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Osoite :

Suomen keskiajan arkeologian seura
Turun maakuntamuseo
PL 286
20101

Turku

Puheenjohtaja :

Knut Drake

puh:

921-534

535

Rahastonhoitaja :

Satu Mikkonen-Hirvonen

puh:

921-620

141

Sihteeri :

Henrik Asplund

puh:

921-519

801

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää keskiajan arkeologian tutkimusta ja korkeakoulu
opetusta. Yhdistys järjestää seminaareja ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu
toimintaa. Jäseneksi voi ilmoittautua yhdistyksen osoitteella. Jäsenmaksu on 60 mk,
opiskelijoille 30 mk.

Tiedotteen kuvitus on peräisin seuran ensimmäisestä julkaisusta
Archaeologia medii aevi Finlandiae. Kansikuvassa on Kaur Alttoan
pohjapiirros Narvan linnan rakennusvaiheista. Pikkukuvat ovat
Tallinnan Pikk Hermannin sekä Landskronan linnoitusten torneista.

SUOMEN KESKIAJAN ARKEOLOGIAN SEURA SÄLLSKAPET FÖR MEDELTIDSARKEOLOGII FINLAND
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09.00

Ilmoittautuminen

10.00

Seminaarin avaus

10.15

FD Anders Ödman : Danmarks medeltida berqslag
- medeltidsarkeologi utan gränser.

11.30

FD Knut Drake : Byggnadsmonument och historiska
källor.

12.00

Lounas

13.15

FT Sirkku Pihlman : Arkeoloaisen aineiston
kategorisaatio.

14.00

FM Marita Kvkvri : Historiallisen ajan puurakennustekniikan kehitys arkeologian ja sen lähitieteiden
näkökulmasta.

14.45

FT Terttu Lempiäinen : Keskiajan ihmiset ja kasvit
- kannattaako kasvillisuustutkimus?

15.15

FT Jussi-Pekka Taavitsainen : Sisä-Suomen asutushistoria. Historiaa - arkeologiaa - paleoekologiaa.

16.00

Loppukeskustelu ja seminaarin päättäminen

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Siihen voi ilmoittautua maksamalla
osallistumismaksun 150 mk yhdistyksen postisiirtotilille 888888-386083. Muista
merkitä nimesi ja osoitteesi! Hintaan sisältyy lounas ja kahvit.

©a@Q©Q[)§)
®DR)

o®a orB© IIâ0i>3©3

1]

S Q fö n )© © ^ ® ^

Tieteellisten tutkimustulosten saaminen julkisuuteen on Suomen
arkeologisen seuran keskeisimpiä tehtäviä ja sen takia on perustettu
julkaisusarja, jolle on annettu juhlallinen nimi Archaeologia medii
aevi Finlandiae. Tällä tavalla on päästy kaksikielisyyden aiheuttamis
ta ongelmista ja samalla helpotettu kansainvälistä yhteisymmärrystä.
AMAEF-sarjan ensimmäisenä numerona on nyt ilmestynyt Castella
maris Baltici 1-niminen opus. Siinä julkaistaan 28 syyskuussa 1991
Turussa järjestetyssä Pohjois-Euroopan linnatutkijoiden sympo
siumissa pidettyä esitelmää. Castella-kokous oli niin onnistunut että
siitä on jo tullut instituutio. Castella 2 pidettiin viime syyskuussa
Ruotsin Nyköpingissä ja 1995 kokoontuvat linnatutkijat Malborkin eli
Marienburgin linnaan Puolaan. Seuraavina ovat jonossa Viro, Tanska ja
Liettua. Näin ollen Castella maris Baltici-sarjalle on luvassa pitkää
ikää, mutta kahdeksan seuraavaa numeroa eivät kuulu keskiajan
arkeologian seuran ohjelmaan. Suomi on jällen vuorossa vuonna 2007.
Castella-kirja merkitsee suunnanmuutosta Pohjois-Euroopan linnatutkimuksen alalla siinä mielessä että alan tutkimus ei enää ole
taidehistorijoitsioiden yksinoikeus. Puolet julkaistuista artikkeleista
ovat keskiajan arkeologien kirjoittam ia. Muissa kirjoituksissa
lähestytään aihetta rakennushistorian, sotahistorian tai taide
historian kannalta. Luonnontieteitä edustaa Sabine Sten tutkielm al
laan Food and Husbandry on Medieval Castles and Manors in Sweden.
Suomalaisten tutkijoiden kirjoittamia ovat seuraavat artikkelit: K nut
Drake, Die Baugeschichte der Burg Turku vor 1400, Elisabeth ja Piotr
Palamarz, Architectura Militaris in the Medieval Castle of Kastelholm
ja Pirjo Uinon osuus artikkelista Results and Perspectives of
Archaeological Investigations at the Castle of Käkisalmi/Kexholm.
Käkisalmi-tutkimuksen toisena osapuolena on Aleksandr Saksa. Koska
vuoden 1991 kokous järjestettiin Suomessa on kirjassa myös osasto
nimeltä Finnische Burgen. Siinä on C .J .G a rd b e rg in kirjoittama

yleisesitys Suomen keskiaikaisista linnoista sekä lyhyet esittelyt
niistä linnoista, joihin symposiumin osanottajat tutustuivat ohjel
maan kuuluvien retkien yhteydessä.
Castella-julkaisun toimittajana on ollut Knut Drake ja painoasu on
Salm e ja Ilmo Kotivuoren käsialaa. Sivuja on 276 ja kuvia 260. Kirja
on painettu Tammisaaressa ja sen kansainvälisestä levikistä
huolehtii Almqvist & VViksell International Tukholmassa. Suomessa
kirjan saa kirjakaupasta n. 300 mk:lla. Suomen arkeologisen seuran
jäsenille kirjaa tarjotaan kuitenkin erikoishintaan 160 mk +
lähetyskulut. Julkaisun voi joko tilata tähän tiedotteeseen liitetyllä
tilauskortilla, tai hakea suoraan Markus Hiekkaselta Ritarihuoneelta
ja Satu Mikkonen-Hirvoselta Turun maakuntamuseolta.
AMAEF-sarjan seuraava julkaisu on jo taittovaiheessa, mutta voidaan
julkaista vasta kun painatusrahaa on saatu kokoon. Kirjan nimi tulee
olemaan Tutkimuksia Turun linnasta ja siinä julkaistaan vuoden 1992
Turun linna-seminaarissa pidetyt esitelmät.
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Esitelmät pidetään yhdistyksen kuukausikokousten yhteydessä
Kansallismuseossa (käynti pääovesta, Mannerheimintie 34) klo 19.
To

7.10.

Fil.lis. Kari Uotila, Uusia
Kuusiston
linnasta.

tutkimustuloksia

To

4.11.

Fil.tri. Knut Drake, Uutta valoa Turun linnan
keskiaikaiseen
rakennushistoriaan.

To

2.12.

Fil.tri. C.J. Gardberg, Borgbacken i Borgä.
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Tilaan Castella Maris Baltici 1 (jäsenhintaan)
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Maksutapa (x ruutuun):
[] postiennakolla (lisämaksu n.50 mk)
\ | laskua vastaan
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Osoite:

Puhelinnumero:
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HELSINGIN YLIOPISTO
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus

Kansainvälisen arkeologian kurssi
Järjestäjät

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus-ja koulutuskes
kus yhteistyössä Helsingin yliopiston arkeologian
laitoksen kanssa

Paikka ja aika

Helsinki 8.11.1993 - 5.1.1994

Kohderyhmä

Kansainvälisestä toiminnasta ja tiedottamisesta kiin
nostuneet työttömät ja työttömyysuhanalaiset arke
ologit ja museotyöntekijät.

Tavoite

Tavoitteena on helpottaa arkeologien mahdollisuuk
sia hakeutua jatko-opiskeluun ja sijoittua ammattiin
integroituvassa Euroopassa ja muuallakin.

Sisältö

Luentoja eri maiden arkeologisesta tutkimuksesta,
lainsäädännöstä ja organisaatioista sekä tutkimus
menetelmistä, jotka ovat dynaamisesti kehitteillä.

Toteutus

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston
arkeologian laitoksen kanssa. Lisäksi pyritään sa
maan muutamia luennoitsijoita ulkomailta. Luennot
pidetään sekä suomeksi että englanniksi, keskustelut
pääasiassa suomeksi. Osanottajat laativat lisäksi
tutkielman.

Kurssinjohtaja

Dosentti Milton Nunez

Maksut

Koulutus on opiskelijoille maksutonta ja siihen voi
hakea valtion opintotukea.

Hakeminen

Kurssille haetaan erillisellä hakulomakkeella. Liitteek
si ansioluettelo. Hakemukset lähetetään 25.10.1993
mennessä osoitteella:
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus
Timo Linnakylä
,
PL 26 (Teollisuuskatu 23)
00014 Helsingin yliopisto.

Tiedustelut

Timo Linnakylä, puh. (90) 708 4415 tai Marjo Salo,
puh. (90) 708 4432, fax (90) 708 4439.

