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Kuolema
Kuolema on
jonka
on ainoa
ainoa asia,
asia, jonka
ihminen
ihminen tietéiéi
tietää varmasti
varmasti odotodottavan
tavan tulevaisuudessa.
tulevaisuudessa. PeruutPeruutja luopumitamattomuutens
tamattomuutensa
a ja
luopumiseen
seen kuuluvan
kuuluvan tuskan
tuskan vuoksi
vuoksi
kuoleman
kuoleman kohtaamisess
ja
kohtaamisessa
a ja
selittéimisessé
selittämisessä
i on
on _ ihmisilléi
ihmisillä
ollut
ollut aina
aina vaikeuksia.
vaikeuksia. Sen
Sen seuseurauksena
rauksena on
on syntynyt
syntynyt kuolekuole,
mankulttuu
mankulttuuri,
joka koostuu
ri, joka
koostuu
niistä tavoista
ja uskomuksista,
niistéi
tavoista ja
uskomuksista,
joiden pohjalta
joiden
pohjalta kohtaamme
kohtaamme
ja kéisittelemme
ja
käsittelemme kuolevia
kuolevia
jätämme hyvéistit,
ihmisiéi,
ihmisiä, jétéimme
hyvästit,
hautaamme
hautaamme heidéit
ja muis~
heidät ja
muistamme
tamme heitii.
heitä. Ilona
Ilona Pajarin,
Pajarin,
Iussi
Riikka Miettisen
Miettisen
/ussi Ialosen,
falosen, Riikka
ja Kirsi
ja
Kirsi Kanervan
Kanervan toimittama
toimittama

Suonialais
Suomalaisen
en kuoleman
kuoleman histohisto-

ria
ria vastaa
vastaa naistéi
näistä ristiriitais
ristiriitaisista
ista
tuntemuk
tuntemuksista
sista nousevaa
nousevaan
n tartarpeeseen
peeseen tietéﬁ
ja ymméirti
tietää ja
ymmärtää.
iii.

Toinen
Toinen perustelu
perustelu teokselle
teokselle
tulee
tulee siitéi,
siitä, ettii
ettâ suomalais
suomalaista
ta

aiheen
aiheen histoﬁant
historiantutkimukselutkjmuksel-

lista
lista kokonaises
kokonaisesitystä
itystéi ei
ei kiiykäytéinnosséi
tännössä ole
jos sellainen
ole tai
tai jos
sellainen
sattuisi
sattuisi loytyméiéin,
löytymään, silléi
jo
sillä on
on jo
vuosikymm
vuosiþmmenten
enten verran
verran ikéiéi.
ikää.
Péiivitetylle
Päivitetylle nikemykse
näkemykselle
lle on
on
siis
siis tarvetta.
tarvetta. Hankkeeseen
Hankkeeseen liitliittyy
tyy kuitenkin
kuitenkin haasteita.
haasteita. EnsinEnsinnéikin
näkin kuolemanku
kuolemankulttuuri
lttuuri on
on
valtavan
valtavan laaja
laaja alue,
alue, vaikka
vaikka
tarkastelun
tarkastelun rajaisi
rajaisi Suomeen.
Suomeen.
Toisekseen
Toisekseen artikkelikoko
artikkelikokoelmat
elmat
jäädä siséilléltééin
voivat
voivat jéiéidéi
sisällöltään epiepäyhtenäisiksi tai
yhtenéiisiksi
tai hajanaisiksi.
hajanaisiksi.
Teoksessa
Tþoksessa on
on neljéitoista
neljätoista kirjoitkirjoitjotka vastaavat
tajaa,
tajaa, jotka
vastaavat kaikkiaan
kaikkiaan
yhdestéitois
yhdestätoista
ta artikkelista
jotka
artikkelista,, jotka
toki
toki edustavat
edustavat suurelta
suurelta osin
osin
historian
historian tutkimusta
tutkimusta.. HajanaiHajanaisuuden
suuden riski
riski on
on silti
silti olemassa.
olemassa.
Epéiyhtenéiisy
Epäyhtenäisyyden
yden riskiéi
riskiä lisﬁéi
lisää
myos
myös kivikaudelta
kivikaudelta téihéin
tähän paipäivään ulottuva
véiﬁn
ulottuva aikajéinne,
joskin
aikajänne, joskin
teoksen
teoksen painotus
painotus on
on ajallisesti
ajallisesti
ja l900-luvuiss
18001800- ja
19O0-luvuissa.
a.
Toimittajat
Toimittajat ovat
ovat yhteniiisyhtenäisténeet
jakamalla artiktäneet kirjaa
kirjaa jakamalla
artikkelit
kelit temaattisesti
temaattisesti kolmeen
kolmeen
ryhmiiéin.
ryhmään. Yhteniiisy
Yhtenäisyyrtä
yttéi luo
luo
jokaisen osion
myés
myös jokaisen
osion avaava
avaava
lyhyempi
lyhyempi teksti,
jossa lukijaa
teksti, jossa
lukijaa
johdatellaan osion
johdatellaan
osion tirkeimtärkeimpien teemojen
pien
teemojen pariin.
pariin. Ensim~
Ensimmaisesséi
mäisessä osassa
osassa hahmotella
hahmotellaan
an
suuria
suuria linjoja
linjoja siitéi,
siitä, miten
miten kuo-l
kuoleman
leman kohtaamine
kohtaaminen,
n, kéisitkäsitja sitii
tely
tely ja
sitä koskevat
koskevat kﬁsitykset
käsitykset
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ovat
ovat muutt
muuttuneet
uneet Euroo
Euroopassa
passa

ja Suome
ja
Suomessa.
Toisessa
ssa. Toises
sa osioss
osiossaa

muistut
muistutetaan
etaan siitéi,
siitä, ettei
ettei kuolekuolepoistanut yhteiskunmakaan
makaan poistanut
yhteiskunnallisia
nallisia eroja.
eroja. Ne
Ne vaikuttivat
vaikuttivat
siihen,
siihen, miten
miten ihmiset
ihmiset kohtakohtasivat
sivat kuoleman,
kuoleman, miten
miten hanet
hänet
ja miten
haudattiin
haudattiin ja
miten héintéi
häntä
muistettiin.
muistettiin. Kolmas
Kolmas osio
osio on
on
—- kuten
kuten toimittajatkin
toimittajatkin koroskorostavat
tavat —- poikkeuksellinen
poikkeuksellinen kuokuoleman
leman historiaa
historiaa kisittelevissi
käsittelevissä
esityksisséi.
esityksissä. Siinéi
Siinä keskitytaéin
keskit¡ään
ja (ennenaikaise
vikivallan
väkivallan ja
(ennenaikaisen)
n)
kuoleman
kuoleman viliseen
väliseen suhteeseen
suhteeseen
eri
eri aikoina.
aikoina. Kirj
an péiéittéiii
Kirjan
päättää vieléi
vielä
julkisuutta ja
kuoleman
kuoleman julkisuutta
ja yksiyksityisyyttéi
tyisyyttä tasséi
tässä ajassa
ajassa pohdiske—
pohdiskeleva
leva artikkeli.
artikkeli.
Ilona
Ilona Pajarin,
Pajarin, Riikka
Riikka
ja Kirsi
Miettisen
Miettisen ja
Kirsi Kanervan
Kanervan
laatimassa
laatimassa johdantoluv
johdantoluvussa
ussa
valaistaan
valaistaan kuoleman
kuoleman historian
historian
tutkimuksen
tutkimuksen historiaa,
historiaa, sijoisijoitetaan
tetaan teos
teos laajempaan
laajempaan tutkitutkimukselliseen
mukselliseen yhteyteen
yhte¡een sekéi
sekä
selvitetéiéin
selvitetään kirjan
kirjan rakenne.
rakenne.
Kirjoittajat
Kirjoittajat tiivistéivéit
tiivistävät onnistuonnistuneesti
neesti aiemman
aiemman tutkimuksen
tutkimuksen
piéivaiheet.
päävaiheet. Vieléi
Vielä ansiokkaam
ansiokkaam-paa on
paa
on se,
se, ettéi
että he
he pystyvéit
pystyvät
ottamaan
ottamaan etiisyyttéi
etäisyyttä kuoleman
kuoleman
historian
historian tutkimuksen
tutkimuksen synnytsynnyttéineeseen
täneeseen vastakkainaset
vastakkainasettete—

luun
luun perinteisen,
perinteisen, traditioiden
traditioiden
ohjaaman
ohjaaman kuoleman
ja moderkuoleman ja
modernin,
nin, laitoksen
laitoksen yksiniiisyydes
yksinäisyydessä
séi
tapahtuvan
tapahtuvan perinteettoméin
perinteettömän
kuoleman véililléi.
kuoleman
välillä. Aihetta
Aihetta
johdannon liséiksi
kisitelliin
käsitellään johdannon
lisäksi
lahinnéi
lähinnä Pajarin
ja 1900Pajarin 18001800- ja
1900luvun
luvun vaihteen
ja
vaihteen kuolemaa
kuolemaa ja
hautausta sekéi
ja
hautausta
sekä hanen
hänen ja Anna
Anna
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meidän
kuolemaa meid’én
Haverisen
Haverisen kuolemaa
éi
käsittelevissä
kisitteleviss
ajassamme
ajassamme
sa.
artikkeleis
artikkeleissa.

a
Iohdannoss
|ohdannossa

taan
taan

korostekoroste-

utkimukkuolemant
kuolemantutkimuk-

mutta
ta, mutta
monialaisuutta,
sen
sen monialaisuut
sosiolovain sosiolo—
éi vain
kiyt’cinnéss
kä¡ännössä

käsitelnäkökulmia kéisitel—
gisia
gisia nikékulmia
sijaan
Sen sijaan
tarkemmin. Sen
liéin
lään tarkemmin.
arkeologian,
n, arkeologian,
uskontotietee
uskontotieteen,
ja
n ja
antropologian
teologian,
teologian, antropologia
piirisséi
eteiden Piirissä
yhteiskuntati
yhteiskuntatieteiden
maiutkimus maikuolemantutkimus
tehty
tehty kuolemant
Lääketiekursorisesti. Liéiketienitaan
nitaan kursorisesti.
ja biologian
biologian
psykologian ja
teen,
teen, psykologian
tYYsohitetaan tyysnikékulmat
näkökulmat ohitetaan
niidenkin
toivonut niidenkin
Olisin toivonut
tin.
tin. Olisin
käsittelYâ,
paa késittely’é,
perusteellisempaa
perusteellisem
ja
ruuruuihmisen
ja
ihmisen
biologia
koska
koska biologia
kuoleman
asettavat kuoleman
miillisuus
miillisuus asettavat
ja sen
kâsittelYn
sen késittelyn
kohtaamisen
kohtaamisen ja
kirjoittajat
Kaikki kirjoittajat
puitteet. Kaikki
puitteet.
ja
ijoita ja
historiantutkijoita
ole historiantutk
eivﬁt
eivât ole
kiinnostavaa
ollut kiinnostavaa
olisi ollut
siksi
siksi olisi
tutkuoleman tutmillaisia kuoleman
tietiéi,
tietää, millaisia
heidän
traditioita heidéin
kimuksen
kimuksen traditioita
esimerkiksii
nsa —- esimerkiks
tieteenaloje
tieteenalojensa
ja
arkeologian
n ja arkeologian
folkloristiika
folklorisl"iikan
ja miten
ne
miten ne
piiristä léytyy
lö¡yy ja
-- piiristi
historiantutki-it historiantutk
keskusteleva
keskustelevat
YliPäätään
kanssa. Ylipéﬁtéiéin
muksen
muksen kanssa.
toisten
miten toisten
siitä, miten
pohdinta siitii,
pohdinta
piirissä tehty
tehtY
n piirissé
ihmistieteide
ihmistieteiden
hisvaikuttanut hison vaikuttanut
tutkimus
tutkimus on
tehtyyn
piirissä
tehtYTn
piirisséi
toriatieteen
toriatieteen
olisi
tutkimukseen,, olisi
kuoleman
kuoleman tutkimukseen
antoisaa.
ollut
ollut antoisaa.
aloitosion aloiten osion
Ensimméis
Ensimmäisen
artikkeli,
Gittingsin artikkeli,
Clare Gittingsin
taa
taa Clare
on tarjota
tarjota
jonka tarkoituksena
tarkoituksena on
jonka
sta
euroopPalaisesta
yleiskuva eurooppalaise
yleiskuva
kehikehilttuurin
kuolemanku
kuolemankulttuurin
jota vasten
kirjan
vasten kirjan
tyksestéi,
tyksestâ, jota
artikkeleissa
éi artikkeleissa
myéhemmiss
myöhemmissä
suomalaiset
kéisiteltéivéit
käsiteltävät suomalaiset
erottuisivat.
erottuisivat.
t
erityispiirtee
erityispiirteet
kuitenkin
keskittyy kuitenkin
Artikkeli keskittyy
Artikkeli
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Englannin
paljon Englannin
yllättävän paljon
ylléittéivén
mukaan
Gittingsin mukaan
historiaan.
historiaan. Gittingsin
monesta
oli monesta
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reformaatioa
reformaatioaika
käännekohta.
tärkeä kéiéinnekohta.
syystéi
syystä tirkeﬁ
kuokirkoissa kuosissa kirkoissa
Protestantti
Protestanttisissa
koskevat
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koskevat
hautaamista
lemaa
lemaa ja hautaamista
monimuopääsivät monimuokéiytinnét
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koska
alueellisesti,i, koska
toistumaan
toistumaan alueellisest
katolisen
puuttuivat katolisen
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niiltä puuttuivat
valvotéi valvoyhtenäisyyttä
kirkon
kirkon yhtenéisyyt
rakenteet.
ja ylliipitﬁvit
ylläpitävät rakenteet.
vat
vat ja
jälkeen kuolleet
kuolleet
Reformaation
Reformaation jéilkeen
aikaisemPaa
ja elivéit
alettiin aikaisempaa
ja
elävät alettiin
toisistaan
erottaa toisistaan
selvemmin
selvemmin erottaa
hauLisäksi haualueille. Liséksi
erillisille
erillisille alueille.
at
maallistuivat
oniat maallistuiv
tajaisserem
tajaisseremoniat
seusen seuja alkoivat
ilmentää sen
alkoivat ilmentiiéi
ja
n
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aiempaa selkeéimmi
rauksena aiempaa
rauksena
ja hﬁnen
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vainajan ja
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ja varallivaralliasemaa ja
sosiaalista
sosiaalista asemaa
suutta.
suutta.

ja Ulla
Ulla
Kosken ja
Kaarina
Kaarina Kosken
tarkasartikkelissa tarkasMoilasen
Moilasen artikkelissa
kuolesuomalaisten kuoletellaan
tellaan suomalaisten
koskeja tuonpuoleista
tuonpuoleista koskemaa
maa ja
folkloristiikan,,
käsityksiä folkloristiikan
via
via kéisityksiéi
ja historian
tuthistorian tutarkeologian
arkeologian ja
ja néiden
näiden
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kimuksen piirisséi
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Ne
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jonka
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ulottuivat aina
juuret
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kimuksen kiyttéiméit
ja
Kosken ja
ohitetaan Kosken
aineistot
aineistot ohitetaan
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yliolkaisesti.
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tekstissâ
Moilasen
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osa
mYös osa
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tietä menee
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historiantutki
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