
 

 

Kutsu Suomen arkeologinen seura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen  

 

Aika: 15.3.2018 kello 18.15  

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, Sali 309, 3. kerros 

 

Esityslista: 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden 

ääntenlaskijan valitseminen 

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Esityslistan hyväksyminen 

5. Vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien 

lausunnon käsitteleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen 

6. Tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen seuran hallitukselle sekä 

muille tili- ja vastuuvelvollisille toimikaudella 1.1.-31.12.2017 

7. Muut asiat 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Liitteet: Toimintakertomus vuodelta 2017, kirjanpidon tuloslaskelma sekä tase 

 

 

 

 

 

 



 

Suomen arkeologinen seura ry 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

Suomen arkeologinen seura ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2017 FT Paula Kouki, 

varapuheenjohtajana FT Kristiina Mannermaa, sihteerinä FM Ville Rohiola ja rahastonhoitajana 

FM Maija Helamaa. Hallituksen muina jäseninä toimivat FT Elisabeth Holmqvist-Sipilä, FT Sonja 

Hukantaival, FT Sanna Lipkin ja FT Maria Lahtinen-Kaislaniemi. Hallituksen varajäsenenä toimi 

FM Jan-Erik Nyman. Seuran toiminnantarkastuksesta vuodelta 2016 vastasivat FM Tryggve Gestrin 

sekä VTM Leena Hiltula. Hallitus piti vuoden aikana 5 kokousta, jonka lisäksi juoksevia asioita 

käsiteltiin sähköpostitse ja yhdessä verkkokokouksessa.  

Vuonna 2017 seuraan liittyi 3 uutta jäsentä ja seurasta erosi 4 jäsentä. Vuoden lopulla Suomen 

arkeologinen seura ry:n jäsenmäärä oli kaikkiaan 231 henkilöä. 

Sääntömääräiset kokoukset 

Seuran vuosikokous pidettiin 15.3.2017 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki). 

Vuosikokouksessa hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikaudelle 1.1.–31.12.2016. 

Vuosikokouksen jälkeen oli paneelikeskustelu arkeologisista tilaustutkimuksista. Keskusteluun 

osallistuivat Arkeologiayritykset ARKY ry:n edustajana FM Kalle Luoto, Helsingin yliopiston 

edustajana FT Georg Haggrén ja Museoviraston edustajana FL Sirkka-Liisa Seppälä. 

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin myös FT Petri Halisen johtaman työryhmän 

valmistelemien Arkeologian eettisten ohjeiden julkistus- ja allekirjoitustilaisuus.  

Seuran vaalikokous järjestettiin Arkeologipäivien yhteydessä Oulussa 23.11.2017. Erovuorossa 

olleiden Maija Helamaan, Sonja Hukantaipaleen ja Elisabeth-Holmqvist Sipilän tilalle valittiin 

uusiksi hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle FM Marja Ahola, FM Ninni Närväinen ja FT 

Anna-Kaisa Salmi. FT Kristiina Mannermaa valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle. Hallituksen 

varajäseneksi vuodelle 2018 valittiin FM Jan-Erik Nymanin tilalle FT Sonja Hukantaival. 

Puheenjohtajana jatkaa FT Paula Kouki. Hallituksessa jatkavat omia toimikausiaan FT Maria 

Lahtinen-Kaislaniemi, FT Sanna Lipkin ja FM Ville Rohiola.  

Julkaisu- ja tiedotustoiminta 

Muinaistutkijan vastaavana toimittajana jatkoi FT Sonja Hukantaival. Lehden toimitussihteerinä 

toimii Tuuli Heinonen ja toimituskuntaan kuuluivat Frida Ehrnsten, Tiina Kivioja, Liisa Kunnas-

Pusa, Anne-Mari Liira, Mirette Modaress-Sadeghi sekä Mikko Moilanen. Lehden toimituskunnalle 

maksettiin pienimuotoinen palkkio. Lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa ja sen tilaajamäärä oli 

vuoden lopussa 344 ja painos 420 kappaletta. Vanhat Muinaistutkijat ovat vuoden embargo-ajan 

jälkeen verkossa vapaasti luettavissa (http://www.sarks.fi/mt/julkaisut_mt.html).  

Fennoscandia archaeologica XXXIII:n ilmestyminen siirtyi seuraavaan vuoteen. FA:n 

päätoimittajana toimii FT Antti Lahelma ja toimittajina FM Kerkko Nordqvist, FT Elisabeth 

http://www.sarks.fi/mt/julkaisut_mt.html


Holmqvist-Sipilä ja PhD Jan Magne Gjerde. Lehden toimituskunnalle maksettiin palkkio. Lehden 

painosmäärä on 200 kpl. Myös FA on luettavissa vapaasti verkossa 

(http://www.sarks.fi/julkaisut_fa.html) kuuden kuukauden embargon jälkeen.  

Monographs of the Archaeological Society of Finland (MASF) päätoimittajana jatkoi PhD Ulla 

Rajala. Sarjassa ei ilmestynyt vuoden 2017 aikana uusia teoksia, mutta MASF 6:n (Kouki & 

Kirkinen, Landscapes of Past and Future) toimitustyö on edelleen vaiheessa. MASF:n ilmestyneet 

osat ovat luettavissa verkossa open access -periaatteella (http://www.sarks.fi/julkaisut_masf.html). 

Myös MASF 7 (päätoimittaja Kristiina Mannermaa) on valmistumassa vuoden 2018 aikana. Ulla 

Rajala on ilmoittanut eroavansa päätoimittajan tehtävästä MSF 8:n ilmestymisen jälkeen.    

SARKS:n Facebook -sivuja, joiden päivittämiseen kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus, 

päivitettiin hallituksen jäsenten toimesta. Päivitysten osalta noudatettiin hallituksen aiempaa 

linjausta, että sivuilla välitetään tietoa seuran omien tapahtumien lisäksi pääasiassa Suomessa 

tapahtuvasta arkeologisesta toiminnasta ja siihen liittyvästä uutisoinnista.  

SARKS:n uudet www-sivut julkistettiin tammikuussa 2017. Sivut teki lopputyönään Mikael 

Nyholm. Www-sivutyöryhmässä olivat hallituksesta Paula Kouki, Piritta Häkälä ja Sonja 

Hukantaival.  

 

Seminaarit, kannanotot, työryhmät ja tapahtumat 

Arkeologipäivät järjestettiin 23.–24.2017 Oulussa Voimala 1889:ssa. Päivien pääteemana oli 

aineistonhallinta arkeologisessa hallintotyössä ja tutkimuksessa. Lisäksi käsiteltiin arkeologian 

tuoreimpia tutkimustuloksia, joita esiteltiin myös posterisessiossa. Osallistujia oli torstaina 66 ja 

perjantaina 61 henkilöä. Opiskelijoiden osallistumista kannustamaan hallitus päätti palkita 

Arkeologipäivillä ansioituneen opiskelijaesitelmän. 100 euron suuruinen kannustuspalkkio 

myönnettiin raadin päätöksellä Noora Hemmingille (Oulun yliopisto). Esitelmien julkaisualustana 

toimii Muinaistutkija.  

Vuoden 2015 alussa SARKS sai 2910 euron suuruisen apurahan Alfred Kordelinin yleisen edistys- 

ja sivistysrahaston Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta. Apurahan turvin seura 

järjesti toukokuusta 2016 alkaen kaikille avoimen luentosarjan, jossa tarjottiin ajankohtaista tietoa 

suomalaisesta arkeologisesta tutkimuksesta suurelle yleisölle. Luentosarja Arkeologia tutuksi 

koostui kuudesta eri tilaisuudesta Helsingissä, Oulussa ja Turussa. Sarjan viimeinen tilaisuus 

(Esihistoriallisen Suomen asukkaita) järjestettiin Turussa 2.2.2017. Aboa Vetus & Ars Novassa 

pidetty luento oli niin ääriään myöten täynnä, että viimeiset tulijat jouduttiin tilan 

turvallisuusmääräysten nojalla käännyttämään ovelta. Kuulijoita oli arviolta 60 henkeä.  

SARKS osallistui myös Tieteellisten seurojen Tieteiden talolla järjestämään Tieteiden yö -

tapahtuman ohjelmaan 12.1.2017. Tieteiden päiviin liittyvään tapahtumaan päätettiin tarjota kaksi 

miniluentosessiota, joihin pyydettiin puhujiksi FT Derek Fewster, FT Elisabeth Holmqvist-Sipilä, 

FT Visa Immonen ja FT Riitta Rainio. Lisäksi tapahtumassa oli lasten kalliomaalaustyöpajaa ja 

seuran infotiski, jossa kävijät pääsivät testaamaan tietojaan arkeologia-aiheisessa visassa sekä 

myytiin seuran julkaisuja ja jaettiin vanhoja Muinaistutkijan numeroita ilmaiseksi. Tieteiden yön 

käytännön järjestelyistä olivat vastuussa Paula Kouki, joka toimi seuran yhdyshenkilönä 

järjestelytoimikuntaan, ja Maija Helamaa. Kalliomaalaustyöpajassa oli avustajina arkeologian 

opiskelijoita. 

http://www.sarks.fi/julkaisut_fa.html
http://www.sarks.fi/julkaisut_masf.html


 

Vuosikokouksen 15.3.2017 yhteydessä järjestettiin FT Petri Halisen johtaman työryhmän 

valmistelemien Arkeologian eettisten ohjeiden julkistus- ja allekirjoitustilaisuus. Suomen 

arkeologinen seura ry allekirjoitti ensimmäisenä sitoumuksen eettisten ohjeiden noudattamisesta. 

Eettiset ohjeet julkaistiin myös SARKS:n www-sivuille, jossa saatavilla on myös 

sitoumusasiakirjoja. Originaalit säilytetään SARKS:n arkistossa. Vuoden 2017 loppuun mennessä 

13 toimijaa oli allekirjoittanut sitoumuksen, joukossa museoita, seuroja ja arkeologian alan 

yrityksiä.  

 

FT Johanna Enqvist toimi seuran edustajana Museoviraston Arkeologisen kulttuuriperinnön opas -

hankkeen seurantaryhmässä. Seurantaryhmä kokoontui vuonna 2017 kerran. 

Suomen arkeologinen seura ry:n edustajaksi kvartääritutkimuksen kansalliskomiteassa toimi vuonna 

2016 FT Mikael A. Manninen. Komitea kokoontui kerran vuoden 2017 aikana.   

Arkeologisten laatuohjeiden (SALAVA) seurantatyöryhmässä seuraa edustivat dosentti Tuija 

Rankama sekä varalla FT Mikael A. Manninen. Seurantaryhmä kokoontui kerran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 


