen myötä. Orientaatiosysteemin joustavuudesta kertoo ajatus, jonka 

mukaan hänen olisi ”tarkistettava kantaani ylipäätään kuoleman suhteen.”
500

 

Teologina Lindqvist kuitenkin oli osa tieteellistä ajatteluperinnettä, jonka hän 

juuri koki olevan tässä tilanteessa hyödytön.  

Lindqvist eli teoretisoinnin ja sen välttämisen välisessä ristiriidassa ja tekee 

välillä molempia: hänen mukaansa on looginen välttämättömyys, että kuolleesta 

syntyy jotakin, sillä syntyyhän sikiöstäkin ihminen. Ja välittömästi hän perääntyy 

ja sanoo vain ”olettavansa” Hannelen (kuolemanjälkeisen) elämän ettei keksisi 

lisää huonoja selityksiä kuolleiden olemassaolosta.
501

 Teoretisoinnin välttäminen 

on myös osa Hannelen ja Martin tarinaa; pariskunta ei keskustellut paljon 

teologisista kysymyksistä, mutta usko oli tärkeä ja syvä osa suhdetta.
502

 Lindqvist 

korostaa, että surukokemuksessa uskonnollinen ulottuvuus on äärimmäisen tärkeä, 

mutta siinä on kysymys ”elämisestä” ei ”selittämisestä.”
503

 

Monet muut tämän tutkimuksen teemat liittyvät myös teoretisoinnin 

välttämiseen; rituaalit edustavat toimintaa, jota Lindqvist kaikkein vähiten pyrki 

selittämään vaikka se toikin mielekkyyttä. Asioiden järjesteleminen ja yhteyksien 

löytäminen on kuitenkin luonnollinen osa inhimillistä kokemusta ja varsinkin 

menneisyyden uudelleentulkinta edustaa esimerkkiä asioiden järjestelemisestä. 

Tässäkin kuitenkin liikuttiin tieteelliseen ajatteluun nähden aivan erilaisella, 

elämyksellisellä tasolla.  

Selittämistä välttävää copingia, joka viittaa orientaatiosysteemin 

muutosprosessiin, edustaa Lindqvistin uudenlainen suhtautuminen enkeleihin. 

Enkeli-teeman kohdalla näkyy häivähdys surupäiväkirjalle harvinaista 

leikkimielisyyttä. Hannelen ystävä viittaa Hanneleeseen enkelinä, jonka myötä 

Lindqvist pohdiskelee miten enkelit voivat esimerkiksi poltella piippua. Hän 
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toteaa: ”Ehkä olen ollut ihan väärän enkeliopin pauloissa.”
504

 Tässä yhteydessä 

Lindqvist näyttäisi ammentavan myös psyko-ja sosiodraamakuvastoa; hän pohtii 

Hannelea myös muun muassa pohdiskelijan, emon, viettelijättären ja ilveilijän 

roolissa.
505

 Myöhemmin Lindqvist kuulee, että Hannele oli jossakin 

puhelinkeskustelussa kuolemaansa edeltävänä iltana toivonut enkelien johdatusta 

vastaisuudessakin. Tämänkaltainen tapa puhua ei Lindqvistin mukaan ollut 

Hannelen tapaista.
506

 Enkeli-teema huipentuu menneisyyden uudelleentulkintaan 

Hannelen omasta enkelikokemuksesta psyykkisen ahdistuksen hetkellä kirkossa. 

Lindqvist pohtii, oliko tämä kokemus aavistus Hannelen hautajaisista; oli 

nimittäin pitkäperjantai. Myöhemmin Lindqvist itse profaanissa kontekstissa 

viittaa kokemukseensa, jonka hän liittää tähän kontekstiin.
507

  

Enkeli-teema edustaa jotakin teorialle vierasta, mutta Lindqvistin mukaan 

sen merkitys on sisäisesti suuri.
508

 Kyse on aluksi draamallisen ja sitten 

uskonnollisen kuvaston hyödyntämisestä copingissa ja lopulta jälkimmäisen 

yhdistämisestä pyhänä koettuihin menneisyyden tapahtumiin. Se, että Lindqvist 

kertoo, miten hän on ollut varautunut ja epäkiinnostunut enkeleistä,
509

 kertoo, että 

uskonnollisella orientaatiosysteemillä kriisissä oli suuri merkitys; oman 

uskonnollisen tradition välittämä enkelikuvasto nousi pinnalle. Pargamentin 

mukaan orientaatiosysteemi sisältääkin piirteitä, joiden arvo vaihtelee riippuen 

tilanteesta.
510

 Kûbler-Ross&Kessler kirjoittavat, että enkelit ovat osa 

”uskonnollista ja henkistä uskomusjärjestelmää”, joiden rooli tulee esiin usein 

juuri läheisen kuoleman jälkeen, monille ensimmäistä kertaa.
511

 Lindqvistin 

kohdalla enkeli-teema edusti luopumista asioiden rationalisoinnista ja pyrkimistä 

jonkinlaiseen puhtaaseen ”näkemiseen” minkä hän itse kokee uutena tapana 

katsoa maailmaa. Toisaalta hänessä oli myös selittämisen ja järjestelemisen tarve 

kuten hän itsekin toteaa.
512

 Molemmille puolille oli elämänhistoriallinen pohja ja 

molemmat edustivat tässä tilanteessa copingia. Teoretisoinnin välttäminen oli 

kuitenkin vallitseva surukokemuksessa ja edusti pyrkimystä luovuttaa hallinta 
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itsen ulkopuolelle. Vuorovaikutuksesta kokemukselle antautumisen ja selittämisen 

tarpeen välillä näytti lähteneen liikkeelle maailmankatsomuksen 

transformaatioprosessi, jonka lopputulosta voi arvioida Lindqvistin myöhemmistä 

teoksista.  

Enkeli-teemaa ei enää näy NP-surupäiväkirjassa; tämä voi viitata siihen, että 

se menetti merkityksensä surutyön edetessä tai niitä käsittelevät maininnat eivät 

tuntuneet enää ajankohtaisilta Lindqvistin kirjoittaessa Näkymättömän paino-

teostaan kolme ja puoli vuotta Hannelen kuoleman jälkeen. Teoretisoinnista 

luopuminen liittyy läheisesti surutyön tematiikkaan; molempien tuli johtaa 

johonkin uuteen ja molemmissa oli läsnä jatkuva luopumisen ja hallinnan 

ristiriita. 

 

6.1 Suhde Jumalaan 

Jumala ja Hannele ovat ainoat surupäiväkirjan viestinnän kohteet, jos ei oteta 

lukuun vähitellen kasvavaa tietoisuutta siitä, että päiväkirja saattaisi tulla 

julkaistuksi suuremmalle lukijakunnalle. Lindqvist ei esimerkiksi suuntaa puhetta 

edesmenneelle äidilleen, vaikka hän kertoo fantasiastaan, jonka mukaan tämä oli 

tuonpuoleisesta lähettänyt Hannelen Martille.
513

 Erityisesti siksi, että Lindqvist 

samaistaa elämän ja Jumalan
514

, liittyy suhde Jumalaan sekä tämän että muidenkin 

lukujen joihinkin teemoihin. Pyrkimys luottaa surumatkan mielekkyyteen liittyi 

pyrkimykseen luottaa myös Jumalaan ja suhde Jumalaan edusti jotakin 

teoretisoinnin ulkopuolella olevaa. Toisaalta rukoilemisessa, jossa suhde 

Jumalaan tulee kiteytyneenä esiin, oli samaa rituaalinomaisuutta kuin kynttilöiden 

”valvomisessa”, mutta ero on ennen kaikkea rukouksen funktio suhteena vain 

Jumalaan. Sen sijaan elämän ja Jumalan samaistaminen kertoo jälleen pyhän ja 

profaanin sulautumisesta kokemuksessa minkä Lindqvist itse eksplikoi.
515

 

 Suhteessa Jumalaan näkyi copingina huomion siirtäminen siihen, mitä oli 

saatu ja mitä ei enää voitu menettää; Jumala oli antanut Hannelen Martille vailla 

tämän omaa ansiota ja siksi Jumalalla oli oikeus myös ottaa lahjansa pois. 

Hannelen kuolema ei ollut epäoikeudenmukaista, mutta Martilla oli kuitenkin 

oikeus kokea sen herättämät tunteet ja arvostaa niitä. Menneisyyden 

uudelleentulkinta vahvisti kokemusta tapahtumien ”mielekkyydestä”, mikä liittyy 
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kokemukseen niiden oikeudenmukaisuudesta. 
516

 Lindqvistin suhde elämään ja 

Jumalaan viittaa copingiin, jossa vedotaan Jumalan tahtoon ja ihmisen 

kykenemättömyyteen ymmärtää Jumalan suunnitelmia. Pargament sijoittaa nämä 

polun rekonstruktion, mutta päämäärän säilyttämisen piiriin. Hänen mukaansa 

tällainen uskonnollinen coping on keino nähdä tilanne positiivisemmassa 

valossa.
517

 Eksplisiittisesti Jumalan tahtoa korostavaa copingia kuvaavat 

Lindqvistin maininnat Jumalasta ja elämästä ehdottomina, varmoina ja 

oikeudenmukaisina.
518

 Suhteessa Hannelen kuolemaan Lindqvist ei kokenut 

surupäiväkirjan mukaan syyllisyyttä eikä pelkoa.
519

 Erjannin tutkimuksessa nämä 

tunteet sen sijaan olivat osa normaalia suruprosessia.
520

 Myöskään rankaiseva 

Jumala-ajattelua ei surupäiväkirjassa näy; Hannelen kuolema ei johtunut 

kenenkään tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Pargamentin mukaan 

vetoaminen rankaisevaan Jumalaan vaikeissa elämäntapahtumissa on harvoin 

ensimmäinen ratkaisu; jos tähän kuitenkin päädytään, rangaistus koetaan 

useimmiten ansaittuna.
521

 

Kysymys luopumisesta ja hallinnasta käy hyvin ilmi suhteessa Jumalaan. 

Suruprosessin alkuvaiheessa voimien vielä riittäessa Lindqvist pohtii, onko hän 

”sotaretkellä” Jumalaa vastaan halutessaan ymmärtää mahdollisimman paljon 

Hannelen kuolemaa.
522

 Päivittäinen rukoileminen sensijaan kertoo halusta luopua 

omasta hallinnasta ja luottaa Jumalaan. Se nousi luonnollisesti uskonnollisesta 

orientaatiosysteemistä ja oli hyvin tärkeä osa suruprosessia.
523

 Jo varhaisessa 

vaiheessa Lindqvist alkaa toistaa rituaalinomaisesti rukousta, jossa hän pyytää 

Hannelelle rauhaa. Tämän hän itse myöhemmin liittää ortodoksiseen perinteeseen, 

johon on viitteitä muuallakin kerronnassa. Samalla Lindqvist pelkää olevansa este 

Hannelen rauhaan pääsemiselle.
524

 Aivan surupäiväkirjan alussa Lindqvist tosin 

viittaa rukoilemiseen tehottomana keinona vaikuttaa; Jumala oli vienyt Hannelen 

vaikka se oli vastoin läheisimpien toiveita.
525

  

                                                 
516

 Lindqvist 1994, 61, 127. 
517

 Pargament 1997, 223-226. 
518

 Lindqvist 1994, 59-60, 228. 
519

 Lindqvist 1994, 229 
520

 Erjanti 1999, 86-87 
521

 Pargament 1997, 226. 
522

 Lindqvist 1997, 111. 
523

 Lindqvist 1994, 95, 120. 
524

 Lindqvist 1994, 63-64, 92; Muita rukoilemiseen viittaavia Lindqvist 1994, 120, 191-192; 

Lindqvist 1997, 132, 115, 76. 
525

 Lindqvist 1994, 89. 



 

 

81 

81 

Pargament esittelee kolme copingiin liittyvää tapaa olla suhteessa Jumalaan: 

itseohjautuvassa tavassa ihminen luottaa itseensä, vaikka olisikin suhteessa 

Jumalaan, siirtävässä hän luovuttaa kontrollin vahvemmin Jumalalle ja yhteistyö-

mallissa hän työskentelee Jumalan kanssa.
526

 Lindqvistin suruprosessissa on 

nähtävissä näitä kaikkia. Ennen voimakasti uupumistaan hän kirjoittaa 

luottamuksensa Jumalaan lisääntyneen; hän ei voi elää vain omassa varassaan.
527

 

Kun Hannelen kuolemasta on kulunut noin puolitoista vuotta, Lindqvist 

uupumuksen keskellä kirjoittaa, ettei voi lakata rukoilemasta vaikka tuntuu ettei 

kukaan kuule. Kaksi suhdetta Jumalaan käsittelevää viimeisintä merkintää 

puhuvat toiveesta saada rauhaa, voimia ja lepoa.
528

 Lukijalle syntyy kuva 

miehestä, joka ei enää jaksa yrittää selvitä omin voimin. 

 

7. Pohdinta ja johtopäätökset 
Tässä tutkimuksessa olen selvittänyt millaisia uskonnollisia ja/tai ei-uskonnollisia 

coping-keinoja Martti Lindqvist käytti surukokemuksessaan. Lisäksi olen tutkinut 

niiden taustatekijöitä, merkitystä surukokemuksessa ja surutyön etenemistä. 

Erityisesti koska lähdeaineistona olleet kirjeet oli suunnattu edesmenneelle 

puolisolle, nousi yhteyden säilyttäminen kuolleeseen läheiseen yhdeksi 

tärkeimmistä uskonnollisista coping-keinoista. Tämä tukee teoreettisena 

viitekehyksenä toimineen Kenneth I. Pargamentin teoriaa, jossa merkityksen 

säilyttäminen kriisissä on yleensä ensimmäinen coping-keino. Yhteyden 

määrittelemistä uskonnolliseksi copingiksi tarkasteltiin Pargamentin teorian 

pohjalta, jossa coping on merkityksen etsimistä stressitilanteessa suhteessa 

pyhään. Erityisen tärkeää uskonnollisen ja pyhän ulottuvuuden erottelemiseksi 

copingissa oli pyhittämisen käsite. Lindqvistin surukokemuksessa tämä näkyi 

Hannelen läsnäolon tai transsendentaalin todellisuuden sijoittamisessa sellaisiin 

yleensä profaaniin elämänpiiriin koettaviin alueisiin kuin materiaalinen ympäristö, 

unet, aika ja surutyö. Teorian tasolla tutkimuksessa pystyttiin siis erottelemaan 

uskonnollinen coping ei-uskonnollisesta copingista.  Tärkeänä tuloksena todettiin 

kuitenkin myös, että surukokemuksessa raja pyhän ja profaanin välillä voi 

hämärtyä. Lindqvist itse toteaa tämän eksplisiittisesti useamman kerran. Hän 
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toteaa kaiken olevan samaa, hänen omaa elämäänsä ilman erottelua maallisen ja 

uskonnollisen välillä.
529

 

Yhteyden säilyttämistä copingina pohdittiin myös suhteessa uskomuksiin, 

defensseihin ja eksistentiaaliseen kriisiin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

Lindqvistin surukokemuksessa oli nähtävissä näitä kaikkia. Uskomuksien eli 

uskonnollisen orientaatiosysteemin, eksistentiaalisen kriisin ja copingin todettiin 

olevan erottamaton kokonaisuus. Defensseistä huomattu introjekti jäi pois 

suruprosessin edetessä. Minuuden pyhittämisen ja introjektin todettiin olevan 

hyvin vaikea erottaa toisistaan. Tulokset heijastavat myös aiemmassa 

tutkimuksessa esiin tuotua ongelmaa copingin ja defenssien suhteesta; tässä 

tutkimuksessa käytetyssä lähdekirjallisuudessa kysymystä ei kuitenkaan 

systemaattisesti ja laajasti käsitelty. Sillä, määritelläänkö jokin reaktio copingiksi 

vai defenssiksi, voi käytännön terapia- ja sielunhoitotyössä olla merkitystä. Se voi 

kertoa esimerkiksi millaisessa vaiheessa asiakas on suruprosessissaan. 

Coping-keinoja tutkittiin Pargamentin teoriaan heijastellen, jossa ihminen 

joko säilyttää tai muuttaa merkityksiä eli päämääriä ja niihin johtavia polkuja. 

Merkityksen ja polun säilyttämistä edusti esimerkiksi materiaalisen ympäristön 

pyhittäminen. Suurimmassa osassa coping-keinoista jako ei kuitenkaan ollut 

selvä. Unien tulkitseminen oli aluksi merkitystä säilyttävää uskonnollista 

copingia, mutta se muuttui suruprosessin edetessä. Rituaaleilla oli 

surutodellisuutta sekä henkilökohtaisesti että sosiaalisesti vahvistava rooli. Kirjeet 

ja mystinen kokemus olivat selkeästi sekä säilyttäviä että muuttavia painopisteen 

ollessa ensin mainitussa. Näissä transformatiivisuus oli ennakoivaa; Vilma 

Hänninen kutsuu tällaisia ”tarinallisiksi tulevaisuusvisioiksi.”
530

 Pargamentin 

teoriasta puuttuu todelliselle elämälle oleellinen prosessimaisuus ja 

keskeneräisyys. Tämä tukee sitä kritiikkiä, mitä Ruard Ganzevoort on teoriaa 

kohtaan esittänyt; hän painottaa copingia suhteessa kontekstiin, uskontoon ja 

identiteettiin. 

Osittain tutkimuksen metodisista lähtökohdista johtuen aineistosta nousi 

esiin ilmiö, joka Vilma Hännisen väitöskirjasta vaikutteita ottaen nimettiin 

tarinalliseksi risteykseksi. Suruprosessi oli juuri prosessi, joka Pargamentin 

merkityksen ja polun säilyttämiseen tai muuttamiseen nojautuen, ei olisi näkynyt 

kokemuksellisesti ja tarinallisesti ymmärrettävänä. Tarinallinen risteys viittaa 
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tilanteeseen, jossa kriisi on katkaissut mielensisäisen jatkumon menneen ja 

tulevan välillä. Mennyt on jollakin tavalla integroitava osaksi uutta tarinaa; nyt 

ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa edessä on monia eri polkuja eikä 

menneestäkään tiedetä, mitä pitäisi ottaa mukaan. Tarinan luominen coping-

keinona tällaisessa tilanteessa tuotti myös toisiinsa ristiriitaisissa suhteissa olevia 

päämääriä. Lisäksi niiden painotukset vaihtelivat suruprosessissa.  Lindqvistin 

identiteetti oli ollut voimakkaasti sidottu Hanneleeseen; hän koki menettäneensä 

puolikkaansa, kulkevansa sekä tämänpuoleisessa että tuonpuoleisessa ja olevansa 

sekä elävä että kuollut. Kokemus on yhteneväinen aikaisempien tutkimusten 

kanssa. Rajojen hämärtyminen oli Martti Lindqvistin surussa tärkeä kokemus; 

esimerkiksi unen ja toden välisen rajan katoaminen mahdollisti kokemuksen 

Hannelen todellisesta kohtaamisesta unessa. Yhteyden kokemuksen rinnalla alkoi 

jo suruprosessin alussa näkyä risteystilanne; Hannele oli fyysisesti, lopullisesti 

poissa ja parisuhteessa erityisen tärkeänä osana ollut läheisyys ja seksuaalisuus 

olivat nyt suljettuja. Tämä alkoi viitoittaa mielensisäistä tarinaa kohti uusia 

ihmissuhteita. Suruprosessissa tämä ulottuvuus jäi kuitenkin risteystilanteeseen. 

Erakkous luonnehti Lindqvistin surukokemusta. Tätä korostaa myös se, että 

sosiaalinen ulottuvuus kerronnassa on tietoisesti jätetty vähemmälle käsittelylle. 

Yhteys Hanneleeseen ja yhteys muihin ihmisiin sulkivat pois toisiansa. Toisaalta 

Lindqvist otti kannettavakseen ”kollektiivisen surun” sekä pienemmässä että 

suuremmassa mittakaavassa; jälkimmäisen osalta hän esiintyi surun tiimoilta 

televisiossa ja kirjoitti tilanteestaan Helsingin Sanomien kolumnissaan. Hän itse 

kuitenkin koki jäävänsä yksin surussaan. Tutkimuksessa kävi useaan otteeseen 

ilmi ajatus äänioikeudettomasta surusta. Lindqvist koki varsinkin suruprosessin 

alkuvaiheessa, etteivät kaikki kunnioittaneet hänen ja Hannelen rakkautta ja 

Lindqvistin surukokemusta. Lukija joutuu pohdiskelemaan itsekseen, mistä tämä 

johtui. Kenties sillä oli merkitystä, että Hannele ja Martti olivat alkaneet 

seurustella molempien vielä ollessa naimisissa ja avioliitto oli ollut Hannelen 

kuollessa vielä melko tuore (4 vuotta). Kokemusta voi laajentaa nyky-

yhteiskunnan tilanteeseen ja kysyä miten uusperheellisyys vaikuttaa 

surukokemukseen ja siinä käytettävään copingiin. Poijula toteaa, että 

yhteiskunnassa on määritelty ”suremisen oikeuksia”, jotka näkyvät esimerkiksi 
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sairausloman myöntämisessä.
531

 Erakkouden kokemus voi liittyä nykypäivänä 

myös tiiviin yhteisön ja sen antaman tuen puutteeseen. 

Yhteyden etsimiseen nähden erilaisia coping-keinoja olivat menneisyyden 

uudelleentulkinta, lapset ja työskenteleminen kollektiivisen unelman puolesta. 

Menneisyyden uudelleentulkinta oli uskonnollista, mielekkyyden kokemusta 

palvelevaa tarinallista rakentamista, johon Lindqvistillä kirjailijana ja 

sosiodraamaohjaajana oli resursseja. Todellisuuden mielekkyyttä vahvistavan 

kokemuksen lisäksi uudelleentulkinta oikeutti joitakin menneisyydessä tehtyjä 

valintoja ja loi tulevaisuudentoivoa. Hannelen kuolema oli Lindqvistin mukaan 

antanut merkkejä itsestään jo ainakin puoli vuotta ennen kuolemaa ja tällä oli 

merkitys myös tulevaisuuteen nähden. Taustatekijänä tämänkaltaisen coping-

keinon käyttöön oli aikaisempi kokemus oman äidin kuolemasta, jota oli edeltänyt 

Lindqvistin ahdistuneisuus. Uskonnolliseksi menneisyyden uudelleentulkinnan 

teki erityisesti Tuomasmessun näkeminen jäähyväistilanteena ja ajan 

pyhittäminen. Tutkimuksessa tärkeäksi nousi fatalismi, jonka todettiin oman 

ponnistelun vastapainoksi tarjoavan vastuun Jumalalle tai kohtalolle siirtävää 

copingia.  Tämä oli vastakkainen tulos aiempaan tutkimukseen nähden, jossa 

fatalistinen ajattelu oli haitallista.  

Menneisyyden uudelleentulkinnan rinnalla mielekkyyttä järkyttävän 

tapahtuman keskellä toivat tulevaisuuteen suuntautuneet ”projektit.” Hannelen 

lapset olivat coping-prosessin alkuvaiheessa konkretiaan sitouttavia resursseja; he 

olivat yksi syy siihen, että Lindqvist oman kokemuksensa mukaan pysyi hengissä. 

Lapset olivat Pargamentin teorian valossa myös se merkitys ja päämäärä, joiden 

hyvinvoinnin ylläpitämiseksi oli löydettävä keinoja. Koska Hannelen kuoleman 

myötä perheen suhdedynamiikka oletettavasti muuttui, joutui Lindqvist myös 

etsimään uudenlaisia polkuja päämäärään. Hänen oma roolinsa perheessä muuttui. 

Lasten tarina muokkasi Lindqvistin omaa tarinaa. Tutkimustulokselle lasten 

copingia tukevasta vaikutuksesta löytyi tukea aikaisemmasta tutkimuksesta, jossa 

puolisonsa menettäneet keski-ikäiset miehet torjuivat itsemurha-ajatuksia lasten 

vuoksi. Lapset olivat Lindqvistille myös velvollisuus ja uskollisuuden osoitus 

Hannelen toiveita kohtaan. Mielekkyys liittyi oletettavasti myös siihen, että kokee 

olevansa tarvittu. Lapsista huolehtiminen ei näyttäydy uskonnollisena copingina. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa esiteltiin surun kaksoisprosessimallia, jonka 

mukaan sureva heilahtelee menetyssuuntauksen ja toipumissuuntauksen välillä. 
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Lapset edustivat tätä toipumissuuntausta. Maininnat lapsista häviävät 

suruprosessin edetessä; on mahdollista, että he muuttivat isänsä luokse. Voi 

kuitenkin myös kysyä, oliko tällä merkitystä siihen, että surukeskeinen elämä ja 

syvä uupumus vallitsivat vielä melkein kaksi vuotta Hannelen kuoleman jälkeen. 

Työskentelemisessä kollektiivisen unelman puolesta näkyi samoja piirteitä 

kuin lasten hyvinvoinnista huolehtimisessa. Tutkimuksessa kollektiivinen unelma 

rajattiin konkretiaan eli kirjan kirjoittamiseen ja työn tekemiseen, mutta tekstistä 

välittyy kuva, että se saattoi olla myös jotakin enemmän. Työhön copingina liittyi 

tarinan ja polun sekä merkityksen säilyttäminen; Hannele ja Martti olivat tehneet 

yhdessä töitä yhteisen hyvän eteen. Työskentely AIDSiin sairastuneiden parissa 

ennakoi Lindqvistin kokemuksessa Hannelen kuolemaa. Toisaalta työn 

tekemisessä oli nähtävissä sekä introjektio-ilmiö että minuuden pyhittäminen, 

joiden todettiin olevan mahdoton erottaa toisistaan. Työ määriteltiin kuitenkin ei-

uskonnolliseksi coping-keinoksi, sillä maininnat kollektiivisesta unelmasta, työn 

voimaannuttavasta vaikutuksesta, introjektiosta/itsen pyhittämisestä ja 

menneisyyden uudelleentulkinnasta häviävät kerronnasta. Koska lähdeaineistona 

oli vain katkelmia päiväkirjasta, ei ole perusteita muuhun, kuin kysymykseen 

siitä, olivatko nämä keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Analyysissä työstä voi 

jälleen viitata surun kaksoisprosessimalliin; suruprosessin alkuvaiheessa työ vei 

ajatuksia muualle, mutta ei kantanut kovin pitkälle. Lindqvistillä oli resursseja 

vähentää työntekoa kun voimat loppuivat. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten 

taloudellinen eriarvoisuus vaikuttaa suremisen mahdollisuuksiin. Toisaalta pakko 

tehdä työtä voi toimia toipumista edistävänä tekijänä samalla tavalla kuin lapsista 

huolehtiminen. Tämä kertoo siitä, että lääkäreillä on oltava aikaa ja kykyjä 

arvioida potilaan kokonaistilannetta sairauslomien pituutta arvioitaessa. 

Luopumisen ja hallinnan ristiriita oli sisällöltään laaja vastakkainasettelu. 

Siinä kietoutuivat yhteen tarinallinen risteys, suruteorioiden osalta jatkuvan 

kiintymyssiteen kysymys ja Pargamentin teoria merkityksen/polun 

säilyttämisestä/muuttamisesta. Surun todettiin edustavan sekä yhteyttä 

Hanneleeseen että uutta merkitystä ja tarinaa ennakoivaa tekijää, sillä suruun 

liittyi johonkin uuteen johtava, transsendentaalinen ulottuvuus. Surutyö oli 

uskonnollista copingia. Lindqvist kiersi kuitenkin kehää: oli tarve hallita 

surukokemusta ja tarve luottaa. Mahdollisesti asiantuntijuudensa pohjalta 

Lindqvist koki painetta irrottaa kiintymysside Hannelesta, mutta myös 

henkilökohtainen kaipuu uusiin ihmissuhteisiin oli suuri. Koko surupäiväkirjan 
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läpi ilmeni vastakkainasettelu Hannelesta kiinni pitämisen ja ulospäin 

suuntautumisen välillä. Lindqvist ei kuitenkaan kokenut surupäiväkirjan aikana 

olevansa valmis luopumaan Hannelesta. Hän ei halunnut muuttaa merkitystä eli 

suhdettansa Hanneleeseen, mutta hän halusi kuitenkin jatkaa tarinaansa eteenpäin. 

Tarinan luominen ei ole välttämättä sama asia kuin merkityksen muuttaminen tai 

säilyttäminen. Tarina ei mahdu teorian jaotteluihin; se on aina keskeneräinen ja 

moniulotteinen. Tämä tukee Hännisen ajatusta siitä, että sisäiset tarinat voivat olla 

myös ristiriitaisissa suhteissa keskenään.
532

  Suruprosessi menetti merkityksensä 

”siltana” Hannelen luo, se ei myöskään johtanut mihinkään uuteen ja tuska kävi 

ajan kanssa ylivoimaiseksi kantaa. Suru polkuna menetti merkityksensä 

päämäärään ja kadotti näin myös pyhän ulottuvuutensa. Analyysiä luopumisesta ja 

hallinnasta tukee Erjannin väitöstutkimus, jossa havaittiin kaksi poolia leskien 

surussa: luopuminen ja ei-luopuminen (give in), jotka liitettiin sekä 

elämänhallintaan että yhteyteen/eroon edesmenneen suhteen.
533

 

Luopumisen ja hallinnan kysymyksiä edustivat myös teoretisoinnin 

välttäminen ja suhde Jumalaan. Teoretisoiminen liittyi Lindqvistin persoonaan 

sekä tieteelliseen koulutukseen, joiden hän koki estävän todellista ”näkemistä” 

suruprosessissa. Toisaalta psyko- ja sosiodraamatausta antoivat välineitä 

erilaiseen luovuuteen ja spontaanisuuteen, mitä Lindqvist hyödynsikin 

harjoittamalla psykodraamaa itsekseen. Teoretisoimisen välttäminen nosti 

orientaatiosysteemistä esiin uusia, uskonnollisia piirteitä kuten enkeliopin. Vaikka 

taustalla vaikuttivat ammatilliset resurssit, teoretisoimisen välttäminen näyttäytyy 

surupäiväkirjassa voimakkaammin uskonnollisena copingina ja pyrkimyksenä 

luovuttaa hallinta oman itsen ulkopuolelle. 

Suhde Jumalaan on surupäiväkirjassa hämmästyttävän ongelmaton ottaen 

huomioon Hannelen kuoleman järkyttävyyden. Jumala ei ollut erityisesti protestin 

kohteena. Lindqvist oli ennemminkin kiitollinen siitä, että hänelle oli annettu 

Hannele ja Jumalalla oli näin myös oikeus ottaa lahjansa pois. Lindqvist ei 

tuntenut myöskään syyllisyyttä tai pelkoa. Kyseessä oli coping, jossa vedotaan 

Jumalan tahtoon ja ihmisen kykenemättömyyteen ymmärtää sitä. Suruprosessin 

alussa Lindqvist oli aktiivisempi omassa surussaan; tätä Pargament kutsuu 

itseohjautuvaksi tavaksi. Kerronnassa on myös yhteistyöhön viittaavia piirteitä 
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sekä varsinkin suruprosessin loppuvaiheessa luottamus Jumalaa kohtaan lisääntyy 

ja kontrolli siirtyy enemmän Jumalalle. 

Tutkimuksessani erityisenä nousi esiin coping-resurssien ja –keinojen 

rikkaus. Taustalla oli Lindqvistin ammatillinen osaaminen terapeuttina, teologina, 

psyko- ja sosiodraamaohjaajana sekä kirjailijana, jotka asettuivat osaksi joustavaa 

ja muuntautumiskykyistä orientaatiosysteemiä. Vaikka ammatillinen rooli tuotti 

myös selviytymispaineita, oli Lindqvist surijana erityisellä tavalla varustettu. 

Tämä näkyi siinä, että Hännisen ”tarinalliseksi tyhjiöksi” nimeämä tila ei jäänyt 

pitkäaikaiseksi vaan tarinallinen luominen alkoi viimeistään kirjeiden 

kirjoittamisen alkaessa yksitoista päivää Hannelen kuoleman jälkeen. Näyttää 

myös siltä, että iällä ja elämänvaiheella sekä Hannelen kuoleman 

odottamattomuudella oli vaikutusta voimakkaaseen tarpeeseen luoda koherentti 

tarina; iäkkäänä leskeksi jääminen on todennäköisempää ja näin normatiivisempaa 

kuin keski-ikäisenä. Tarina on ikään kuin valmiimpi suhteessa puolison 

kuolemaan. Hämmentävää Lindqvistin surukokemuksessa oli kuitenkin se, että 

kaikista sekä tutkimuksessa mainituista että sen ulkopuolelle jääneistä coping-

keinoista huolimatta suruprosessi oli äärimmäisen raskas. Tutkimuksessa viitattiin 

Viktor Franklin käsitykseen ”arvokkaasta kärsimyksestä” ja Pargamentin 

vastaavaan käsitykseen ihmisen valinnan vapaudesta omaan kärsimykseen 

suhtautumisessa. Tutkimukseni kertoo siitä, että coping-keinoja kriisissä voi olla 

paljon, mutta se ei tarkoita välttämättä elämänhallinnan kokemukseen 

pääsemisestä. Sekä Franklin että Pargamentin näkemyksiä voi kritisoida 

kontekstin huomiotta jättämisestä. Vaikka Franklin ajatukset perustuvat niin 

tiiviisti äärimmäisiin keskitysleirikokemuksiin, ne eivät ”arvokkaan kärsimyksen” 

osalta vaikuta olevan yleistettävissä. Lindqvistin tunne-elämä surussa oli niin 

tempoileva, että tämä johtaa kysymään, voiko esimerkiksi mieleltään sairas valita 

oman suhtautumisensa omaan kärsimykseensä. 

Tutkimuksessa huomattiin, että rajan tekeminen ei-uskonnollisen ja 

uskonnollisen copingin välille ei tee täysin oikeutta inhimilliselle kokemukselle. 

Pyhän kokemus elämässä saattaa olla hyvin kokonaisvaltainen. Lindqvistin 

suruprosessi kokonaisuutena oli vahvasti uskonnollinen. Suru on myös sekä 

yksilöllinen että yleisinhimillinen kokemus. Erilaiset taustat ja persoonallisuus 

vaikuttavat coping-keinoihin sekä mahdollistavina että rajoittavina. 

Uskonnollinen orientaatiosysteemi, mutta myös eksistentiaalinen kriisi voivat 

johtaa samantyyppiseen copingiin; nämä molemmat näkyivät Lindqvistin surussa 
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ja copingissa. Tutkimuksessani kävi ilmi erilaisten rajojen häviäminen 

surukokemuksessa, kiteytettynä pyhän ja profaanin raja. Vaikka teorioita on 

oltava, on myös niin, että elämä ei mahdu teorioihin. Tämä on muistettava 

käytännön auttamistyössä. 

Tutkimuksessani tein poikkeuksellisen ratkaisun yhdistää narratiivinen 

tutkimusote, joka on yleensä aineistolähtöistä tai teoriasidonnaista, vahvasti 

teoreettiseen viitekehykseen. Tämä ratkaisu syntyi tutkimuksen ja analyysin 

kuluessa tutkijan huomattua, että narratiivisuus ja Pargamentin teoria yhdistettynä 

aineistoon valaisivat toinen toisiaan. Myös jatkuvan kiintymyssiteen teoria asettui 

hyvin mukaan vuorovaikutukseen. Tutkimusprosessi oli näin ollen hyvin luova 

mikä kuvasi myös Lindqvistin surukokemuksen moniulotteisuutta. Coping-keinot 

nostettiin aineistosta narratiivisen tutkimusotteen ohjaamana tarkastellen niiden 

merkittävyyttä tarinan kokonaisuuden kannalta. Pargamentin coping-määritelmä 

olisi ohjannut myös samansuuntaisiin valintoihin, sillä molemmat sisältävät 

ajatuksen, että ihminen etsii ja luo merkityksiä/päämääriä elämässään. 

Aineistolähtöinen analyysi olisi kuitenkin epäilemättä tuottanut erilaisia tuloksia 

erityisesti coping-keinojen merkityksestä surukokemuksessa. Aloittelevana 

tutkijana teoria auttoi analyysiä ja avasi aineistoon näkökulmia, mutta myös sulki 

toisia näkökulmia. 

Tutkimuksessa ei lähdetty systemaattisemmin pohtimaan valitsemisen 

käsitettä, joka on copingin määrittelyssä keskiössä. Erottelin kuitenkin muutamia 

perusilmiöitä, kuten defenssejä, suhteessa Lindqvistin copingiin. Missä 

olosuhteissa valinta on tietoinen valinta? Miten voi olla varma, että esimerkiksi 

yhteyden etsiminen edesmenneeseen on copingia eikä defenssi? Vastauksena 

tähän on otettu narratiivisuus, jossa tiettyä teemaa heijastellaan vasten koko 

tarinaa. Näin on pyritty löytämään yhteyksiä, jotka valaisevat myös yksittäisiä 

ratkaisuja. Tutkimuksen menetelmä ja teoreettinen viitekehys jättivät kuitenkin 

coping-keinoiksi määriteltäviä asioita analyysin ulkopuolelle; esimerkiksi 

tupakoiminen, joka Lindqvistillä lisääntyi suruaikana,
534

 jäi tutkimuksen 

ulkopuolelle sen määrällisesti vähäisen ja tarinallisesti vähemmän olennaisen 

luonteen vuoksi. Myös muita harvemmin mainittuja, mahdollisia coping-keinoja 

olivat muun muassa kirkossa käyminen, sosiaaliset suhteet, musiikki ja terapia. 

Vaikka niitä ei mainittu kovin usein, on mahdollista, että merkitys oli 

huomattavasti suurempi. Vain ohimennen mainitaan esimerkiksi viikkosiivoojan 
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käyminen;
535

 tällaisella instrumentaalisella avulla saattoi olla vaikutusta myös 

stressitasoon.
536

 Kertomus ei kuitenkaan kerro kaikkea. 

Jatkossa olisi kiinnostava tutkia Lindqvistin surukokemuksen vaikutuksia 

hänen myöhempään ajatteluunsa. Tällöin olisi tunnettava myös hänen ennen 

surukokemusta kirjoittamiaan teoksia ja muita julkaisuja. Vaikka tutkimukseni 

tulokset eivät ole yleistettävissä, herättävät ne kysymyksiä, jotka voisivat olla 

tutkittavissa ja hyödynnettävissä laajemmin. Millä tavalla narratiivisuutta 

voitaisiin hyödyntää surevan kohtaamisessa tai esimerkiksi saattohoidossa? 

Koherentin elämäntarinan luominen on tärkeää elämän rajatilanteissa. Miten 

ammattiauttaja kokee ja selviytyy omassa elämänkriisissään ja miten auttajaa 

autetaan? Miten uusioperheen suhteet muuttuvat yhden perheenjäsenen kuoltua? 

Miten esimerkiksi seurakunnan sururyhmissä otetaan vastaan ”äänioikeudeton” 

surija kuten esimerkiksi edesmenneen rakastaja? 
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