Kuolema, menetys ja muisto
Keruu 1.2.–31.10.2014
Kuolema on väistämätön osa elämää, vaikkei se nykyaikana juuri näy
arjessamme. Väitetään, että kuoleminen on muuttunut eikä ihmisillä ole
enää sopivia malleja sen kohtaamiseen. Monet kokevat, ettei surulle ole
tilaa. Onko asia näin?
Keräämme kuolemaan, menetykseen ja muistoon liittyviä näkemyksiä
ja kokemuksia nykypäivän suomalaisilta. Kaipaamme näkemystäsi siitä,
millainen on hyvä kuolema nykypäivänä ja voiko yksilö vaikuttaa siihen.
Voit kertoa kokemuksiasi omaisena tai pohtia asiaa yleisesti.
–– Miten pitkäaikainen laitoshoito vaikuttaa kuolevan ja omaisten
suhteeseen? Voiko ero tapahtua jo ennen kuolemaa? Jos prosessi
on pitkä, milloin ja miten omaisen ymmärtää menetetyksi? Saako
lähestyvästä kuolemasta puhua? Kuinka kuolevaan ja surevaan
suhtaudutaan? Onko kuolevan elämä ihmisarvoista?
Lisäksi haluamme selvittää, miten merkityksellisiä edesmenneet omaiset
ovat nykypäivän suomalaisille.
–– Millä tavoin muistat tai muistelet kuolleita omaisia? Liittyykö muisto
tiettyihin paikkoihin, esineisiin tai aikoihin? Säilyvätkö he osana
yhteisöä ja onko heillä roolinsa siinä? Missä he ovat ja millaisina
heidät muistetaan? Jatkuuko edesmenneen omaisen vaikutus vielä
tässä maailmassa?
Kokemukset kuolleen omaisen kohtaamisesta ovat nykyäänkin yleisiä.
–– Oletko kohdannut kuolleita omaisia unessa tai valveilla? Voiko
vainaja tulla uneen omasta tahdostaan? Voiko kuolleeseen omaiseen
saada yhteyden? Toivotko jälleennäkemistä?

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit
osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä.
Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen,
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan
nimelläsi SKS:n arkistoon ja nimettömänä
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon
tai ilmoita, jos haluat vastauksesi
arkistoitavan nimimerkillä.
Lähetä kirjoituksesi 31.10.2014 mennessä
osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259,
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus
”Kuolema” tai sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse
aihekenttään tunnus ”Kuolema”.

Keruu on osa Suomen Akatemian rahoittaman Mieli ja toinen
-tutkimusprojektin toimintaa. Tutkimme muun muassa kuolevien ja
kuolleiden asemaa nykypäivänä yhteisöissä ja mielikuvissa.

Voit vastata myös internetissä osoitteessa
www.finlit.fi/arkistot/keruut/kuolema/

Keruun tulokset julkistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä.
Vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.
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Lisätietoja:
Mieli ja toinen -tutkimusprojekti (www.mindandother.com)
Kaarina Koski, kaakos@utu.fi
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
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SKS:n arkistojen keruuohjeet:
www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm
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