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Esipuhe

Suomen arkeologinen seura järjesti vuoden 2007 arkeologipäivät 12.–13.4. Lammin biologisella 
asemalla. Päivät järjestettiin jälleen kahdella teemalla: ”Arkeologian yhteiskunnallinen merkitys” 
ja ”Arkeologisia ilonaiheita”. Teemaehdotuksia otettiin vastaan edellisen vuoden Arkeologipäivil-
lä, ja lopulliset teemat päätettiin seuran vaalikokouksessa marraskuussa 2006.

Tässä julkaisussa on mukana kahdeksan Arkeologipäivien esityksiin pohjautuvaa artikkelia. 
Artikkeleista kuusi käsittelee arkeologian yhteiskunnallisia merkityksiä ja kaksi voidaan laskea 
arkeologisten ilonaiheiden piiriin. Aiemman tavan mukaisesti tämänkin Arkeologipäivät -artik-
kelikokoelma on tyyliltään vapaamuotoinen. Tämä näkyy etenkin artikkelien lähdeluetteloissa, 
joiden asua ei ole yhdenmukaistettu. Vapaamuotoisen julkaisun periaatteisiin kuuluu myös vähä-
viitteisten, yleisluontoisten artikkelien julkaiseminen.

Arkeologipäivien osallistujamäärä on lasvanut vuosi vuodelta. Vuoden 2007 päiville ilmoit-
tautuneita osallistujia oli ennätysmäärä, 80 henkeä. Osallistujamäärän kasvun takia Arkeologipäi-
vien järjestäminen ei enää onnistu kaikissa jo aiemmin hyviksi koetuissa paikoissa. Osin tämän 
takia edelliset neljät Arkeologipäivät on järjestetty vuorotellen Lammin biologisella asemalla ja 
Oriveden opistolla. Erityisesti opiskelijat ovat osallistuneet päiville aikaisempaa enemmän, mikä 
on ilahduttavaa tulevaisuutta ajatellen. Vuoden 2007 päivien yhteydessä ensimmäistä kertaa jär-
jestetty aamuinen muinaisjäännöskävely oli niin suosittu, että retkeilyä on päätetty sisällyttää jat-
kossakin ohjelmaan. 

Arkeologipäivien 2007 käytännön järjestelyistä vastasivat Suomen arkeologisen seuran ra-
hastonhoitaja Satu Koivisto sekä seuran hallituksen jäsenet Mikael A. Manninen ja Sami Rani-
nen. Julkaisun kannen on suunnitellut Mikael E. T. Manninen ja kannen kuvituksesta vastaa Sami 
Raninen. Toimituskunta kiittää kaikkia Arkeologipäivien järjestelyihin osallistuneita, osanottajia, 
esitelmöitsijöitä ja erityisesti artikkelien kirjoittajia.

Teemu Mökkönen & Sirkka-Liisa Seppälä
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