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Puheenjohtajan puheenvuoro: Kohotusta arkeen
Katriina Siivonen

Yliopistoissa alkaa ensimmäinen tämänkertainen mullistusten vuosi olla lopuillaan. Uusi yliopistolaki astui voimaan viime vuodenvaihteessa, monet yliopistot yhdistyivät silloin ja toiminta on ollut myllerryksessä koko vuoden. Hallinto on hallinnut arkea, varsinkin uusissa
uomissa takkuillessaan. Yhdessä yhä mutkistuvien kotimaisten ja kansainvälisten rahoitusjärjestelmien kanssa yliopistojen oma, kaikkialle tursuva hallinto ovat kirvoittaneet ärräpäitä
yhdessä jos toisessakin tutkijan ja opettajan kammiossa. Rahoittajat kuitenkin tarjoavat innokkaasti tavoiteltua ulkoista rahaa yliopistojen budjettirahoitteista taloutta täydentämään,
ja niistä ollaan siksi pääsemättömissä.
Samaan aikaan osa rahoituksesta vastaavista organisaatioista on samanlaisessa muutosprosessissa, kun lääninhallitukset ja TE-keskukset lakkautettiin ja niiden työntekijät ja tehtävät järjestettiin uuteen uskoon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiksi (ELY-keskuksiksi) ja aluehallintovirastoiksi (AVI). Yliopistojen yhteiskunnallista palvelutehtävää, kuten
asia byrokratian kielellä kuuluu, toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeissa, jotka usein
saavat rahoituksen juuri mainittujen organisaatioiden kautta. Yliopistojen ja rahoittajien turbulenssissa olevien organisaatioiden yhteistyön kankea yhteensopimattomuus on aiheuttanut
joko itkua ja hammastenkiristystä tai uupunutta välinpitämättömyyttä tihentyväksi verhoksi
kaiken sen päälle, mitä yliopistoissa tulisi tehdä: tutkia, oppia ja opettaa.
Suurin haasteemme on kaikesta tästä huolimatta säilyttää usko tieteeseen ja yliopisto-opetukseen ja viedä niitä innostuneesti eteenpäin muuttuvassa maailmassa. Tähän tarvitaan kannustavaa yhteistyötä, joka luo tilaa myös rakentavalle kritiikille, joita ilman ei synny mitään
uutta. Hermoja kiristävissä arjen tilanteissa se ei aina ole helppoa. Mutta muuta tietä ei ole.
Siksi on hienoa, että akateeminen maailma tarjoaa juhlia, jotka kohottavat mieltä ja sitä
kautta auttavat keskittymään oleelliseen. Kuluvana syksynä Ethnos on päässyt mukaan toivottamaan onnea kunniakkaat 90 vuotta täyttäneelle Åbo Akademin etnologialle ja samassa
oppiaineessa väitelleelle varapuheenjohtajalleen Sanna Lillbroända-Annalalle. Olimme
myös mukana Turun yliopistossa saattelemassa professori Pekka Leimua emeritukseksi
jäähyväisluennolla. Nauttikaamme siis juhlavista hetkistä ja antakaamme niiden viivyttää
ajatuksiamme etnologian kutkuttavassa runsaudessa.
Ensi vuonna Ethnos tarjoaa monia mahdollisuuksia kokoontua yhteen tämän runsauden äärelle. Tulevista seminaareista on tarkemmin tietoa tässä jäsenkirjeessä muualla. Mutta niitä
ennen, annetaan myös joululle mahdollisuus auttaa meitä kohottautumaan kodin ja työn
stressaavista kiireistä ja viivähtämään meille kullekin tärkeiden asioiden äärellä.
Toivotan kaikille ethnoslaisille oikein virkistävää ja rauhallista joulua!
Katriina Siivonen
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TYÖELÄMÄ ON TOISTA MAATA?
Etnologian ja kansatieteen anti tämän päivän työelämässä
Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen Ethnos ry:n seminaari Helsingissä Tieteiden
talolla (sali 104), Kirkkokatu 6, perjantaina 11.3.2011.

Mikä on kansatieteellisen ja etnologisen tutkimustyön relevanssi tämän päivän työelämässä? Kansatiede oli
alkujaan tieteenä kiinteässä yhteydessä museolaitokseen. Professorit olivat myös museomiehiä ja tutkimus
edistyi vuoropuhelussa käytännön museotyön kanssa. Sittemmin kansatieteestä ja etnologiasta valmistuneiden maistereiden työkenttä on laajentunut, mutta onko se myös etääntynyt yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta? Ethnos-seminaarissa kysytään, miten tutkimus ja työelämä nykyään kohtaavat ja miten yhteyksiä voisi tiivistää? Asiaa lähestytään yliopiston ulkopuolisen työelämän näkökulmasta. Seminaarin pääpuhujina on
kolme eri aloilla työskentelevää kansatieteilijää, joiden puheenvuoroja kommentoi kolme vastaavan alueen
yliopistotutkijaa.
Seminaarin osallistumismaksu on 15 euroa, opiskelijoilta 10 euroa. Osallistumismaksuun sisältyy ohjelmaan kuuluva kahvi. Pyydämme sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 25.2.2011 Ethnos ry:n sihteerille
Aura Kivilaaksolle (sihteeri@ethnosry.org, p. 040 5120061) tai seminaarisihteerille Arja Turuselle (arja.h.turunen@jyu.fi, p. 040 588 1139). Iltatilaisuuden maksu on 28 euroa ja se sisältää salaattibuffetin ja kaksi
lasia viiniä.
Seminaarin osallistumismaksu ja iltatilaisuuden maksu maksetaan Ethnoksen tilille Sampo 800013-952844
viimeistään pe 25.2.2011. Käyttäkää maksaessanne viitettä 30999. Ilmoita sihteerille, mikäli osallistumismaksu maksetaan tililtä, joka ei ole nimissäsi. Maksua ei palauteta niille, jotka peruuttavat osallistumisensa
ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Seminaarin ohjelma
11.30-12.30 Ilmoittautuminen
12.30-12.45
12.45-13.15
13.15-13.30
13.30-14.00
14.00-14.15

Seminaarin avaus, puheenjohtaja Katriina Siivonen, Ethnos ry.
1. Puheenvuoro: Anu Suosalo (Hymykuopat-hanke, Salo)
1. Kommenttipuheenvuoron pitäjä varmistamatta
2. Puheenvuoro: Päivi Lappalainen (Turku Touring, Turku)
2. Kommenttipuheenvuoron pitäjä varmistamatta

14.15-14.45 Kahvi
14.45-15.15
15.15-15.45
15.45-16.15
16.15-16.45

3. Puheenvuoro: Carina Jaatinen (Espoon kaupunginmuseo)
3. Kommenttipuheenvuoro: Elina Salminen (Jyväskylän yliopisto)
Loppukeskustelu, puheenjohtaja Katriina Siivonen, Ethnos ry.
Ethnos ry:n gradupalkinnon jako ja seminaarin päätössanat, puheenjohtaja Katriina Siivonen,
Ethnos ry.

17.00-18.00 Ethnoksen vuosikokous, sali 104
18.00Iltatilaisuus, sali 104

Lisätietoja
Ethnos ry:n seminaarisihteeri Arja Turunen, arja.h.turunen(at)jyu.fi, p. 040 588 1139.
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HERITAGE AND INDIVIDUALS
3rd Conference of the Working Group on
Cultural Heritage and Property
14–17 September 2011 in Pori, Finland

Call for papers
Conference of the “Heritage and Individuals”will penetrate different views to
- Intangible and tangible cultural heritage
- Cultural change from past to future
- Individual and common definitions and uses of cultural heritage
- Culturally sustainable development
Individual human beings, their different common and individual activities as a potential power in society,
and different cultural, social, political, economic and legal contexts for cultural heritage activities are the
core of this conference. Individual human beings and everyday life is the ground for all selected and protected cultural heritage, and the commercial, political and societal use of it. The power of national and international laws and conventions are remarkable. On the contrary, the power of individuals is often invisible, and it is not always obvious to take it into consideration in connection to cultural heritage and the use of
it.
The power of individuals is hidden and fragmentised to unorganised and organised levels of activities, into
different socio-cultural structures of activities, and to different local and global interaction networks. Glocal
interaction, where locally active individuals and communities meet global contexts for their messages, is
also extremely interesting contexts for the development of cultural heritage, and the individual and common
uses of it. The power of individuals has multiple places, contexts, and contradictory directions in both the
local and global context of cultural heritage.
Anyhow, it is never possible to protect any piece of cultural heritage without the individual power
fragmentised in different parts of the society, into the political and legal structures of society, and in the everyday life. At the same time, people produce as individuals and organisations both on local and global level
contradictory ideas about cultural heritage, the need of it, the protection of it, and the use of it. What could
be culturally sustainable cultural heritage in this contradictory world?

Keynote lecturers:
•Researcher and editor, PhD Petja Aarnipuu, The Kalevala Society
•Assistant Professor Lucky P. C. Belder, CIER, Centre for Intellectual Property Law, University of Utrecht,
the Netherlands
•Professor Hannu Saha, Department of Folk Music, Sibelius Academy, Helsinki, Finland
•Univ. prof. Dr. Ingo Schneider, Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, University of Innsbruck, Austria

Application:
To apply for participation in the conference, please send an abstract (250–300 words) to: Riina Haanpää
(riihaa@utu.fi).
Abstracts must be written in English and the conference language will be English.
Abstract submission deadline is 30 April 2011.
The acceptance will be announced by 31 May 2011.
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The preliminary schedule of the conference:
Wednesday 14 September 2011
Evening reception
Thursday and Friday 15–16 September 2011
Conference program with four keynote presentations and parallel sessions
Saturday 17 September 2011
Excursion (with a separate participation fee)

Participation fee:
Participation fee for
different groups

Early registration until 30 June 2011

Late registration from 1 July 2011

Standard fee

35,00

50,00

Fee for members of SIEF
Working Group on
Cultural heritage and
property

20,00

35,00

Fee for students

20,00

35,00

Organisers of the conference:
•Cultural Heritage Studies and the Degree Program in Cultural Production and Landscape Studies (Pori) at
the University of Turku, http://hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/en/
•Finland Futures Research Centre at the University of Turku
http://www.tse.fi/EN/units/specialunits/ffrc/Pages/default.aspx
•Ethnos, the Association of Finnish

Further information:
Riina Haanpää, riihaa@utu.fi and Katriina Siivonen, katriina.siivonen@utu.fi.

LOOKING FORWARD TO WELCOME YOU IN PORI, FINLAND
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Uutisia ja ilmoitusasioita
Ethnoksen varapuheenjohtaja väitteli 4.12.2010
Ethnoksen varapuheenjohtaja, kansainvälisten asioiden sihteeri Sanna Lillbroända-Annala
väitteli 4.12.2010 Åbo Akademissa tutkimuksellaan Från kåk till kulturarv. En etnologisk
studie av omvärderingen av historiska trästadsområden i Ekenäs och Karleby. Ethnos
onnittelee!

Etnologinen tapahtumakalenteri (muutokset mahdollisia)
13.1.2011

14.1.2011

21.1.2011

20.–21.1.2011
11.3.2011
18.–21.4.2011
14.–17.9.2011
2012
2012

Tieteiden yö Helsingissä: ”Arjen arvoitus. Tiede vastaa arjen kysymyksiin”. Ethnos on mukana tapahtumassa luentokimaralla. Ks. tämän jäsenkirjeen sivu 7.
Väitös: Elina Salminen, etnologia, Jyväskylän yliopisto. Monta kuvaa
menneisyydestä. Etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä
ja julkisuudesta.
Väitös: FM Jari Kanerva, Kansatiede, Helsingin yliopisto. Alppihiihdon
alkutaival – Pujottelu- ja tunturihiihto Suomessa 1920-luvulta
1960-luvulle.
Kohti monikulttuurisempaa museota. Teemapäivät Suomen kansallismuseossa / Kulttuurien museossa 20. –21.1.2011
Ethnoksen vuosikokousseminaari Helsingissä, Tieteiden talolla. Ks. tämän
jäsenkirjeen sivu 3.
Tenth conference of SIEF, People Make Places – ways of feeling the
world, Lissabon, Portugal. Ks: /www.siefhome.org/sief2011/.
Heritage and Individuals. 3rd meeting of SIEF's Working Group on Cultural Heritage and Property, Pori. Ks. tämän jäsenkirjeen sivut 4–5.
XI Suomalais-unkarilainen kansatieteen symposium Suomessa.
VII Kansatieteen päivät.

Seuraava Ethnos-tiedote / Jäsenkirje
Ethnos-tiedote 1/2011 ilmestyy helmikuussa. Lehteen tuleva aineisto toimitetaan viimeistään
31.1.2011 mennessä tiedotussihteerille osoitteella jussi.lehtonen@utu.fi. Tuetut tiedostomuodot ovat .rtf, .doc, .docx ja .wpd. Sähköinen Jäsenkirje ilmestyy kesäkuussa 2011. Jäsenpostiin tarkoitettu aineisto toimitetaan tiedotussihteerille viimeistään 31.5.2011.
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Call for Articles
Ethnologia Fennica 2011:
Multiculturalism in everyday life
Multiculturalism is a concept that can refer both to a conscious policy
that upholds cultural differences and to the reality wherein culturally
different groups exist, both globally and within a certain society. Ethnologia Fennica 2011 will focus on the different ways in which these phenomena are present in our everyday life. We welcome a wide range of
themes on the topic ranging from the crucial question of the relationship
between multicultural issues and contemporary ethnological research to
case studies dealing with the multicultural field.
We expect abstracts for the articles by 31 December, and the articles
themselves by 15 March 2011. The abstracts and the articles will be sent
to the editor-in-chief, Pirjo Korkiakangas (pirjo.korkiakangas@jyu.fi).
Please do not hesitate to ask for more details from the members of the
editorial board. Articles can be written in English or in German and
should not exceed 10 000 words. More accurate instructions can be
found in EF 2010 an d on th e website of the Ethnos association:
http://www.ethnosry.org/etfen.html.
Ethnologia Fennica is an international journal of the Association of Finnish ethnologists. The journal publishes original scholarly articles, review articles, congress reports and book reviews. The languages of the
journal are English and German. The articles undergo peer review.

Ethnos Tieteiden yössä 13.1.2011
Tieteiden yö 13.1.2011 Tieteiden talossa, Helsingissä.
Arjen arvoitus. Tiede vastaa arjen kysymyksiin.
Ethnoksen luentokimara salissa 208: Lähikuvassa arki
18.30-18.50 Filosofian maisteri, tutkija Tytti Steel (Helsingin yliopisto):
Kadonneet satamat
18.50-19.10 Filosofian maisteri, tutkija Salla Tenkanen (Turun yliopisto):
Arjen hetket talteen!
19.10-19.30 Filosofian tohtori, yliopistotutkija Tiina-Riitta Lappi (Jyväskylän yliopisto):
Tutkimusretki kaupunkiin
Lisäksi Ethnoksen ständi ja pöytä löytyvät kerroksesta 2.
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TÄRKEÄ TIEDOTUS!
Huolestuttavan monelta ethnoslaiselta on jäänyt kuluvan vuoden jäsenmaksu
maksamatta!
Ethnos ei lähetä enää erillistä maksulappua, vaan jäsenmaksusta
muistutetaan sekä Tiedotteessa että sähköisessä Jäsenkirjeessä.
Vuoden 2010 jäsenmaksun eräpäivä oli kesäkuussa.
Mikäli et ole vielä maksanut jäsenmaksuasi, tee se nyt!
Maksetaan tilille: FI9180001300952844
Viite: 31024
Viesti: ”Jäsenmaksu”+ vuosi + oma nimi
Maksu: varsinainen jäsen 20 euroa / opiskelijajäsen 10 euroa
Eräpäivä: HETI
Samalla voi maksaa myös unohtuneen jäsenmaksun 2009.
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa taloudenhoitaja Elina Anttonen,
puh. 045 650 9383, elina.anttonen@gmail.com
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