
Kuoleman kahvila järjestetään, jotta 
voimme puhua vapaasti kaikenlaisista 

kuolemaan liittyvistä asioista. 
Kahvilaan osallistujina määrittelemme 
yhdessä sen, miten puhuminen etenee 

ja mitä aiheita tuomme esiin. 
Tapaamisen ja keskustelun avulla 

kunnioitamme ja arvostamme elämää.

Tarjolla on teetä, kahvia ja kakkua. 
Tapahtuma on maksuton ja päihteetön.

TAUSTAA

Kuoleman kahvilat saivat alkunsa, 
kun sveitsiläinen sosiologi 

Bernard Crettaz vuonna 2004 järjesti 
Neuchâtelissa, Sveitsissä ensimmäisen 

kahvilatapaamisen tuodakseen 
’kuoleman esiin hiljaisuudesta’.

Crettaz syntyi vuonna 1938 ja pioneerina 
hän järjesti noin sata kuoleman kahvilaa, 

ennen kuin päätti keskittyä enemmän 
oman elämänsä miettimiseen. 
Vuonna 2010 hän julkaisi kirjan 
kokemuksistaan, Cafés Mortels: 

Sortir la Mort du Silence ja järjesti 
kuoleman kahvilan myös Pariisissa. 

Pariisin tapahtuman uutisoinnin 
huomasi englantilainen Jon Underwood, 

joka käynnisti Death Café -toiminnan 
Lontoossa. Hänen toimintansa myötä 

ja muiden yhteistyökumppaneiden 
avulla Death Café on levittäytynyt yli 

65 maahan. Kahvilatapaamisia on 
järjestetty lähes 10 000 tuhatta ja 

arviolta niihin on osallistunut lähes 
100 000 ihmistä. Jon Underwood 
menehtyi yllättäen vuonna 2017. 

Death Café -toiminta jatkuu ja 
kehittyy kuitenkin edelleen.

KUOLEMAN KAHVILAT 
SUOMESSA

Suomen ensimmäinen kahvila 
on pidetty ilmeisesti 

Lappeenrannassa lokakuussa 2014. 
Kahviloita on järjestetty myös 

Lahdessa, Kuopiossa ja Helsingissä. 

Hyvän mielen talo ry 
järjestää kahviloita Oulussa.



YHTEYDET

Hyvän mielen talo ry
Solja Peltovuori

solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi
041 4667682

Päivi Vuokila-Oikkonen
paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi

040 829 7670

www.deathcafe.com
@deathcafe 

on twitter and facebook

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄNÄ 
HYVÄN MIELEN TALO RY 

NOUDATTAA DEATH CAFE 
–YHTEISÖN KANSAINVÄLISTÄ 

OHJEISTUSTA:

Järjestäjinä meiltä on paikalla 
vähintään kaksi ihmistä, 

jotka huolehtivat käytännön 
järjestelyistä, tiedottamisesta ja 

kahvilan turvallisuudesta. 
Käytössä on normaalit 

ryhmätapaamisten hyvät käytännöt.

Death Cafe -toimintamallissa 
sitoudutaan siihen, että kahviloissa 

ei käytetä valmiita keskusteluteemoja, 
niiden avulla ei valmenneta ja 
kouluteta ihmisiä, ei järjestetä 

alustuksia ja puheita, eikä käytetä 
valmiita kysymyslistoja tms. aineistoa.

Keskustelu ei ole luonteeltaan 
sururyhmä tai järjestettyä tukea 

surusta toipumiseen. 

Voit kuunnella tai osallistua 
yhteiseen keskusteluun. Osallistu 

kahvilaan hyväksyvästi ja avoimesti. 
On monenlaisia tapoja keskustella 

kuolemaan liittyvistä asioista.

Tapahtumassa ei tavoitella 
mitään erityisiä lopputuloksia, 

käytännön toimenpiteisiin ryhtymistä 
tai muita tuotoksia.

Tarvittaessa ja asioiden käsittelyn 
herättäessä sinussa kahvilan 

ulkopuolista puhumisen tarvetta, 
Hyvän mielen talon tukipalvelut ovat 

käytettävissäsi. 


