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Esipuhe

Suomen arkeologisen seuran järjestämät Arkeologipäivät 2002 pidettiin 11.-12. huhtikuuta
Lammin biologisella asemalla. Järvimaisema rantasaunoineen ja säteilevän kaunis kevätsää
loivat tilaisuudelle onnistuneet puitteet, puhumattakaan herkullisista aterioista, jotka ovat
myöskin aina tärkeä osa Arkeologipäiviä.

Arkeologipäivät on Suomen arkeologisen seuran jäsenistön tärkein vuotuinen kokoontuminen
vuosi- ja vaalikokousten lisäksi. Tälläkin kertaa paikalla oli 47 osanottajaa – sekä arkeologeja
että alan opiskelijoita ja harrastajia. Järjestelyvastuu kiertää arkeologiaa opettavien yliopistojen
välillä, ja tänä vuonna vuorossa oli Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen
arkeologian oppiaine. Järjestelyistä vastasi käytännössä Petri Halinen. Kierron avulla
Arkeologipäiviä on voitu pitää eri puolilla Suomea, jolloin opiskelijoidenkin on helpompaa
osallistua tilaisuuteen edes joka kolmas vuosi, kun seminaari on lähellä omaa yliopistoa.

Teemaksi oli valittu ”tietokannat arkeologiassa”. Aiheen kuivakkuuden vuoksi
rinnakkaisteemaksi otettiin seikkailullisempi ”maailman arkeologiaa”, jolloin seminaarista
saatiin kahdeksan esitelmän mittainen kokonaisuus – kiireetön, mutta ehkä juuri sen vuoksi
myös helpommin omaksuttava tilaisuus. Kuten tavallista, esitelmät eivät aiheuttaneet
luentosalissa juurikaan keskustelua. Varmasti niitäkin kuitenkin ruodittiin väliajoilla,
illanvietossa ja saunan lauteilla. Esitelmistä kuusi julkaistaan tässä kirjassa. Vesa Laulumaan
esitelmä “Engaruka ja Lanet: viljelyä ja karjanhoitoa esikolonialistisessa Afrikassa” on
ilmestynyt jo aiemmin professori Ari Siiriäisen juhlakirjassa Dig it All (1999) otsikolla
“Environmental and Cultural History Studies in Eastern Africa”.

Arkeologipäivien esitelmiä on julkaistu aikaisemmin Muinaistutkijassa ja vuodesta 2001 lähtien
omana niteenään. Tämän kirjan julkaisuvarat hankittiin ennakkoon siten, että kukin seminaariin
osallistunut maksoi oman kappaleensa hinnan osallistumismaksussaan. Tämän lisäksi on voitu
painaa muutamia ylimääräisiä kappaleita myyntiinkin. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa tulevinakin
vuosina.

Arkeologipäivät 2002 –kirjan kannen on suunnitellut Mikael E. T. Manninen. Toimitustyöstä
vastasivat Marianna Niukkanen ja Petro Pesonen. Taiton teki Pirjo Hamari. Toivotamme seuran
puolesta lukijoille kiinnostavia hetkiä arkeologian parissa!

Marianna Niukkanen Petro Pesonen
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