


ARKEOLOGIPÄIVÄT 2011

Arkeologian asema muuttuvassa yhteiskunnassa 
&

Nuoret muinaisjäännökset ja nykyisyyden arkeologia

Toimittanut:
Eeva-Maria Viitanen

SUOMEN ARKEOLOGINEN SEURA
ARKEOLOGISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

THE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND 

Helsinki  2012



Julkaisija :   Suomen arkeologinen seura ry.
    c/o Tieteiden talo
    Kirkkokatu 6
    00170 Helsinki

Toimittaja:   Eeva-Maria Viitanen

Taitto:   Juha Ruohonen

Kannen suunnittelu:  Mikael E. T. Manninen
    
ISSN-L   1799-5094
ISSN   1799-5094
ISBN   978-952-67594-2-5



Sisällys:

Esipuhe

PÄIVI MAARANEN

Arkeologia ja arkeologit kulttuuriperintöä kasvattelemassa

MERVI SUHONEN
Arkeologiapedagogiikan teemapäivät ArkeOPEda

EEVA-MARIA VIITANEN ja TIMO SALMINEN

Tohtorit suomalaisen arkeologian kentässä

JOHANNA ENQVIST

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto – talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta

Arkeologipäivien ohjelma 2011

Esitelmien abstraktit

Osallistujaluettelo

4

5

Arkeologipäivät 2011

11

30

44

54

55

61

3



Esipuhe

 
Suomen arkeologinen seura järjesti vuoden 2011 Arkeologipäivät 7.–8.4. Tampereella Museo-
keskus Vapriikissa yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Seminaaripaikka oli poik-
keuksellisesti kaupungin keskustassa ja yhtenä valinnan tavoitteena olikin paikan saavutettavuus. 
Tässä onnistuttiinkin, sillä tähän 22. seminaariin osallistui 74 alan ammattilaista, opiskelijaa ja 
harrastajaa.

 
Arkeologinen toiminta Tampereella on myös vuosien varrella lisääntynyt niin, että Pirkanmaan 
maakuntamuseosta on muotoutunut vahva tekijä suomalaisessa tutkimuksessa. Oli kiinnostavaa 
päästä tutustumaan siihen paikan päällä. Seuran puolesta lämmin kiitos menestyksellisestä ja 
hauskasta yhteistyöstä Tuija-Liisa Soiniselle, Aino Nissinaholle sekä Vadim Adelille!

 
Päivien ohjelma koostui kahdesta teemasta, joita kuka tahansa saattoi ehdottaa allekirjoittaneelle 
ennen lopullista valintaa vaalikokouksessa marraskuussa 2010. Torstaina aiheena oli Nuoret mui-
naisjäännökset ja nykyisyyden arkeologia. Esitelmissä käsiteltiin metodologian ja etiikan kan-
nalta uusien muinaisjäännöksien inventointeja sekä nykyisyyden arkeologian lyhyttä historiaa. 
Tapaustutkimuksissa 1900-luvun sotien muinaisjäännökset olivat merkittävässä asemassa, mutta 
myös aivan viime aikojen tapahtumien jäljet samoin kuin tulevaisuuden arkeologinen aineisto sai 
huomiota. Perjantain aiheena oli Arkeologian asema muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa käsiteltiin 
ennen kaikkea arkeologisen tiedon levittämistä ja sitä kautta arkeologian asemaa yhteiskunnassa.

 
Arkeologipäivät-artikkelikokoelma tehdään nyt kolmannen kerran verkkojulkaisuna. Arkeologi-
päivät 2011 käytännön järjestelyistä vastasivat Suomen arkeologisen seuran hallituksen jäsenet 
Eeva-Maria Viitanen ja Wesa Perttola. Toimituskunta kiittää kaikkia Arkeologipäivien järjestelyi-
hin osallistuneita, osanottajia, esitelmöitsijöitä ja erityisesti artikkelien kirjoittajia.

Eeva-Maria Viitanen
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