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Yleistä 
 

Vuosi 2022 oli Surevan kohtaaminen -toiminnan ensimmäinen toimintavuosi. Aiempina vuosina 

toimintaa toteutettiin hankemuotoisena (Surevan kohtaaminen -hanke 2018–2021) Vuoden 2022 

alusta lähtien toiminta on toteutunut Ak-avustuksella, jonka myöntää sosiaali- ja 

terveysministeriön avustuskeskus STEA. Surevan kohtaaminen -toiminta on Surujärjestöjen 

yhteistä toimintaa ja sitä hallinnoi Käpy Lapsikuolemaperheet ry. Keskeiset toimintamuodot ovat 

kokemusasiantuntijatoiminta sekä asiantuntijatiedon välittäminen ja vaikuttaminen.  

Surevan kohtaaminen -toiminnassa työskenteli vuoden 2022 asiantuntija ja viestintäassistentti 

osa-aikaisessa työsuhteessa. Toiminnalla on Surujärjestöjen toiminnanjohtajista koostuva 

johtoryhmä ja laajempi ohjausryhmä, johon kuuluu toiminnanjohtajien lisäksi edustajat kaikista 

Surujärjestöjen hallituksista. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja ohjausryhmä 

kerran.  

Kokemuspuheenvuoroja pidettiin aiempaa enemmän ja niillä oli myös aiempaa suurempi 

kuulijajoukko. Toiminnan verkkosivuja www.surevankohtaaminen.fi on päivitetty ja niiden käyttö 

on ollut aktiivista. Myös sosiaalisen median seuraajien määrät ovat kasvaneet. Surevan 

kohtaaminen -toiminta oli mukana järjestämässä Surukonferenssia ja edustajana useissa 

työryhmissä, joissa kehitetään sureville suunnattua tietoa ja palveluita.  

Kokemusasiantuntijatoiminta 
 

Vuoden 2022 lopussa rekisterissä oli 115 kokemusasiantuntijaa. Heistä 10 oli tauolla tehtävästä, 

joten aktiivisia kokemusasiantuntijoita oli 105.  Uusia kokemusasiantuntijoita koulutettiin 

kahdessa koulutuksessa.  Tammikuun koulutus toteutettiin etäyhteyksin ja syyskuussa koulutus oli 

paikan päällä Tampereella. Uusia kokemusasiantuntijoita saatiin näiden koulutusten kautta 23 

henkilöä. Koulutukseen kuului etukäteen tehtävä osio Moodle-alustalla ja koulutus etäyhteyksin 

pidettäviin puheenvuoroihin. Aiemmin koulutetuille kokemusasiantuntijoille järjestettiin 

marraskuussa täydennyskoulutusviikonloppu, jossa oli 19 osallistujaa.  

Ulkopuolinen työnohjaus järjestettiin kaksi kertaa. Toiminnan työntekijät tarjosivat tukea 

puheenvuoron valmisteluun, sen reflektointiin jälkikäteen ja materiaaleja puheenvuoron tueksi. 

Toiminnan työntekijä oli myös mukana osassa kokemuspuheenvuoroja. Vertaistuelliseen 

keskusteluun oli mahdollisuus kerran kuussa etäyhteyksin toteutettavilla vertaiskahveilla. 

Kokemusasiantuntijoille lähetettiin vuoden aikana seitsemän jäsenkirjettä, joihin koottiin tietoa 

ajankohtaisista asioista. 

Kesäkuussa otettiin käyttöön uusi kokemusasiantuntijoiden jäsenrekisteri, joka helpotti 

kokemusasiantuntijatoiminnan koordinointia. Kokemuspuheenvuoroja toteutui vuoden aikana 110 

ja niillä oli yli 5 000 kuulijaa. Joitakin puheenvuoroja kokemusasiantuntijat sopivat itsenäisesti, 

mutta valtaosa puheenvuoroista koordinoitiin toiminnan työntekijän kautta. Suurin kuulijaryhmä 

puheenvuoroille olivat ammattilaiset. Puheenvuoroja pidettiin erilaisissa organisaatioissa, joissa 

kohdataan surevia, esimerkiksi sairaalat, kriisikeskukset, seurakunnat ja järjestöt. Myös 

oppilaitokset tilasivat kokemuspuheenvuoroja runsaasti. Kokemuspuheenvuorojen kuulijoina oli 
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myös vapaaehtoisia, jotka kohtaavat vapaaehtoisena toimiessaan läheisensä 

menettäneitä. Surevan kohtamainen -toiminta välitti kokemusasiantuntijoita myös 

Surunkesyttäjät-elokuvan erityisnäytöksiin ja muutamiin yleisöluentoihin. Valtaosa 

puheenvuoroista toteutui etäyhteyksin. Tämä helpotti sopivan kokemusasiantuntijan löytämistä. 

Puheenvuoropyyntöihin pystyttiin vastaamaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kattavasti. 

Palautetta kokemuspuheenvuoroista kysyttiin aina puheenvuoron jälkeen. Palaute oli todella 

positiivista, mutta sitä antoi verrattain pieni osa kuulijoista. Palautteen mukaan 

kokemuspuheenvuoroja pidettiin tärkeinä ja niiden koettiin antavan tietoa sekä lisäävän 

valmiuksia ja rohkeutta surevan kohtaamiseen.  

Vuoden 2022 alusta alkaen Surevan kohtaaminen -toiminnasta on ollut mahdollista tilata myös 

videoituja 10 minuutin mittaisia kokemuspuheenvuoroja, joita on neljä, yksi jokaisesta 

taustajärjestöstä.  Videot tilataan kertaluontoiseen käyttöön sähköisellä tilauslomakkeella ja ne on 

tarkoitettu ammattilaisille työorganisaatioiden ja oppilaitosten käyttöön. Näitä videoituja 

kokemuspuheenvuoroja välitettiin vuoden aikana 44 kappaletta ja niillä arvioitiin olleen 695 

katsojaa.  

Surujärjestöjen kesken kokemusasiantuntijoiden lukumäärä jakaantui seuraavasti:  

Huoma 14, Käpy 47, Nuoret Lesket 28 ja Surunauha 29. Muutamat kokemusasiantuntijat ovat 

kahden järjestön kokemusasiantuntijoita. Käpy ry:n kokemusasiantuntijoiden suuri määrä selittyy 

Surevan kohtaaminen hanketta edeltäneen Kokemuskouluttaja hankkeella, jossa koulutettiin Käpy 

ry:n jäseniä. Kokemusasiantuntijoiden pitämät puheenvuorot jakaantuivat vuonna 2022 

järjestöjen kesken seuraavasti: Huoma 16, Käpy 31, Nuoret Lesket 36 ja Surunauha 27. Osassa 

tilaisuuksia oli mukana useampi kokemusasiantuntija.  

Työryhmät ja verkostot 
 

Surevan kohtaaminen -toiminta on ollut vuoden aikana mukana monissa verkostoissa ja 

työryhmissä, joissa kehitetään surevien palveluita ja tietosisältöjä. Suurin osa on pitkäkestoista 

työskentelyä, joka jatkuu myös tulevana vuonna.  

 

• Surukonferenssi-verkosto 

• Hack for Society -ohjelma, Surevan tukeminen työryhmän mentorointi 

• ”Surutalo”-projekti: suruun ja surevan tukemiseen liittyvien sisältöjen vieminen 
Terveyskylään (Tampereen yliopisto koordinoi)  

• Sote-akatemia, Turun yliopisto: Surevan kohtaaminen verkkokurssin sisällön laajentaminen 

• Perheet keskiöön -järjestöfoorumi (Perheet keskiöön -toiminta koordinoi)  

• Sähköisen perhekeskuksen järjestöpaneeli (DigiFinland Oy koordinoi) 

• Päihdesensitiivisen surun verkosto (Sininauhaliitto koordinoi) 

• Suomi.fi: Läheisen kuolema -sisältöverkosto. Oppaan kehittäminen läheisensä 
menettäneille (DVV koordinoi)  

• Helsingin yliopiston Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriopiskelijat: 
Palvelumuotoilu: "Konseptikuvaus palvelusta menetyksen kohdanneille perheille" 
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• Yhteistyötä Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa: materiaalia 
ohjeistuksen suunnittelua ammattilaisille, miten kohdata ja puhua surusta 
kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan kanssa 

• Yhteistyötä Pelastuslaitoksen kouluttaja ensihoitajan kanssa: Läheisen kuoleman 
kohdanneen henkilön kohtaaminen -ohjeistuksen kommentointi 

Asiantuntijatieto ja viestintä  
 

Verkkosivusto www.surevankohtaaminen.fi 

 
Surevan kohtaaminen -toiminnan verkkosivuilla on koottuna tutkimukseen ja kokemustietoon 

perustuvaa sisältöä. Vuonna 2022 viestinnässä teemana olivat erityisesti Surujärjestöt ja niiden 

toiminta. Vuonna 2022 verkkosivuja päivitettiin jonkun verran niin sisältöjen kuin rakenteen 

puolesta. Lisäksi sivuilla julkaistiin surua eri näkökulmista käsitteleviä artikkeleita yhteensä 16 

kappaletta. Artikkeleja tehtiin esimerkiksi kaikista Surujärjestöistä ja niiden opaskirjasista, isäin- ja 

äitienpäivästä, pyhäinpäivästä. Lisäksi julkaistiin artikkelit vertaistuesta, 

kokemusasiantuntijuudesta ja artikkeli surevan kohtaamisesta ensihoitajan työssä. 

Verkkosivustolla julkaistiin myös toiminnan uutiskirjeet. Surevan kohtaaminen -toiminnan 

verkkosivuilla julkaistuihin artikkeleihin ja toiminnan Surujärjestöjen jäsenlehtiin tekemiin juttuihin 

osallistui yhteensä 20 kokemusasiantuntijaa. 

Verkkosivuston tietopankissa on sisältöjä surusta, surevan kohtaamisesta ja sureville saatavilla 

olevasta tuesta. Verkkosivuilla on oma työnantajille suunnattu osio, jossa käsitellään surevan 

tukemisesta työyhteisössä. Lisäksi löytyy kokemusasiantuntijaosio ja ajankohtaista-osio, jossa 

julkaistaan artikkelit. Sivustolla on myös toiminnan ja surujärjestöjen yhteystiedot, mahdollisuus 

tilata kokemusasiantuntijan vierailu sekä salasanasuojatut sivut kokemusasiantuntijoille. 

Verkkosivuille alettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta tietosisältöä päihdesensitiivisestä 

surusta syksyllä. Osio tehdään valmiiksi ja julkaistaan vuonna 2023. 

Vuoden 2022 aikana toiminnan verkkosivuilla oli 24 942 käyttäjää. Edellisvuoteen verrattuna 

kasvua oli 23 %. Suosituimmat sivut vuonna 2022 olivat etusivu, Mitä suru on? -sivu ja Kriisissä 

olevan auttaminen -sivu. Sivustolla käytiin yhteensä 32 668 kertaa. 

Toiminnan uutiskirje 

 
Vuoden 2022 lopussa toiminnan uutiskirjeellä oli 967 tilaajaa (lisäystä vuoden alusta 100 hlöä). 

Uutiskirjeitä lähetettiin 6 kappaletta, ja uutiskirjeissä kerrottiin verkkosivuston uusista sisällöistä, 

Surevan kohtaaminen kokemusasiantuntijoiden vierailuista sekä toiminnan kuulumisista. 

Uutiskirjeen avaamisprosentti oli suurimmillaan 58 %.  

Facebook ja Twitter 

 

Vuoden 2022 lopussa toiminnalla oli Facebookissa 1018 seuraajaa, uusia seuraajia tuli vuoden 

aikana noin 150. Toiminta jakoi Facebookissa oman verkkosivustonsa sisältöä ja yleisiä surevan 

kohtaamiseen liittyviä asioita ja uutisia. Päivityksiä tehtiin vuoden aikana 302. Sivun 
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kokonaiskattavuus on ollut noin 16 178 (kasvua edellisvuodesta 38 %). Eniten 

näkyvyyttä saaneet julkaisut Keväällä laitettu mainos uusien kokemusasiantuntijoiden 

koulutuksesta (kattavuus 3081), Surevan kohtaaminen -toiminnan artikkeli äitienpäivästä 

(kattavuus 2294), julkaisu Keski-Uusimaa-lehden artikkelista, jossa käsiteltiin kuoleman 

kohtaamista lapsen näkökulmasta (kattavuus 2101). 

Vuoden 2022 lopussa toiminnalla oli Twitterissä 625 seuraajaa. Seuraajamäärä kasvoi 

kuukausittain tasaisesti niin, että vuoden alusta laskien uusia seuraajia tuli yhteensä 80. Toiminta 

tviittasi surevan kohtaamiseen liittyvistä asioista ja jakoi muiden käyttäjien aiheeseen liittyviä 

tviittejä ja uutisia. Tviittauksia (mukaan lukien re-tviittaukset) tehtiin vuoden aikana yhteensä 310 

kappaletta, mikä on kahdelletoista kuukaudelle jaettuna noin 25 tviittiä kuukaudessa. Yksittäisistä 

tviiteistä eniten näkyvyyttä sai tviitti, jossa jaettiin Ylen uutinen ”Saattohoito on koko perheen 

yhteinen matka – lapsen on hyvä nähdä, että surustakin selviytyy” 13 246 (impressions). Toiseksi 

eniten näkyvyyttä sai tviitti, jossa jaettiin Tiina Ojutkankaan pääkirjoitus surusta 1482 

(impressions). Kolmanneksi eniten näkyvyyttä sai tviitti, jossa oli artikkeli Surujärjestöjen 

opaskirjasista 1289 (impressions). 

Esitteet ja opaskirjaset 
 

Surevan kohtaaminen -toiminta painatti ja postitti Surujärjestöjen yhteistä esitettä sekä Surevan 

kohtaaminen -toiminnan esitettä. Vuoden aikana uudistettiin Surevan kohtaaminen -toiminnan 

esitteen tekstejä ja ulkoasua. Surujärjestöjen yhteistä esitettä postitettiin ja jaettiin 

puheenvuorojen yhteydessä sekä Surukonferenssissa yhteensä 3 356 kappaletta ja Surevan 

kohtaaminen -toiminnan esitettä yhteensä 2164. Lisäksi joitain satoja esitteitä jaettiin vuoden 

aikana tapahtumissa kuten Perheterapiakongressissa. Lisäksi Työhyvinvointimessuille painatettiin 

ja jaettiin 400 kappaletta työnantajille suunnattuja flyereita. 

Surevan kohtaaminen -toiminta kustansi vuonna 2022 kolmen järjestön opaskirjojen 

kieliversioiden käännätykset. Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n julkaisemasta uudistetusta 

opaskirjasesta "Miten tukea lasta ja nuorta, kun läheinen on kuollut?" käännätettiin 

ruotsinkielinen ja englanninkielinen versio. Nuoret Lesket ry:n Leskioppaasta ja Surunauha ry:n 

Opas itsemurhan tehneiden läheisille oppaista käännätettiin ruotsinkieliset versiot.  

Markkinointiviestintä 
 

Toimintaa markkinointiin sähköpostiviesteillä muun muassa seuraaville tahoille: kriisikeskukset, 

sairaalapastorit ja seurakunnat, lääketieteen opiskelijajärjestöt ja ammattikorkeakoulut. Lisäksi 

ostettiin maksullista mainostilaa Mielenterveysmessujen verkkosivuilta. Markkinointiviestintää 

toteutettiin myös sosiaalisen mediassa.  

Muut mediat ja tutkimusyhteistyö 

 
Surevan kohtaaminen -toiminnan kokemusasiantuntijat ja toiminnan työntekijä olivat vuoden 

aikana haastateltavina 18 jutussa, joita julkaistiin eri medioissa esimerkiksi Keski-Uusimaa, 

Keskisuomalainen, Turun Sanomat, Ilkka Pohjalainen, Anna, Seura, Hyvä Terveys ja Kirkko ja 

kaupunki. Kokemusasiantuntijoita oli mukana myös Siitä on vaikea puhua -podcastissa ja Ylen 
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Trauma sarjassa. Toiminnasta ja kokemusasiantuntijuudesta kertovia juttuja 

julkaistiin myös Surujärjestöjen lehdissä ja uutiskirjeissä.  

Toiminnan kokemusasiantuntijat ovat vieneet viestiä toiminnan sisällöistä eteenpäin myös 

puheenvuoroissaan. Surevan kohtaaminen toiminnan näkyvyys on lisääntynyt vuoden aikana niin 

verkkosivujen kävijämäärissä, sosiaalisessa mediassa kuin perinteissä mediassakin.  

Tutkimusyhteistyötä tehtiin kolmen tutkimuksen osalta. Kokemusasiantuntijoille ja someen 

välitettiin kutsua osallistua Lapin yliopiston nuoren suruun liittyvään tutkimukseen sekä Helsingin 

yliopiston taidetutkimukseen. Kolmas tutkimus oli Tampereen yliopiston tutkimus, jonne välitettiin 

aineistoa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin Surevan kohtaaminen -toiminnan 

kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroista annettuja palautteita.  

Toiminnan arviointi 
Surevan kohtaaminen toimintaa arvioimiseksi toteutettiin useita palautekyselyitä. Yleinen 

palautekysely Surevan kohtaaminen -toiminnasta oli joulukuun uutiskirjeessä. Se lähetettiin myös 

erillisenä viestinä uutiskirjeen tilaajille ja julkaistiin Facebookissa. Tässä kyselyssä kartoitettiin 

kokemuksia ja mielipiteitä yleisesti koko toiminnasta ja yhteistyöstä toiminnan kanssa.  

Yleisestä kyselystä toiminnan saama palaute oli hyvää. Kun kyselyn vastaajat arvioivat toimintaa 

kokonaisuudessaan asteikolla yhdestä viiteen ja vastausten keskiarvoksi tuli 4.56. Kyselyyn 

vastanneista 90 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että toiminta lisää tietoa surusta ja 

surevan kohtaamisesta. Yhtä suuri osa vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että Surevan 

kohtaaminen -toiminta on asiantunteva ja luotettava yhteistyökumppani. Vastaajista 94 prosenttia 

oli täysin samaa mieltä siitä, että toiminnan välittämä tieto on hyödyllistä. Vastaajista 79 

prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että toiminnan viestintä on laadukasta.  

Kokemuspuheenvuorojen tilaajille lähetettiin oma palautekysely, joka keskittyi kokemuksiin 

kokemuspuheenvuorojen sisältöön ja niiden tilaamiseen. Kaikki vastaajat suosittelevat 

kokemuspuheenvuoron tilaamista myös muille. Vastaajista 81 prosenttia oli täysin samaa mieltä 

siitä, että kokemuspuheenvuoro vastasi heidän odotuksiaan. Vastaajista 71 prosenttia oli täysin 

samaa mieltä siitä, että puheenvuorojen tilaamiseen liittyvät asiat ovat olleet sujuvia. 

Lisäksi kokemuspuheenvuoroista kerättiin palautetta puheenvuorojen kuulijoilta läpi vuoden. 

Kokemusasiantuntijat pyysivät kuulijoilta palautetta kokemuspuheenvuoroistaan puheenvuorojen 

jälkeen erillisellä lomakkeella. Kyselyyn vastanneista 87 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, 

että kokemustiedon saaminen oli tärkeää. Vastaajista 68 prosenttia sai kokemuspuheenvuorosta 

uutta tietoa. Vastaajista 94 prosenttia uskoi, että puheenvuorolla on vaikutusta siihen, miten he 

itse tai heidän organisaationsa toimii surevien kanssa. 

Surujärjestöjen työntekijöille toteutettiin oma palautekysely, jossa kartoitettiin työntekijöiden 

kokemuksia yhteistyöstä Surevan kohtaaminen -toiminnan kanssa. Kyselyssä kysyttiin muun 

muassa miten toiminta tukee työntekijän oman järjestön tavoitteita ja näkyvyyttä sekä miten 

sujuvana yhteistyötä toiminnan työntekijöiden kanssa pidetään. Surujärjestöjen työntekijöiltä 

saatu palaute oli erittäin hyvää. Palautteiden perusteella Surujärjestöjen työntekijät kokevat 
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yhteistyön hyvin sujuvaksi ja oman järjestönsä kannalta merkitykselliseksi ja järjestön 

tavoitteita tukevaksi. 

Kokemusasiantuntijoille itselleen lähetetyssä kyselyssä kartoitettiin heidän kokemuksiaan 

kokemusasiantuntijana toimimisesta ja saadusta tuesta. Vastaajista 80 prosenttia oli täysin samaa 

mieltä siitä, että he saavat riittävän usein puheenvuoropyyntöjä ja ovat päässeet pitämään 

puheenvuoroja itselleen sopivan määrän. Vastaajista 75 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, 

että vierailujen kohderyhmät ovat olleet heille sopivia. Vastaajista 95 prosenttia oli täysin samaa 

mieltä siitä, että kokee voivansa vaikuttaa myönteisesti siihen, miten surevia kohdataan ja tuetaan 

tulevaisuudessa. Vastaajista 85 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että 

kokemusasiantuntijatoiminta on merkityksellistä heille itselleen. 

Kaikista Surevan kohtaaminen -toiminnan koulutuksista ja tapahtumista pyydettiin myös 

palautetta ja sitä hyödynnettiin vastaavien tapahtumien suunnittelussa. Lisäksi toimintaa arvioitiin 

johto- ja ohjausryhmän kokouksissa sekä työntekijöiden arviointipäivässä, viikkopalavereissa ja 

arjen työssä.  

 

 

 

 

 
 
 


