
Tervetuloa Arkeologipäiville 2018!  

Suomen arkeologinen seura ry kutsuu kaikki jäsenensä ja arkeologian alasta kiinnostuneet osallistumaan 

tämän vuoden Arkeologipäiville 22.-23.11. Lammin biologiselle tutkimusasemalle (Pääjärventie 320, 

Lammi). Lammille ei ole järjestetty yhteiskuljetusta. 

Päivät avataan asiantuntijapaneelilla, jossa keskustellaan arkeologian merkityksestä yhteiskunnassa. 

Uutena ohjelmana ovat perjantain työpajat, jossa päivien teemaa työstetään pienryhmissä. Työpajoihin 

ilmoittaudutaan etukäteen. Arkeologia ja koulutuspolitiikka -työpajassa on tilaa enää vain muutamalle 

nopeimmalle. 

Arkeologipäivien yhteydessä järjestetään seuran vaalikokous, jossa valitaan hallituksen väistyvien jäsenten 

paikoille uudet. Kutsu kokoukseen tulee myöhemmin. 

Hinnat: 

Osallistuminen yhtenä päivänä (sisältää ohjelman ja ateriat, ei majoitusta) 

- pelkkä torstai 49 €/hlö 

- pelkkä perjantai 33 €/hlö 

Osallistuminen molempina päivinä (sisältää majoituksen, ohjelman ja ateriat sekä illanvieton torstaina) 

- majoitus yhden hengen huoneessa 138 €/hlö 

- majoitus kahden hengen huoneessa 112 €/hlö 

 

Ilmoittumisen yhteydessä tiedot:   

- mahdollisesta erityisruokavaliosta,  

- osallistumispäivä - tai päivät,  

- haluatteko yhden vai kahden hengen huoneen (tieto/toive huonekaverista, jos sellainen on)  

- laskutusosoite (jos eri kuin oma sähköposti). Yhteislaskulla tulevat ilmoittavat myös mihin laskuun heidät 

liitetään. 

 

VIIMEINEN ilmoittautumispäivä on perjantai 9.11.! Muistakaa myös esitelmöitsijät ilmoittautua, jos ette 

sitä ole jo tehneet. Ilmoittautumiset osoitteeseen ninninarvainen(at)gmail.com tai 0405047756. 

 

 

 

 

 

 

 



Ohjelma: 

Torstai 

9-10 Saapuminen ja majoittuminen 

10-12 Arkeologipäivien avaus ja asiantuntijapaneeli 

12-13 Lounas 

13-15 Esitelmien 1. sessio 

13-13.30 - Teija Tiitinen: Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden määrittämishanke 

13.30-14 - Andreas Koivisto: Vantaan mennyt identiteetti – kaupungin historia eläväksi arkeologian avulla 

14-14.30 - Milton Nunez: Killing David Clarke and the Mercati myth 

14.30-15 - Noora Hemminki: Mitä Anders Alfredin murha kertoo väkivallasta varhaisissa 

teollisuusyhteisöissä? 

15-15.30 Kahvi 

15.30-17 Esitelmien 2. sessio 

15.30-16 - Mirette Modarress ja Ville Hakamäki: Metallinilmaisinharrastus: kriittisiä näkökulmia ja 

tutkimuksellista yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 

16-16.30 - Päivi Maaranen: Hustru Margeta Hemmans Tomt: yli 100 vuotta tunnetun arkeologisen kohteen 

uudelleen tarkastelu ja tulkinta 

16.30-17 - Titta Kallio-Seppä, Tiina Väre, Sanna Lipkin, Annemari Tranberg, Timo Ylimaunu: 

Kummitustarinoita ja hajuhaittoja – Suhtautuminen kirkkoon haudattuihin viimeisten vuosisatojen aikana 

Posteri: Tiina Väre ja Sanna Lipkin: Rintaruokinta ja vieroitus varhaismodernissa Suomessa (englanniksi) 

17-18 Päivällinen 

18-19 Suomen arkeologinen seura ry:n sääntömääräinen vaalikokous 

19-> Saunavuorot ja yhteinen illanvietto  

 

Perjantai 

9-10.30 Samanaikaiset työpajat 

I Arkeologia, sosiaalinen media ja muut modernit tiedotuskanavat 

→ miten arkeologiasta kerrotaan nopean tiedonvälityksen aikana, voiko kaikesta tiedottaa kaikille?  

II Arkeologiaa erilaisten ryhmien ja yhteisöjen kanssa 

→ arkeologiaa lapsille tai muille erikoisryhmille, arkeologiaa räätälöitynä tarpeeseen  

III Arkeologian suhde metallinilmaisinharrastamiseen 

→ harrastuksen räjähdysmäisellä kasvulla on arkeologian kannalta myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia, 

miten näihin reagoidaan? 



IV Arkeologia ja koulutuspolitiikka 

→ tarvitaanko arkeologeja tulevaisuudessa, kuinka paljon, millaisia valmiuksia arkeologin koulutus antaa, 

pitäisikö yliopistojen koulutusohjelmien erikoistua voimakkaammin? 

10.30-11.30 Työpajojen yhteenveto 

11.30-12.30 Lounas 

12.30-14.30 Esitelmien 3. sessio 

12.30-13 - Tiina Väre, Heli Maijanen, Laura Arppe, Sanna Lipkin, Tiina Kuokkanen: Suomen sodan 

joukkohaudoista Pohjois-Suomessa - jatkoa erään sotilaan tarinaan 

13-13.30 - Annemari Tranberg: Hautoja ja kuoleman kasvit – Tutkimuksia Perämeren perukoilta 

13.30-14 - Sanna Lipkin: Köyliöläisistä hautavaatteista 

14-14.30 - Erika Ruhl: A Single Mitten: Children’s Identity and Agency in pre-Modern Finnish Burial Textiles. 

14.30-15.30 Arkeologipäivien yhteenveto ja loppukahvit 

 

 

 

 

 


