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Puheenjohtajalta

Ilona Pajari
Jyväskylän yliopisto

Tieteellisen seuran toiminnan kehitys voi noudattaa monia vaiheita.  Alkuinnostuksesta mennään helposti 
lamaannukseen, ensimmäiset jäsenet väsyvät ja siirtyvät toteuttamaan itseään muualla eikä uusia saada innostettua 

jatkamaan. Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry:lle ei ole käynyt lainkaan näin, vaan toiminta kehittyy ja saa uusia 
muotoja. Hallituksessa on ollut sopivasti  vaihtuvuutta ja pysyvyyttä,  ja uudet jäsenet ovat tulleet hyvin mukaan seuran 

kuvioihin.  Tekemistähän pienessä ja aktiivisessa seurassa riittää. Seuran tarkoituksena on edistää eri  alojen tutkijoiden ja 
ammattilaisten yhteistyötä, missä olemmekin ainakin jossain määrin onnistuneet. Uusia, eri taustoista tulevia ihmisiä 

kaivataan silti aina mukaan.

Suurin saavutuksemme, tämä Thanatos-lehti, voi hyvin ja kehittyy edelleen. Saimme lehden verkkosivujen kehittämiseen 

keväällä apurahaa opetusministeriöltä ja Suomen tiedetoimittajain liitolta. Näiden apurahojen turvin uudistamme 
sivuston, yhdistämme sen seuran sivuihin ja parannamme myös eri kieliversioita. Teemme lehdestä entistä 

luettavamman, jotta se tavoittaisi yhä uusia lukijoita. Nähtävää on tarjolla ensi vuoden puolella.

SKTS järjesti internetin mukaan Turussa 9.10. Kuoleman tieteellinen tutkiminen -seminaarin, mutta todellisuudessa 

Kirsi Kanerva, Rosa Rantanen ja Anu Salmela hoitivat homman yhteistyössä kulttuurihistorian oppiaineen kanssa. 
Suuret kiitokset heille! Raportti seminaarista tässä Thanatoksen numerossa. Tilaisuus oli erittäin mielenkiintoinen ja 

herätti paljon keskustelua niin esiintyjien kuin yleisönkin taholla. Osallistuimme myös sankoin joukoin samoin Turussa 
22.-24.10. järjestettyyn Images of Afterlife konferenssiin, joka kuuluu Suomen Akatemian rahoittaman Mind and the Other 

projektin tapahtumiin.

Tulevista tapahtumista lähin on Tieteen päivät Helsingissä tammikuun alussa. Seura järjestää päivien sattuma-teemaan 

liittyvän paneelikeskustelun aiheesta ”Kuolema: kohtalo ja sattuma” keskiviikkona 7.1. yliopiston päärakennuksen salissa 
13. Laitamme myös pystyyn ”pop up -pisteen” Tieteiden yössä torstaina 8.1. jossa yleisö voi  kysyä kuolemaan liittyvistä 

asioista seuran edustajilta.

Kevään 2015 Surukonferenssissa olemme mukana entistä tiiviimmin,  niin tieteellisissä sessioissa kuin muissakin 

järjestelyissä. Suunnitteilla on myös tutkimukseen keskittyvä seminaari ensi syksylle, josta lisätietoa myöhemmin.

Lisäksi virittelemme julkaisuja eri aiheista ja kenties kuolemantutkimuksen opetuskin saa jossain vaiheessa uutta virettä. 

Tekemistä on ja onneksi on taitavia ja innokkaita tekijöitä.
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