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MAAILMANVALLOITUS ETENEE – SKTS:n PUHEENJOHTAJAN 

KOMMENTTI

Ilona Pajari

Toukokuun lopussa Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran vuosikokous valitsi seuralle uuden 

hallituksen. Puheenjohtajistossa ei tapahtunut muutoksia – Jussi Jalonen ja minä jatkamme edelleen 

– mutta sihteeriksi valittiin nyt Anna Liisa Aho, rahastonhoitajaksi Anna Haverinen ja hallituksen 

jäseneksi Tapani Erämaja. Varajäseniksi valittiin Kirsi Kanerva ja Pekka Kivimäki. Haverinen ja 

Kanerva ovat olleet hallituksessa aiemminkin, mutta eri tehtävissä.

Niin mukavaa kuin vanhojen tuttujen kanssa onkin puuhata, seuran kehittymisen kannalta on 

tärkeää, että väki myös vaihtuu. Hallituspaikka ei ole vain palkinto siitä, että on hyvä tyyppi, vaan 

se tarkoittaa myös konkreettista työtä seuran hyväksi.  En nyt lähtisi lupaamaan verta, hikeä ja 

kyyneleitä, mutta aivosolujen vaivaamista, asioiden hoitelua ja vastuun kantamista yhdessä muun 

hallituksen kanssa kylläkin. Toistaiseksi on menty mukavalla ”se hoitaa joka osaa ja ehtii”-

politiikalla. Siinä mielessä olemme vielä pieni ja vähemmän virallinen seura.

Kehityksen suunta on silti kohti sitä alusta lähtien suunnittelemaamme maailmanvalloitusta. 

Virallisesti rekisteröity yhdistys SKTS:stä tuli syksyllä 2012. Juuri lukemasi Thanatos on sekin 

huomioitu Julkaisufoorumilla luokituksella 3. Ottaen huomioon, että paneelilla oli käytössään tasan 

yksi numero lehteämme päätöstä tehdessään, pidän saavutusta huomattavana – ja tietenkin 

velvoittavana.
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Vuosijuhlassa 8.5.2013 jaettiin Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran ensimmäinen 

gradupalkinto FM Jyrki Nissille hänen ansiokkaasta opinnäytetyöstään Yhteisön ympäröimänä vai 

uskotun ystävän saattamana? Kuolinhetken yhteisöllisyys 1400-luvulla. Vuosijuhlaan kokoontui 

pieni ja hilpeä seurue. Kuvaavaa on, että Tapani Erämajan esitelmästä muodostui enemmänkin 

keskustelu kuin juhlallinen osa ohjelmaa. Samoin Tallinnassa Nigulisten museossa meitä oli pieni, 

mutta innostunut ars moriendista kiinnostunut ryhmä.

On ymmärrettävää, että kun kauniisti sanottuna vähänvarainen seura järjestää omakustanteisia 

retkiä, ei osanotto ole välttämättä suunnatonta. Tähän saamme muutosta hankkimalla rahoitusta eri 

lähteistä. Pyrkimys on kohti monitahoista seuratoimintaa. Pelkät tieteellisviritteiset seminaarit ja 

konferenssit eivät vastaa seuran toimintaperiaatetta, joka on tuoda yhteen kuoleman parissa 

työskenteleviä ja aihepiiristä kiinnostuneita ammattiin ja koulutukseen katsomatta.

Tulevana syksynä järjestämme ohjelmaltaan vaihtelevan, mutta yhtä kaikki SKTS:n eri puolia esille 

tuovan ”kirjastokiertueen” (ei kuulemma välttämättä kannata painattaa tästä T-paitoja, harmi). 

Lisätietoja kiertueesta tulee seuran sivuille sitä mukaa, kun kaupungit  ja ohjelmat varmistuvat. 

Tulkaa kuuntelemaan, keskustelemaan ja myös mukaan seuran toimintaan!

Ilona Pajari, VTT, on SKTS:n puheenjohtaja ja sosiaalihistorian tutkija, joka on lähestynyt 

suomalaisen kuoleman historiaa sekä sodan että rauhan ajan näkökulmista käsin. Hänen 

tämänhetkinen tutkimusprojektinsa käsittelee hautajaisten historiaa 1800-luvulta 

nykypäivään.
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