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Surukonferenssi 2015 Tampereella 16.-17.4.2015 
Surukonferenssi 2015 järjestetään Tampereella 16.-17.4.2015 (Kalevantie 4, Tampereen yliopisto). Konferenssin 
teemana on Kuoleman ja surun kohtaaminen työssä. Konferenssin ohjelma koostuu Key note -esitelmistä, 
kokemuspuheenvuoroista, työpajoista ja tieteellisistä sessioista. Key note -esitelmissä käsitellään muun muassa 
hautaustoimistojen roolia surevien auttamisessa ja surua työyhteisössä. Työpajoissa esitetään esimerkiksi erilaisia 
toiminnallisia menetelmiä surun käsittelyyn,  musiikkiterapiaa surevien tukemisessa sekä saattohoitoa ja surevan läheisen 
tukemiseen liittyviä asioita. Tieteellisissä sessioissa tuodaan monipuolisesti esiin uusinta suruun ja kuolemaan 
tutkimustietoa.  

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan 
liittyvää tutkimustietoa. Konferenssi  tarjoaa myös läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville 
mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Tapahtuma on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus- ja kasvatusalan ja 
seurakuntien työntekijöille, sekä muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. 

Surukonferensseja on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2015 Surukonferenssin järjestäjinä toimivat KÄPY – 
Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, HUOMA- Henkirikoksen uhrien läheiset ry, Tampereen yliopiston 
terveystieteiden yksikkö, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen seura ry ja Suomen Mielenterveysseura.

Lisätietoa Surukonferenssista www.surut.fi
____________________________________________________________________________________________
Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Tieteen Päivillä 2015
ke 07.01.2015, klo 16-18, Helsingin yliopisto, Päärakennus, sali 13, 3. krs

Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu,  kaikki tieteenalat kattava tiedetapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat 
laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista.  Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. on 
mukana Tieteen Päivillä muun muassa sessiolla "Kuolema: kohtalo ja sattuma”. Sessio sisältää seuraavat kolme 
esitystä: 

Sattuma ja kuolema perinteisissä kulttuureissa (Filosofian maisteri Kirsi Kanerva, Turun yliopisto), 
Lapsen kuoleman satunnaisuus ja sen merkitykset (Terveystieteiden tohtori, dosentti Anna Liisa Aho, Tampereen yliopisto)
Sattuma korjaa satoa – kohtaamisia viikatemiehen kanssa (Oikeuslääkäri Ursula Vala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Session puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja, valtiotieteiden tohtori Ilona Pajari, Jyväskylän yliopistosta. 

Seura on mukana myös Tieteiden yössä, 8.1.2015, klo 17-23
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 2. KERROS

Mitä olet aina halunnut kysyä  kuolemasta, hautajaisista,  surutyöstä? Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura pitää 
toisessa kerroksessa pop up -pistettä,  jossa yleisö voi kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä digitaalisen kulttuurin 
tutkijalta, hoitotieteilijältä ja folkloristilta niin nykyisistä kuin menneistä tavoista sekä lainsäädännöstä ja käytännöistä. 
Tarjolla on myös kirjamyyntiä alan ajankohtaisista tutkimusjulkaisuista. Tervetuloa!

Lisätietoa: 
http://www.tieteenpaivat.fi/
http://www.tieteidenyo.fi/
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