
Tarvitsetko henkistä tukea?
Tunnista reaktiot itsessäsi



Läheisen kuolema. Liikenneonnettomuus. Perhe- ja 
parisuhdeväkivalta. Oma tai läheisen vakava sairaus. 
Ne ovat asioita, joita joudumme arkisen elämän keskellä 
kohtaamaan. Joskus ne voivat tuntua ylipääsemättömän 
raskailta. Jokainen reagoi järkyttäviin tapahtumiin. 
Se on tervettä ja tavallista. Voimakkaita tunteita 
voivat herättää myös ajatukset siitä, mitä minulle tai 
läheisilleni olisi voinut tapahtua.

Jokainen reagoi järkyttävään kokemukseen
Ihmiset ovat yksilöitä, toinen reagoi samassa tilanteessa 
voimakkaammin kuin toinen. Reaktiot on kuitenkin hyvä 
tunnistaa - niin itsessään kuin muissakin. Hyvä on miettiä 
sitäkin, miten voisimme tarvittaessa olla tukena lähimmäiselle.  

Tähän esitteeseen on listattu mahdollisia tuntemuksia ja 
reaktioita, joita järkyttävän kokemuksen jälkeen saattaa 
esiintyä. Älä vertaa omaa suhtautumistasi toisiin. Reagointi 
erilaisiin tapahtumiin on aina yksilöllistä.

Mahdollisia reaktioita ensimmäisinä päivinä
Järkytyksen jälkeiset päivät:
• Kaikki voi tuntua aluksi epätodelliselta, painajaismaiselta. 

Sinun on vaikea ymmärtää tapahtunutta.
• Saatat potea päänsärkyä, voida pahoin, palella, hikoilla tai 

tuntea lihassärkyä tai -jännitystä.
• Olet aivan turta tai tunteesi purkautuvat voimakkaasti 

esimerkiksi itkuisuutena; voit tuntea syyllisyyttä, vihaa, 
pelkoa, surua tai helpotuksen tunnetta.

• Sinun on vaikea nukahtaa tai unesi on katkonaista.
• Tapahtuma pyörii jatkuvasti mielessäsi.
• Pelkäät, että sama järkyttävä tapahtuma toistuu.
• Koet, että sinun tarvitsee ymmärtää tapahtunut, 

esimerkiksi tietää syy tai löytää syyllinen.

Tuntemuksia lähiviikkoina:
• Olet levoton ja rauhaton. 
• Olet ärtyisä ja äkäinen; pinnasi on lyhyt ja voit menettää 

malttisi pienistäkin asioista. 
• Olet ahdistunut, masentunut tai apaattinen. 
• Pahoitat helposti mielesi ja saatat tulkita muita väärin. 
• Sinulla on muisti- ja keskittymisvaikeuksia. 
On hyvä pitää mielessä, että toiset reagoivat samassakin 
tilanteessa voimakkaammin, toiset lievemmin.

Lapsi tarvitsee tukea
Lapsen ikä vaikuttaa reagointiin ja tapahtuman käsittelyyn. 
Lapset ovat riippuvaisia aikuisten kyvystä olla läsnä ja tukena 
sekä auttaa tiedon käsittelyssä.
Lapsi ei välttämättä osaa aikuisen tavoin pukea tuntemuksiaan 
sanoiksi. Esimerkiksi lapsen voimakas tarrautuminen 
vanhempiinsa voi olla lapsen tapa osoittaa pelkoa siitä, että 
vanhemmille voi tapahtua jotain ikävää.

Näin autat lasta
• Puhu lapsen kanssa tapahtuneesta. Olennaista on, että 

lapsi ymmärtää tapahtuman olevan totta ja että hänellä 
on käsitys tapahtuneesta, sen syistä ja seurauksista. 
Näin mieli- ja kauhukuville jää mahdollisimman 
vähän tilaa, mikä vuorostaan vähentää mahdollisia 
syyllisyydentunteita. Kaikkia ikäviä yksityiskohtia ei 
kuitenkaan tarvitse kertoa.

• Kuuntele keskeyttämättä, mitä lapsi sinulle kertoo 
ajatuksistaan ja tunteistaan. Korjaa vasta sen jälkeen 
lapsen mahdolliset väärinkäsitykset tapahtuneesta.

• Jos lapsi ei löydä sanoja kuvaamaan tunteitaan, auta 
häntä löytämään ne.

• Kohtaa kaikki lapsen kysymykset, vaikka kaikkiin ei 
löytyisikään vastausta.

• Lapsen suru on pätkittäistä, ei jatkuvaa. Surun hetkiä 
tulee varsinkin hiljaisina hetkinä, esimerkiksi iltaisin.

• Rohkaise lasta ilmaisemaan tunteitaan esimerkiksi 
leikkimällä tai piirtämällä.

• Älä peitä liikaa omia tunteitasi. Anna lapselle aikaa 
ymmärtää. Tue lapsen turvallisuuden tunnetta 
ylläpitämällä arkirutiineja.

• Kerro päivähoitopaikkaan tai opettajille, mitä on 
tapahtunut, jotta lapsen mahdolliset reaktiot ymmärretään 
ja kohdataan oikein.

• Jos kriisi on kohdannut perhettä, vanhemmat eivät 
ehkä jaksa koko aikaa olla riittävästi lapsen tukena. 
Silloin lasta auttaa parhaiten, kun sopii jonkun lapselle 
turvallisen ja tutun aikuisen kanssa, että hän on läsnä ja 
tukena lapselle.

Milloin tarvitset muiden apua?
Etsi muiden apua, jos vielä kuukauden kuluttua 
tapahtuneesta tunnet jotain seuraavista oireista:
• Olet jatkuvasti ahdistunut, masentunut ja jännittynyt.
• Jos unettomuus tai katkonainen uni on jatkuvaa.
• Et pysty keskittymään.
• Työntekosi ei suju, koulutyö ei suju.
• Sinulla on fyysisiä oireita, joihin ei löydy syytä.
• Sinulla ei ole ketään, jolle puhua.
• Ihmissuhteesi kärsivät, eristäydyt.
• Olet kadottanut elämänhalusi.
• Käytät liikaa lääkkeitä tai alkoholia.
• Sinulla on itsemurha-ajatuksia.
 
Yllä mainitut reaktiot ovat tavallisia reaktiota 
epätavalliseen tilanteeseen. Vaikka ne tuntuvat raskailta ja 
ylipääsemättömiltä, ne helpottavat ajan myötä. Jos ne eivät 
laannu kuukauden sisällä tai jos ne voimistuvat, on hyvä ottaa 
yhteyttä tahoihin, jotka voivat auttaa. 

Lähde: © Suomen Punainen Risti 



Arkisin
Inkoo
Virka-aikana voit olla yhteydessä terveyskeskuksen psykiatriseen 
sairaanhoitajaan ma-pe klo 12–13 p. 050 3676 784. Arkisin klo 8–16 
palvelee myös terveyskeskuksen päivystysnumero p. 09 2951 5501.

Karviainen
Virka-aikana voit olla yhteydessä terveyskeskuksen psykiatrisiin 
sairaanhoitajiin. Karkkilan terveysasema ma-to kello 12–13, pe 
10–11 p. 09 4258 2339. Nummelan terveysasema ma klo 10–11, 
ti–to klo 12–13 p. 09 4258 2150. Arkisin klo 8–16 palvelevat myös 
terveyskeskusten päivystysnumerot Karkkila p. 09 4258 2200 ja 
Nummela p. 09 4258 2100. Karviaisen perheneuvola, asiakkaiden 
ohjaus- ja neuvontapuhelin ma-to klo 10–11 p. 09 4258 2585. 
Karviaisen nuorisoasema ma ja ke klo 12–13 p. 09 4258 2276.

Lohja
Virka-aikana voit olla yhteydessä terveyskeskuksen psykiatrisiin 
sairaanhoitajiin ma-pe klo 12–13 p. 044 374 0708, 044 374 0707 
tai 044 386 1054. Arkisin palvelee myös oman terveysaseman 
päivystysnumero, josta tavoitat sairaanhoitajan virka-aikana (ei 
ajanvarausta). 

Karjalohjan terveysasema p. 044 357 3771 
Keskustan terveysasema p. 044 374 2319 
Mäntynummen terveysasema p. 044 374 2700
Pusulan terveysasema p. 044 374 2300
Roution terveysasema p. 044 374 2600
Sammatin terveysasema p. 044 357 3771
Tynninharjun terveysasema p. 044 374 2800
Virkkalan terveysasema p. 044 374 2500

Siuntio
Virka-aikana voit olla yhteydessä terveyskeskuksen psykiatriseen 
sairaanhoitajaan klo 12–13 p. 044 386 1054 (ajanvaraus myös 
psykologille). Arkisin klo 8–16 palvelee myös terveysaseman 
päivystysnumero 09 2606 1400.

Päivystysaikana 
Inkoo, Karviainen, Lohja ja Siuntio
Virka-ajan ulkopuolella eli viikonloppuisin, pyhinä ja arkisin klo 16–08 
saat apua numerosta p. 019 369 2900 (Tynninharju).
Vihtjärven asukkaat p. 019 458 5700 (Hyvinkää).
Sosiaalipäivystys 112.

Valtakunnalliset auttavat puhelimet ja nettipalvelut
Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin
vastaa numerosta 01019 5202 arkisin klo 9–06, la klo 15–06 ja 
su klo 15–22. Arkipäivään osuvina juhlapäivinä päivystetään 
lauantaiaikataulun mukaisesti.
 
www.nuortenmielenterveystalo.fi 
www.mielenterveystalo.fi 
www.facebook.com/nuortenmielenterveys

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin
vastaa numerosta 116 111 ma-pe klo 14–20 ja la-su 17–20

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten- ja nuorten 
nettikirjepalvelu. www.lastenjanuortennetti.net 
Nettikirjeisiin vastataan kahden viikon sisällä.

Kirkon valtakunnallinen palveleva puhelin 01019 0071. 
Keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti su-to klo 18–01, 
pe-la klo 18–03.

Kirkon valtakunnallinen palveleva netti www.evl.fi /
palvelevanetti. Kirjoittaa voi milloin vain. Viesteihin vastataan 
viiden päivän kuluessa.

Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin vastaa numerosta 
0203 16 116 ma-ti klo 13–21 ja ke-pe klo 17–21.
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Apua löytyy sitä tarvitsevalle
Hädän hetkellä ei tarvitse pärjätä yksin. Tukenasi ovat asuinkuntasi terveysasemat, sairaala, sosiaalipäivystys, työ-
terveyshuolto, oppilashuolto, varhaiskasvatus, nuorisotoimi, neuvolat, sosiaalitoimistot, perheneuvola, seurakunta, 
perheasiainneuvottelukeskus, mielenterveysseura ja Suomen Punainen Risti.


