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Kuoleman monet kasvot
R i i i t ta  M i k ko l a

"Elämään kuuluu  
kuolema."

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Tuonen lehto, öinen lehto!
Siell’ on hieno hietakehto,
sinnepä lapseni saatan.

Siell’ on lapsen lysti olla,
Tuonen herran vainiolla
kaitsea Tuonelan karjaa.
 
Aleksis Kiven Sydämeni laulu -runossa Seunalan 
Anna laulaa lapselleen elämän katoavaisuudesta. 
Kuolemasta puhutaan tuon ajan kiertelevin sanoin: 
tuoni, kalma, surma, mana, viikatemies ja poislähtö. 
Vanhalla kansalla oli monia sanoja asialle, jota se ei 
halunnut ääneen lausua. Kaunistelevien ilmausten 
tarkoitus oli pehmentää kylmää faktaa, että me kaik-
ki kuolemme. Ken syntyy, hän myös kuolee.

Someajan maailma on erilainen kuin Kivellä. 
Tämän lukukauden alussa 15-vuotias poika teki it-
semurhan Kontiolahdella. Pojan kuolemasta oli so-
siaalisessa mediassa niin ikävää kirjoittelua, että Itä-
Suomen poliisi julkaisi Facebookissa kirjoituksen, 
jossa pyydettiin olemaan armollisempia kuollutta 
ja tämän omaisia kohtaan. Nuoret eivät selvästikään 
ymmärtäneet, mitä kuolema kaikessa surullisuu-
dessaan ja lopullisuudessaan tarkoittaa omaisille ja 
lähiympäristölle.

Nykypäivänä kuolema on siirtynyt arjesta kau-
emmaksi. Kehittynyt terveyden- ja sairaanhoito 
on pidentänyt elinikää ja onnistunut parantamaan 
monia sairauksia, joihin ennen kuoltiin. Ihmiset 
kuolevat nykyisin yleensä sairaaloissa, eivät kodin 
peräkammarissa. Kuolema tuntuu olevan vanhus-
ten, sairaanhoitajien, lääkärien ja pappien asia – vai 
miten on? Milloin olet itse kohdannut kuolevan – ja 
nähnyt kuolleen ihmisen?

Sosiaalinen media tuo kuolemasta esille toiset 
kasvot. Parantumattomasti sairaat kertovat koke-
muksistaan ja syöpäpotilaat kertovat hoidoistaan, 
mikä antaa ulkopuolisille mahdollisuuden tarkastel-
la kuolemaa kauempaa ja siinä määrin kuin itselle so-
pii. Kuolema voi olla pahimmassa tapauksessa viih-
dettä, kuten voisi ajatella tapahtuneen Kontiolahden 

tapauksessa. Toisaalta media pönkittää ihmisen 
kaikkivoipaisuutta kuolemaa vastaan: syöpähoi-
tokuva on usein taistelua sairautta vastaan – ikään 
kuin se, joka ei taistellut tarpeeksi, kuolee, samalla 
kun voimakas taistelija selättää taudin.

Sergei Jesenin kirjoitti runossaan vuonna 1925:
 
Näkemiin kättä paiskaamatta, sanoitta,
äläkä sure, turha tuskitella mokomaa – 
ei tässä elämässä ole uutta kuolla
eikä elää, tietenkään, sen uudempaa.
 
Näin tietenkin on. Elämään kuuluu kuolema: on 
kuulunut ennen, kuuluu nyt ja kuuluu tulevaisuu-
dessakin. Silti kuolema on asia, joka on vaikea, ras-
kas ja suuri. Siksi halusimme ottaa tämän monikas-
voisen aiheen Kleion teemaksi. Olemme pyrkineet 
valottamaan kuolemaa monelta kannalta: yksilön 
ja yhteisön, ennen ja nyt, meillä ja muualla. Erityi-
sesti olemme pohtineet sitä, miten me opettajina ja 
kasvattajina käsittelemme kuolemaa oppilaiden ja 
opiskelijoiden kanssa. Opettajan työssä kun kohtaa 
elämän niin aurinkoiset kuin varjoisatkin puolet. ▪


