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Esipuhe

Vuoden 2006 Arkeologipäivät järjestettiin Oriveden opistolla 6.-7.4.2006. Päivien teemat
”Arkeologi(a) ja media” ja ”Mikä on muinaisjäännös?” valittiin edellisillä Arkeologipäivillä osallis-
tujien esittämien ehdotusten pohjalta. Lopulliset teemat päätettiin seuran vaalikokouksessa
marraskuussa 2005.

Tässä julkaisussa on mukana kaksitoista Arkeologipäivien esityksiin pohjautuvaa artikkelia.
Muinaisjäännösteemaa edustaa seitsemän artikkelia, joissa pohditaan mm. muinaisjäännöksen
rajoja, arvottamista, luokittelua, aikarajauksia ja muinaismuistolain tulkintaa niin teoriassa kuin
käytännössä. Esityksissä – ja myös päivillä käydyssä keskustelussa – on tuotu esiin erityisesti
Museoviraston arkeologian osaston ylläpitämä muinaisjäännösrekisteri ja sen merkitys muinais-
jäännösten määrittelyssä. Vastaavasti teksteissä korostuu Museoviraston rakennushistorian
osaston rooli historiallisen ajan muinaisjäännösten määrittäjänä.

Arkeologian ja median suhdetta valottavat neljä artikkelia. Ensimmäisessä käydään läpi lehtien
arkeologisia uutisia vuosilta 1995–2006. Tapaustutkimuksena esitellään tuloksia kyselystä, jossa
selvitettiin arkeologian näkyvyyttä Turun seudulla. Arkeologian ja median suhdetta pohditaan
myös henkilökohtaisesta ja laajemmasta perspektiivistä. Toimittajan näkökulman asiaan tuo Kir-
sikka Moring Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksesta.

Arkeologipäivät 2006 julkaisuun on lisätty artikkelien loppuun lyhyt esittely kirjoittajasta.
Artikkelien painotukset ja näkökulmat kertovat tästä ajasta ja heijastavat kirjoittajien käsitystä
omasta asemastaan arkeologiyhteisössä. Taustatiedot asettavat tekstit ja niissä esitetyt näke-
mykset kontekstiinsa.

Arkeologipäivien 2006 käytännön järjestelyistä vastasi Suomen arkeologisen seuran rahaston-
hoitaja Satu Koivisto, mistä hänelle suuri kiitos. Julkaisun kannen on suunnitellut Mikael E. T.
Manninen ja kannen kuvituksesta vastaa Sami Raninen. Toivomme julkaistujen artikkelien edis-
tävän keskustelua muinaisjäännöksistä, mediasta ja arkeologiasta. Joka tapauksessa tekstit tarjoa-
vat tulevaisuudessa ajankuvan 2000-luvun alun arkeologiasta.

Teemu Mökkönen & Sirkka-Liisa Seppälä
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