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Puheenjohtajan palsta:
Kulttuurin tutkimuksen rahoitusta käsittelevässä kirjoituksessaan (Tieteessä tapahtuu 1/2002) professori, Suomen Akatemian yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja Arto Mustajoki tarttuu ajankohtaiseen ja tärkeään kysymykseen: rahoituksia
myönnettäessä kulttuurintutkimus on edelleenkin lapsipuolen asemassa teknisiin ja muihin selkeämmin soveltaviin tieteisiin verrattaessa. Tosin viime vuosien aikana humanististen tieteidenkin rahoituskanavat ovat monipuolistuneet, tutkijakouluja on lisätty ja tohtoroituneiden tutkijoiden jatkomahdollisuuksia parannettu. Jatkokoulutuspaikat, jotka aiemmin olivat paljolti vain assistentuurien varassa, ovat
erillisrahoituksen myötä selvemmin jatkotutkintoon tähtääviä. Vaikka
tämän päivän opiskelijalla on entistä monipuolisemmat mahdollisuudet hakeutua jatko-opintoihin, luovat kuitenkin opiskelijamäärien kasvu ja siitä aiheutunut kilpailu jatkopaikoista lisäpaineita.
Etnologiatieteitä, kuten kansatiedettä, pidetään ilmeisesti edelleenkin
ns. suuren yleisön silmissä korostetusti perinteen vaalijoina ja vartijoina, lähes yksinomaan menneen ajan asioita tutkivina tieteinä. Leimautumalla vain perustutkimusta tekeväksi kansatieteen ei oleteta
tuottavan ratkaisuja kulloinkin esillä oleviin yhteiskunnallisiin tai sosiaalisiin ongelmiin. Siinä ehkä yksi syy perässähiihtäjän rooliin rahoitusasioissa.
Tässä tilanteessa onkin entistä tärkeämpää korostaa, että kansatiede
(etnologia) on myös aikaansa seuraava, teoreettisesti orientoituva,
perustutkimuksen ohella soveltavaksi tieteeksikin hahmottuva. Kansatieteilijät eivät askaroi vain “hupaisien perinneasioiden” parissa,
heitä voi kutsua asiantuntijoiksi muutenkin kuin vuotuisten juhlien perinteistä kertomaan. Ja vaikka tutkimukset eivät antaisi heti vastauksia siihen, miten yhteiskunnallisia tai kulttuurisia asioita olisi maassamme hoidettava, tutkimuksilla on varmasti merkitystä mentaalisen
tason vaikuttajina; vaikutus vain tapahtuu ikään kuin päättäjien huomaamatta, itse kunkin ajatusmaailman sisällä. Moderni kansatiede,
samoin kuin museotoimi, on ajankohtaisiin asioihin tarttuva - siitä
huolimatta, että se ihan aiheellisesti on kiinnostunut menneestäkin;
siitä miten ennen oltiin ja elettiin. Tässä nykyisyyden ja menneen dia3

logissa onkin tutkimustemme vahvuus ja voima: se antaa aseet problematisoida ja ristiriitaistakin kehityksen kulkua, mutta myös avaimia
hyödyntää mennyttä nykyisyydessä.
Turussa järjestettävät II Kansatieteen päivät ovat yhtenä esimerkkinä
siitä, mitä kansatieteen ja kulttuurihistoriallisten museoiden rintamalla
nykyisin tapahtuu. Päivien aikana kuullaan monipuolisia esityksiä niin
suomalaisen maaseudun elämisen malleista ja elävöittämisen keinoista kuin kaupunkien mahdollisuuksista hyödyntää historiaa ja perinteitä kulttuurin saralla ja tapahtumissa. Vaikka kulttuuri on osin valjastettu kaupallisuuden ja markkinoiden ”ikeisiin”, on kaiken takana
aina ajatteleva, tutkiva, kulttuurista, historiasta ja perinteistä kiinnostunut tätä hetkeä elävä ihminen. Kansatieteen päivien yhteydessä
avataan myös virallisesti internet-yhteys edeltäjäni Sanna Kaisa
Spoofin ideoimaan Kansatieteilijämatrikkeliin, joka sekin on yksi
avaus soveltavan tiedonjaon suuntaan.
Mutta ennen kaikkea: tähän ei olisi tultu, elleivät ne 44 “etupäässä
yliopisto- ja museotehtävissä työskentelevää osanottajaa/henkilöä”
olisi kokoontuneet 14.1.1972 Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksessa perustamaan yhdistystä nimeltä Suomen kansatieteilijäin yhdistys Ethnos r.y. – Finlands etnologförening Ethnos r.f. Yhdistyksen
30-vuotistaivalta juhlimme myös Kansatieteen päivien aikana.
Pirjo Korkiakangas

Kirja-arvostelu. Tea Seppälä: Das Erbe des
Winzers
Tea Seppälän väitöskirja käsittelee viininviljelyä ja sen teknisiä uudistuksia Ylä-Reininmaan alueella vuodesta 1833-1913. Alue on historiallinen Oberrheinkreis, johon kuuluvat Kaiserstuhl, Tuniberg, Breisgau ja Markgräfter Land, kaikki Ranskan tai Sveitsin rajaa vasten sijaitsevia alueita. Itäpuolella alue rajautuu Schwartzwaldiin. Aikakausi
on rajattu alkamaan vuodesta 1833, jolloin luovuttiin kymmenysten
antamisesta maanomistajalle ja päättyy vuoteen 1913, jolloin viinikirva tuhosi viljelmät.

4

Vaikka vapautuminen kymmenyksistä merkitsi pientilallisten
mahdollisuutta suurempaan vapauteen, toisaalta tilakoko ei sallinut
laajenemista eikä voinut elättää perheitä yksinomaan viininviljelystaä,
vaan johti köyhyyteen tai pakotti lisäansiotyöhön. Näin otsikon ilmaisema "Erbe" voidaan tulkita sekä perinnöksi että rasitteeksi samalla tavoin kuin oli ehkä kohtalo syntyä vaikkapa pientilallisen perheeseen sodanjälkeisessä Suomessa, kansatieteen haastattelijalle
tuttu tilanne meilläkin. Työn kannattavuuden rajat, laajentamisen niukat resurssit ja käsityömäisyyden säilyminen rajasivat kehitystä.
Tea Seppälän työ on erittäin tervetullut lisä suomalaiseen kansatieteen tutkimukseen ja avaa uuden väylän eurooppalaiselle keskustelufoorumille. Se edustaa kansatieteellisen väitöskirjan perinnettä, jossa
tietyn alueen ja ajanjakson puitteissa kuvataan hyvin tarkoin tiettyä
teemaa, osin niin tarkoin kuvaten, että tekniset yksityiskohdat selviävät; sitä voi verrata Matti Räsäsen Vom Halm zu Fass -väitöskirjaan
eli oluentekoaiheen käsittelyyn 1975. Toisaalta varsinkin eräiden valtionvaraston inventaariolähteiden käyttö on antanut hyvät mahdollisuudet perusteelliseen aineiston hyödyntämiseen, mikä on kiitoksella
pantava merkille.
Saksalaisella taholla tutkimusta voisi pitää esimerkkinä ns. historiallisesta lähdetutkimuksesta, joka tunnetaan meilläkin mm. professori
K-S Kramerin ansiosta. Lisäksi viinityöläisten palkkaustiedot, kalenterit, paikalliset tilastot ym. antavat väriä ja eloisuutta aiheeseen. Työn
tarkastaja piti väittelijän vahvuutena erilaisten lähdeainesten yhteensovittamista. Sen sijaan kritiikkiä esitettiin ilmeisesti tietoista teorian
välttelyä vastaan, esimerkiksi Hägerstrandin ja Rodgersin innovaatioteoriat ja omaksumisväylien selvittely jäivät vähälle käytölle, vaikka
niiden käsittely olisi luontunut aiheeseen. Väittelijä toi kuitenkin lectio
precursiorassaan esiin nämä teoriat, vaikka oikeastaan nämä olisivat
voineet olla työn läpi kantavia teemoja. Kuitenkin Tea Seppälän tutkimuksessa innovaatioteorian ja itse aineiston välillä on tietty ristiriita.
Oikeastaan aineisto kuvaa pikemminkin sitä ilmiötä, jota saksankielessä nimitetään käsitteellä Beharrung, entisestä kiinnipitäminen.
Väittelijä pyrki osoittamaan, että innovaatioväylät ovat historiallisen
aineiston kyseessä ollessa varsin vaikeita selvittää verrattuna nykyhetken tutkimukseen ja kohderyhmän mahdollisuudet uudistuksiin
olivat tukossa: viljelijät olivat yleensä liian köyhiä voidakseen hankkia
5

uutuuksia tai kouluttautua niihin. Toisaalta kuitenkin juuri 1800-luku
oli suuri uudistuksien aikakausi.
Tutkimuksen johtoideaksi nostettiin innovaatioteoria ainakin viimesilauksena ja väitöstilaisuuden johdantoesityksessä. Suomessa
Veikko Anttilan tutkimus Talonpojasta tuottajaksi on tämänlaatuinen
tutkimus, joka johdonmukaisesti osoittaa maan eri osien erilaisen innovaatioalttiuden. Innovaatiotutkimuksessa päähuomio kiinnittyy
yleensä uudistajiin, jotka ovat voineet taloudellisesti toteuttaa uudistuksia "edistyksen" nimissä. Oikeastaan Suomen maanviljelyksen
ripeä nousu johtui monesta samanaikaisesta tekijästä, eikä vähiten
maata koetelleista nälkävuosista 1860-luvulla, jonka jälkeen alkoi
suunnitelmallinen kehittämistyö. Kuitenkin huomattavasta edistyksestä huolimatta oli aina jarrutusta ja ennakkoluuloisuutta, mikä ilmiönä
on tutkimisen arvoinen sekin. Vielä siirtokarjalaisten muutettua uusille
viljelysmaille saatoin todeta heidän käyttäneen ensin entisiä koeteltuja menetelmiä, mutta mm. maanlaadusta johtuvat olosuhteet vaativat
muutosta ja kokemuksen pohjalta siirtoviljelijät muutivat menetelmiään nopeasti. Ilmiö on tietysti havaittavissa kaikialla, mutta itse asiassa vähän tutkittu. Se etteivät uudistukset läpäise tiettyä työalaa tai
yhteiskuntaa nopeasti, on tietysti osaksi teknisten uudistusten yhteydessä taloudellinen kysymys. Sehän näkyy selvästi myös Suomen
eri osien maataloudellisissa uudistuksissa. Suomen oloissa innovaatiopyrkimys on ollut voimakas, koska tehtiin voimakasta valistustyötä
ja pyrittiin omavaraisuuteen. Pyrkimys edistykseen otettiin maamiesseurojen ja muiden yhdistysten toimintaohjeeksi ja esimerkiksi
osuustoiminta-aate omaksuttiin nopeasti. Mutta käsityömäisen maataloustyön yhteydessä innovaatioiden omaksuminen oli hidasta ja
vastustusta ja torjuntaa on ollut paljon. Tämä alue vaatisi tutkimusta
kansatieteessäkin.
Problematiikan pohjalta voisi käynnistää uutta keskustelua ja toivottavasti sitä syntyykin. Ethnoksen johonkin seminaariin sopisi aiheeksi
uusin työtapa- ja esinetutkimus.
Pirkko Sallinen-Gimpl
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Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry

Toimintakertomus vuodelta 2001
Vuosi 2001 oli Ethnos ry:n 29. toimintavuosi

Hallinto
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.
Pöytäkirjakohtia kertyi 71 kappaletta. Yhdistyksen luottamus- ja
toimihenkilöinä toimivat kuluneena vuotena seuraavat henkilöt
(henkilökohtainen varajäsen ja osallistumiskerrat suluissa):
Puheenjohtaja

FT Sanna Kaisa Spoof (2) 16.3.2001 asti (FM
Katri Kaunisto, (1) 16.3.2001 asti)

Varapuheenjohtaja dos. Pirjo Korkiakangas (6), hallituksen
puheenjohtaja 30.3.2001 alkaen (FM Katriina
Siivonen, (-)
FT Pia Olsson (4), 30.3.2001 alkaen (FM Terhi
Torkki, (2), 30.3.2001 alkaen)
Hallituksen jäsenet FM Helena Ruotsala (5) (FM Hilkka Helsti,(1))
dos. Leena Sammallahti (3)(FM Lea Värtinen,
(1))
FM Eeva Uusitalo (6)(FL Timo J. Virtanen, -)
FM Niklas Huldén (6)(dos. Ildikó Lehtinen,-)
Sihteerit

FM Terhi Torkki, 30.3.2001 asti
FM Johanna Lehmola, 31.12.2001 asti

Taloudenhoitaja

FM Hanna Naarmala (s. Sinisalo)

Tiedotussihteeri

FM Niklas Huldén

Kansainvälisten
asioiden sihteeri

FM Eeva Uusitalo

Seminaarisihteeri
Julkaisusihteeri
Tilintarkastajat

FM Helena Ruotsala
FT Pia Olsson
FT Outi Tuomi-Nikula (varsinainen)
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FM Risto Raittila (varsinainen)
Kassanhoitaja Rainer Larsson (varalla)
Prof. Anna-Maria Åström (varalla)

Jäsenistö
Yhdistykseen kuului vuoden 2001 lopussa 314 jäsentä. Yhdistykseen
hyväksyttiin vuoden aikana 19 uutta jäsentä, seitsemän jäsentä erosi.
Kunniajäseniä yhdistykseen kuului vuoden lopussa yhdeksän: FT
Jánós Kodolányi, professori Ilmar Talve, professori Matti Räsänen,
professori Bertalan Andrásfalvy, professori Nils-Arvid Bringeus, professori Alexander Fenton, tohtori Tamás Hofer, tohtori Natalia Schlygina ja professori Ants Viires. Hallituksen kutsumia kirjeenvaihtojäseniä oli kahdeksan: tohtori Miklós Cseri, tohtori Àgnes Fühlemile,
tohtori Mats Hellspong, tohtori Lázsló Lukács, tohtori T. W. Lukjantschenko, tohtori Mihály Sárkány, tohtori Zsuzsa Szarvas ja professori
Elle Wunder.

Tiedotus
Yhdistyksen jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä jäsentiedotetta.
Yhdistyksen kotisivuilla internetissä on tiedotettu yhdistyksen tapahtumista ja ajankohtaisista hankkeista. Ethnos-tiedote on ollut luettavissa myös sähköisessä muodossa.

Vuosikokous 16.3.2001
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Helsingin yliopistolla yhteistyössä kulttuurien tutkimuksen laitoksen kanssa. Kokoukseen osallistujilla
oli mahdollisuus tutustua laitoksen toimintaan ja tiloihin. Ennen kokousta annettiin Ethnos-palkinto vuoden 2000 parhaasta pro gradu
–työstä FM Harri Nymanille. Palkinnon ojensi valinnan tehnyt dos.
Virpi Nurmi.

Seminaaritoiminta
Ethnos ry:n kevätseminaari "Kulttuurintutkimus ja etiikka" järjestettiin
Helsingissä Tieteiden talolla 16.3.2001. Ennen seminaaria osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Kansallismuseon uuteen näyttelyyn. Seminaarin avasi puheenjohtaja Sanna Kaisa Spoof. Esitelmän seminaarissa pitivät tutkijakoulutettava Armi Pekkala Turun yliopistosta,
8

tutkija Juha Nirkko Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta, lakimies
Tuula Hämäläinen Valtion taidemuseosta, toimistopäällikkö Maija
Kleemola Tietosuojavaltuutetun toimistosta ja ohjaaja Markku Onttonen Jarowskij Draama Suomi Oy:stä. Seminaariin osallistui noin 120
kuulijaa.

Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisi Ethnologia Fennican 2000, vol. 28. Numeron teemana oli "Ihmisiä vieraissa ympäristöissä". Ethnologia Fennican 2000
toimitti dos. Pirjo Korkiakangas.
Ethnos-toimite nro 10 Näkökulmia museoihin ja museologiaan ilmestyi tammikussa. Julkaisun toimitti prof. Janne Vilkuna.
Vuoden 2001 Ethnologia Fennican toimittaa dos. Pirjo Korkiakangas.
Julkaisun yleisteemana on "Välähdyksiä etnologisen tutkimuksen
kentältä".

Talous
Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2001 oli 100 markkaa ja opiskelijajäseneltä 40 markkaa. Ethnologia Fennica -niteen kanssa jäsenmaksut olivat 140 markkaa ja 80 markkaa. Jäsenmaksutuloilla on rahoitettu yhdistyksen perustoimintoja, hallituksen kokoontumisia ja tiedottamista.

Muu toiminta
Yhdistyksen www-sivuja on uudistettu ja valmisteltu siirtoa Tieteellisten seurain valtuuskunnan palvelimelle. Kansatieteen hakemisto on
valmis ja se liitetään kotisivujen yhteyteen.
Yhdistys liittyi prof. Bo Lönnqvistin 60-vuotispäivän onnittelijoiden
joukkoon osallistumalla juhlakirjan Tabula gratulatoriaan.
Yhdistys onnitteli professori Anna-Maria Åströmiä hänen
50-vuotispäivänään sekä myös muita vuoden aikana merkkipäiviään
viettäneitä, kansatieteen alalla toimivia Ethnos ry:n jäseniä.
Veteraanikansatieteilijöiden haastatteluja on jatkettu.
Ethnos ry osallistui Kulttuurienmuseon kirjamyyjäisiin 24.-25.11.
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Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikokouksessa 30.3. yhdistystä edusti hallituksen varajäsen FM Terhi Torkki.
Hallitus

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry
c/o Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 HELSINKI

Toimintasuunnitelma vuodelle 2002
1.

Vuosikokous ja kansatieteen päivät

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Turussa Åbo Akademissa perjantaina15.3.2002 Kansatieteen päivien yhteydessä. Samalla vietetään
myös yhdistyksen 30-vuotisjuhlaa. II Kansatieteen päivät "Maal ja
kaupunkis. Land och stad. Tutkimuksen tuottamia representaatioita
maaseudusta ja kaupungista" pidetään 15.-16.3.2002. Ohjelmassa on
kaksipäiväinen seminaari ja valtakunnallinen jatko-opiskelijoiden tapaaminen 14.-15.3.2002 sekä museokäyntejä. Vuosikokouksen yhteydessä jaetaan yhdistyksen v. 2001 pro gradu -palkinto.

2.

Julkaisutoiminta

Vuoden 2002 maaliskuussa julkaistaan Ethnologia Fennica 2001, vol.
29, jonka toimittaa Pirjo Korkiakangas. Numero sisältää artikkeleita
kansatieteen ajankohtaisista kysymyksistä. Ethnos-toimitetta kehitetään ja uuden metodologian oppikirjan suunnittelua varten perustetaan toimikunta. Ethnologia Fennican markkinointia tehostetaan. Vuoden 2000 Suomalais-unkarilaisen symposiumin artikkelit julkaistaan
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sarjassa Studia Fennica Ethnologica vuoden 2002 aikana.
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3.

Opintomatka

Yhdistys järjestää opintomatkan Viipuriin elokuussa 2002. Matkalla
tutustutaan historiallisiin kohteisiin ja museoihin.

4.

Veteraanikansatieteilijöiden haastatteluprojekti

Vuoden 2001 aikana tehdyt haastattelut arkistoidaan. Haastattelujen
jatkamista, aineiston arkistoimista ja työstämistä varten haetaan rahoitusta.

5.

Kansatieteilijähakemisto

Kansatieteilijähakemisto (osoitteessa http://www.ethnosry.org) julkaistaan II Kansatieteen päivien yhteydessä. Hakemistoa päivitetään
kahdesti vuodessa.

6.

Tiedottaminen

Ethnos-tiedote ilmestyy vuoden aikana vähintään neljä kertaa. Tiedotteesta on luettavissa sähköinen versio yhdistyksen www-sivuilla. Yhdistyksen kotisivut www.ethnosry.org avataan uudistettuina ja ruotsiksi ja englanniksi käännettyinä Kansatieteen päivien yhteydessä.

7.

Muu toiminta

Ethnos ry:n paikallista toimintaa kehitetään jäsenistön toiveiden mukaisesti.

Kansatieteen pro gradu-tutkielmat 2001
Helsingin Yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos,
kansatieteen oppiaine:
Forssell, Hanna: Kansanomainen sarjapöytä.
Hosia, Katja: Juupajokelaisen emännän työ 1930 - 1970 -luvuilla.
Huuskonen, Anna-Mari : Kansantanssi aatteena ja ajankuluna. Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät kansantanssiharrastuksen ylläpitäjänä.
Loimusalo, Karoliina: Yhteisen hyvän asialla. Osuuskauppatyötä
Hämeenkyrössä 1940-luvulta 1960-luvulle.
Rauhala, Anna: Kirjoneulelapaset ja niiden kuviot Kymenlaaksossa ja
Suomenlahden ulkosaarilla.
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Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos:
Hämäläinen, Kirsi: Rakkautta yli rajojen - suomalais-venäläisten avo- ja
avioparien arkea ja juhlaa. Etnologia. 2001.
Iivari, Netta: Sukupuolitettu televisio - äiti, huora vai muusa? Yleisöetnografinen
tutkimus.
Törmäkangas, Raili: Yrittämisen eetos. Kulttuuriantropologinen tutkimus
perheyrityksestä.
Harilahti, Virpi: Voiko katu olla koti? Kulttuuriantropologinen tutkimus
hondurasilaisista katulapsista ja katulasten avustusjärjestö Casa
Alianzasta.
Hänninen, Riitta: Leikki kulttuuri-ilmiönä ja antropologisena käsitteenä filosofis-antropologinen tutkielma leikki-käsitteen vaikutushistoriasta.
Mynttinen, Lasse: Suojapanssarin puhetta - Motoristin pukeutumisen
metakielestä.

Turun Yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos,
suomalainen ja vertaileva kansatiede:
Rantala, Satu: "Koko pitäjä rakennettiin sit uudestas" Maalaispitäjän
teollistuminen kanta-asukkaan silmin. Harjavalta
Hirvonen, Marianne: Lavatanssit Raisiossa 1950 -luvun alusta nykypäivään.
Vestmann, Monika: "Rebuilding the family farming system in post-socialist
Estonia: plans and results". MA Thesis
Niemi, Anna: Punainen tupa meren rannalla. Suunnittelijoiden luomasta
nostalgiaimagosta asumisen arkeen Merimaskun Saaristolaiskylässä.
Vuojolainen, Antti: Neptunuksen soturit. Suomalaisten merisotilaiden
initiaatiotavoista
Siltala, Soile: Virkana kestikievari

Åbo Akademi, institutionen för språk och kultur, etnologi:
Baarman, Lotta: Ut på tur - Vildmarkslivets etnografi. Vildmarksvandringar från
sent 1800-tal till tidigt 1900-tal ur dagens perspektiv.
Berger, Anne-May: Lisa för sinnet och stöd för minnet - en studie av de käraste
hemprydnadernas funktioner
Johansson, Tove: Pensionärer och Internet - en möjlig kombination? Vilka
förutsättningar har dagens pensionärer att hänga med i
Internetssamhällets utveckling.
Wessberg, Lotta: Bilen i vardagen - Delaktighet i moderniseringsprocessen på
landsbygden i Finland
Wikman, Kajsa Lovisa: Konungen anländer till Lovisa - en etnologisk analys av
1700-talets återskapande i småstadsmiljö.
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II Kansatieteen päivät Turussa 15.-16.3.2002
MAAL JA KAUPUNKIS. LAND OCH STAD.
Tutkimuksen ja museoiden tuottamia representaatioita maaseudusta ja kaupungista.
Perjantai 15.3. (Arcanum, ls. 1, Vatselankatu 2)
12.00
12-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00

Avaus, Ethnos ry:n pj. dosentti Pirjo Korkiakangas
professori Orvar Löfgren (Lund): Storstadsdrömmar. Att
paketera och sälja stadens kultur
museotoimenjohtaja Juhani Kostet (TMM): Miten Turku
hyödyntää historiaansa
professori Anna-Maria Åström (ÅA): Min stad – att ge
sina minnen gestalt. Kaupunkini – muistotilojen
hahmottaminen

14.00-14.30

kahvitauko

14.30-15.00

lehtori Timo J. Virtanen (TY): Kaupunki, kulttuuri ja
kolmas mahdollisuus.
Intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen (TMM): Port
Arhur – työväenkaupunginosasta suojelualueeksi.

15.00-15.30

16.00-18.00

Museokäynnit: joko
a) Ett Hem, Qwensel ja Luostarinmäki tai
b) Kurala ja Vanhalinna

19.00

Ethnos ry:n vuosikokous (Paikka: Humanisticum,
Piispankatu 13). Vuosikokouksen yhteydessä jaetaan
Ethnos ry:n palkinto vuoden 2001 pro gradusta ja
avataan virallisesti Kansatieteen jäsenmatrikkeli.

20.00

Ethnos ry:n 30-vuotisjuhla Humanisticumilla.
Ohjelmassa ruokailu, puhe: Bo Lönnqvist: Suomalainen
ja ruotsalainen etnologia tiedepolitiikan ja aatehistorian
mylleryksessä. Turun Nefan esittämänä Pyhän Urhon
näytelmä.
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Lauantai 16.3.
(Gadolinia aud. A, Porthaninkatu 3)
10.00-11.00
yliassistentti, FD Johanna Rolshoven, Zürich: TownCountry Flow / Stadt-Land-Fluss. Second Home-Scapes
as New Social Spaces and Stronghold of Urban Rurality
11.00-11.30
tutkija Eeva Uusitalo ja amanuenssi Maarit Knuuttila(JY):
”Judinsalo-projekti: Maaseudun jatkuvuus”
11.30-12.00
museonjohtaja Li Näse, Sagalundin museo, Kemiö:
Tidsresor i Sagalunds upplevelseverkstad
12.00-13.30

Lounas

13.30-14.00

tutkija Katriina Siivonen (TY): Elämää tuotteistetussa
saaristossa?
tutkija Jari Määttä (JY): Kauniin Kaijan balladi –
puolankalaiskylä kulttuurin tuottajana

14.00-14.30

14.30-15.00

Kahvi

15.00-15.30

tutkija Katri Kaunisto (HY): Metsäammattilaiset
luonnonsuojelijoina
tutkija Katariina Heikkilä (TY): Naiset ja maaseudun uudet
haasteet
Loppukeskustelu

15.30-16.00
16.00-

Kansatieteen päivät järjestää Ethnos r.y. yhteistyössa Turun
Maakuntamuseon, Turun yliopiston Kansatieteen ja Åbo Akademin
Etnologian oppiaineiden kanssa.

Ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset etukäteen Ethnoksen sihteerille Mari Huuskoselle, s-posti mari.huuskonen@posti.fi tai puh 050-586 4512 jo
11.3.2002 mennessä. Kerro samalla kummalle museokierrokselle
haluat osallistua, sillä Kuralan ja Vanhalinnan kierrokselle mah14

tuu vain 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Samalla voit ilmoittautua myös Ethnoksen iltajuhlaan, joka pidetään Humanisticumilla. Iltajuhlaan tarvitsemme ruokailun vuoksi sitovat ilmoittautumiset 11.3. mennessä. Ruokailun hinnan 11 € (ei sisällä ruokajuomia, joita voi ostaa myös juhlapaikalta) pyydämme maksamaan Ethnoksen tilille Sampo 800013-952844 13.3. mennessä.
Kansatieteen päivien osallistumismaksu on 20 € ja opiskelijoilta
10 €, johon sisältyy seminaariohjelman lisäksi museokäynnit ja
molempina päivinä kahvit. Osallistumismaksun pyydämme maksamaan etukäteen Ethnoksen tilille Sampo 800013-952844 ja ilmoittamaan maksun yhteydessä viitteen 14009.

KIRJAMYYNTI
Lauantaina Gadoliniassa on myynnissä erikoishintaan alan julkaisuja. Sinne on mahdollista tuoda omia (laitoksen tai museon)
julkaisuja myyntiin. Kertokaa se etukäteen joko Niklas Huldénille
(s-posti niklas.hulden@abo.fi) tai Helena Ruotsalalle
(helena.ruotsala@utu.fi).

MAJOITTUMINEN
Yliopistojen lähellä sijaitsevasta Scandic-Juliasta, osoite Eerikinkatu 14, voitte varata erikoishintaan majoituksen 14.-15.3.
väliseksi ajaksi. 1 hh 78 €/vrk, 2 hh 105 €/vrk. Sis. aamiaisen ja
aamusaunan. Varaukset suoraan hotellista 1.3. mennessä puh.
02-3363 2210. Mainitkaa että kyseessä Ethnos-kiintiö.
Centro- Hotel, osoite Yliopistonkatu 12a, 14.03 - 15.03.2002 1hh
67 €/vrk, 2hh 82 @/vrk ja 15.03 - 17.03.2002 1hh 59 €/vrk, 2hh 66
€/vrk. Hinnat sisältävät alv:n ja aamiaisen seisovasta pöydästä.
Varaukset suoraan hotellista puh 02-469 0469. Mainitkaa, että
kyseessä Ethnos-kiintiö.
Majoitusta voi kysyä myös esimerkiksi Birgittalaissisarten vieraskodista Ursininkatu 15 a, puh 02-250 1910.
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