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Puheenjohtajan puheenvuoro:
Ovet avoinna uuteen
Katriina Siivonen

On ollut hienoa saada työskennellä Ethnoksen hallituksessa paneutuvien, asiantuntevien ja osaavien
kollegojen kanssa. Olen ollut kuusi vuotta, kaksi kolmivuotiskautta,
Ethnoksen puheenjohtajana. Nyt
on aika siirtyä eteenpäin ja avata
tietä uusille ihmisille ja heidän käsissään uudistuvalle toiminnalle.

kansatieteellisen toiminnan kansainvälistyminen. Englannista on
tullut luonteva osa seminaariemme kielivalikoimassa suomen ja
ruotsin rinnalle. Varhempaa painotusta kotimaisen keskusteluympäristön ylläpitämisestä ei enää
pidetä oleellisena. Vuosikokousseminaarit Kansatieteen päivien
välivuosina kokoavat jäsenistöä
mukavasti yhteen. Kansatieteellisten symposiumien järjestämisessä
yhteistyö on laajentunut aiempaa
vahvemmalla virolaisella osallisuudella. Viimekertainen symposium
oli suomalaisten järjestämä, ja tällä
hetkellä vuoro toimiin on Unkarissa.

Ethnoksen keskeiset toiminnan
muodot ovat Kansatieteen päivät ja
vuosikokousseminaarit, unkarilaisten ja virolaisten kanssa järjestetyt
symposiumit, Ethnologia Fennica
ja Ethnos-toimitteet. Kansainvälinen yhteistyö, kontaktit museoihin
ja yhteydenpito jäsenistöön ovat
osana näissä. Kuuden vuoden taipaleeseeni puheenjohtajana mahtuu paljon toteutettuja uudistuksia
Ethnoksen toiminnassa. Mikään
niistä ei olisi ollut mahdollinen
ilman hallituksen jäsenten työpanosta, mille annan suuren arvon.
On ollut ilo nähdä ideoiden ja toiveiden muuttuvan käytännön toteutuksiksi.

Olemme kehittäneet julkaisutoimintaa painokkaasti viimeisen
kuuden vuoden aikana. Ethnologia
Fennica on saatu Jufo-luokituksissa 2-tasolle. Lehtemme toimituskuntaa on uudistettu ja toimintoja
on kehitetty. Lisää tekeviä käsiä
on saatu sekä artikkelitoimitukseen että ajankohtaistoimitukseen.
Mahdollisuuksia sähköiseen julkaisemiseen on valmisteltu Tieteellisten seurain valtuuskunnan linjausten mukaisesti ottamalla käyttöön
Open Journal Systems ja luomalla
sinne Ethnologia Fennicalle oma
taittopohja.

Kansatieteen päivät ovat houkutelleet kerta kerralta enemmän osallistujia sekä alamme keskuudesta
että tieteenalamme rajojen ulkopuolelta. Niillä on käsitelty ajankohtaisia teemoja ja järjestelyt ovat
hioutuneet taitaviksi ja sujuviksi
pitkän järjestelykokemuksemme Ethnos-toimitteiden osalta uudisansiosta. Puheenjohtajakautenani tuminen on ollut huimaa. Olemme
on erityisesti näkynyt kotimaisen saaneet hallitukseen vuonna 2012
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tehdyn sääntömuutoksen ansiosta
lisäjäsenen, jonka vastuualueeseen
tämä julkaisusarjamme kuuluu.
Ethnos-toimitteiden ulkoasua ja
toimitusta on kehitetty ja siitä on
tehty näyttävä, vertaisarvioitu julkaisu. Sekä Ethnologia Fennicalle
että Ethnos-toimitteille on saatu
Tieteellisten seurain valtuuskunnalta vertaisarviointitunnus ja niille on luotu vertaisarviointiohjeet.
Uusimmat Ethnos-toimitteet ovat
olleet ilahduttavan suosittuja ja ne
ovat myyneet hyvin, mikä oli yksi
kehittämistyön tavoite. Tätä kautta
myös Ethnoksen kokonaistaloutta
on saatu aiempaa paremmin tasapainoon.

Ethnos on linjannut kansainvälisen toiminnan painopisteeksi idän
ja lännen välissä olevan Euroopan.
Tämä näkyy sekä kirjeenvaihtajajäsentemme että kunniajäsentemme kautta, ja erityisesti Ethnologia Fennican toimituskunnassa ja
toiminnassa. Esimerkkinä tästä on
vuoden 2014 volyymi, joka toteutettiin yhdessä slovenialaisten kollegojen kanssa.
Ethnoksen tiedotustoimintaa on
alettu uudistaa syksyllä 2015 aloittaneen työryhmän voimin. Muutoksia on tulossa ja sähköiset mediat otetaan jatkossa sujuvammin
haltuun. On ollut puhetta kansatieteellisen blogin käynnistämisestä. Nämä mahdollisesti korvaisivat
Ethnos-tiedotteiden ja Ethnos-jäsenkirjeiden puheenjohtajan palstat. Siten tulevien puheenjohtajien
lisäksi monet muutkin pääsevät
ääneen, mikä on nykyaikana vain
toivottavaa.
Toivotan Ethnokselle ja kaikille
ethnoslaisillle oikein hyvää jatkoa
kansatieteellisen työn parissa!
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VUOSIKOKOUS 17.3.2016
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n jäsenet kutsutaan
sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään torstaina
17.3.2016 klo 17.00–18.00 Åbo Akademin Arkenissa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7§ mainitut asiat.
Vuosikokouksen asialista
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n vuosikokous
torstaina 17.3.2016. Arken, Åbo Akademi, Turku.
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen asialistan hyväksyminen
7. Vuoden 2015 toimintakertomus
8. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle
10. Määrätään jäsenmaksu vuodeksi 2017
11. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio
12. Hallituksen erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsentensä
valinta
13. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden
varatoiminnantarkastajan valinta
14. Muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen
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Toimintakertomus 2015
FL Mari Immonen (6),
(FM Aila Nieminen (1))

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry toimii eri aloilla kansatieteen parissa työskentelevien
ihmisten tieteellisenä ja tiedepoliittisena yhdistyksenä sekä alalla
työskentelevien yhdyssiteenä. Ethnos ry edistää ja tekee tunnetuksi kansatieteellistä tutkimusta ja
tieteenalaa. Vuosi 2015 oli Ethnos
ry:n 43. toimintavuosi.

FM Inkeri Hakamies (5),
(FM Pilvi Hämeenaho (-))
Sihteeri
FM Sari Katainen 13.3.2015 asti
(2),
FM Milja Jokelainen 22.4.2015
lähtien (5)

Hallinto

Taloudenhoitaja
Yhdistyksen hallitus kokoontui toi- FM Mikko Kero (2)
mintavuoden aikana kuusi kertaa,
neljä kokouksista oli etäkokouksia. Tiedotussihteeri
Pöytäkirjakohtia kertyi 71 kappa- FM Maija Mäki (3)
letta. Yhdistyksen luottamus- ja Kansainvälisten asioiden sihteeri
toimihenkilöinä toimivat kulu- FM Ann-Helen Sund (4)
neena vuonna seuraavat henkilöt
(henkilökohtainen varajäsen ja Seminaarisihteeri
osallistumiskerrat suluissa):
FM Sanna Tawah (5)
Puheenjohtaja
Julkaisusihteerit
FT Katriina Siivonen (6),
FM Inkeri Hakamies (5)
(FM Sanna Särkelä 13.3.2014 läh- FM Aura Kivilaakso (6)
tien (1))
Museoyhdyshenkilö
Varapuheenjohtaja
FL Mari Immonen (6)
FM Aura Kivilaakso (6),
(FM Anne Häkkinen 13.3.2014
Toiminnantarkastajat
lähtien (-))
FL Niklas Huldén (varsinainen)
FM Salla Tenkanen (varsinainen)
Hallituksen jäsenet
professori emerita Anna-Maria
FM Ann-Helen Sund (4),
Åström (varalla)
(FM Niina Koskihaara (2))
professori emerita Pirjo Korkiakangas (varalla)
FM Maija Mäki (3),
(FM Maija Lundgren (3))
FM Sanna Tawah (5), (FT Eerika
Koskinen-Koivisto (-))
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Jäsenistö

heenjohtajana toimi FT Sanna
Lillbroända-Annala ja sihteerinä
Yhdistykseen kuului vuoden 2015 yhdistyksen silloinen sihteeri FM
lopussa 207 jäsentä.
Sari Katainen. Vuosikokoukseen
osallistui puheenjohtajan ja sihteeYhdistyksen hyväksyttiin vuoden rin lisäksi 18 henkilöä.
aikana 6 uutta jäsentä ja yhdistyksestä erosi tai erotettiin yli kolme Seminaari- ja
vuotta maksamattomien jäsenmak- kurssitoiminta
sujen vuoksi yhteensä 9 jäsentä.
Vuosikokousseminaari
Kunniajäseniä yhdistykseen kuului vuoden lopussa 10: professori Ethnos ry:n puolipäiväinen KenelMatti Räsänen, professori Ber- le kuulut, kulttuuriperintö? -semitalan Andrásfalvy, professori naari pidettiin 13.3.2015 Tieteiden
Nils-Arvid Bringéus, professori talolla Helsingissä. Seminaarin työAlexander Fenton, tohtori Tamás ryhmään kuuluvat seminaarisihHofer, tohtori Natalia Schlygina, teeri FM Sanna Tawah ja sihteeri
professori Attila Paládi-Kovács, FM Sari Katainen Ethnos ry:stä.
professori emerita Pirjo Korki- Seminaarissa käsiteltiin kulttuuakangas, professori emeritus Bo riperintöä ja osallisuutta ruohonLönnqvist sekä filosofian maisteri juuritason, tutkimuksen sekä kultSirkku Dölle. Yhdistyksen kunnia- tuuriperintöalan viranomaistoimijäsen professori Ants Viires on toi- joiden näkökulmasta. Pääpuhujat
mintavuoden aikana menehtynyt. ja kommentaattorit käsittelivät
Ethnos ry muisti omaisia suruvalit- puheenvuoroissaan muun muassa kulttuuriperintöä, sen arvoa,
teluadressilla.
arvottamista ja avoimuutta: kuka
Hallituksen kutsumia kirjeenvaih- määrittelee, mitä on hyvä kulttojäseniä oli 11: tohtori Miklós Cse- tuuriperintö ja kenelle se kuuluu?
ri, tohtori Agnes Fülemile, tohtori Seminaarissa pohdittiin myös yhMats Hellspong, tohtori László teisöjen mahdollisuuksia tuottaa,
Lukács, tohtori T. W. Lukjant- elävöittää ja nostaa voimavaraksi
schenko, tohtori Mihály Sárkány, omaa kulttuuriperintöä, sekä uutohtori Zsuzsa Szarvas, professori sien teknologioiden ja sosiaalisen
Elle Vunder, professori Art Leete, median mahdollisuuksia ja rajoja
tohtori Zoltán Fejős sekä professo- kulttuuriperinnön ja osallisuuden
näkökulmasta. Myös luovan tari Johanna Rolshoven.
louden ja kulttuuriperinnön suhdetta pohdittiin puheenvuoroissa.
Vuosikokous 13.3.2015
Vuosikokousseminaarissa puhuiYhdistyksen vuosikokous pidet- vat arkistonhoitaja Katja Helltiin Tieteiden talolla Helsingissä man Svenska litteratursällskapetin
13.3.2015. Vuosikokouksen pu- Pohjanmaan
perinnearkistosta;
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kyläasiamies Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä;
osastonjohtaja Mikko Härö, kulttuuriympäristön suojelu -yksiköstä
Museovirastosta; professori Outi
Tuomi-Nikula Turun yliopistosta.
Puheenvuorojen kommentaattoreita olivat tutkija Tuomas Myrén
Helsingin kaupunginmuseosta; toimittaja, kaupunkiopas Pauli Saloranta Suomen Kotikaupunkipolut
Tmi:sta; tutkija Sirkku Pihlman
Turun yliopistosta; FT Sanna Lillbroända-Annala Åbo Akademista;
museologian professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta. Vuosikokousseminaariin osallistui 63
henkilöä.

Mari Immonen, varajäsen FM
Maija Lundgren ja sihteeri, FM
Sari Katainen Ethnos ry:stä.
Ethnos osallistui yhteistyökumppanina COST Action Investigating
Cultural Sustainability -verkoston
järjestämään kansainväliseen konferenssiin Helsingissä 6.–8.5.2015:
International
Transdisciplinary
Conference Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies,
practices.

Ethnos-palkinto
Vuosikokousseminaarin yhteydessä jaettiin palkinto vuoden ansioituneimmalle kansatieteelliselle
gradulle. Parhaan gradun palkinnon sai Jenni Tuulasjärvi Turun
yliopistosta kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineesta pro gradullaan Monikielisyyden rajat ja mahdollisuudet. Tapaustutkimus kielen
merkityksestä maahanmuuttajien
kotoutumiselle ja kotouttamiselle.
Palkinnonsaajan valitsi tutkimuspäällikkö, FT Minna SarantolaWeiss.

Muu seminaaritoiminta
Ethnos ry järjesti luento- ja keskustelutilaisuuden Tieteiden yössä
8.1.2015 Tieteiden talolla Helsingissä. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran kanssa. Tilaisuudessa luennoivat tohtorikoulutettava, FM Maija Lundgren Turun
yliopistosta ja tohtorikoulutettava,
FM Niina Koskihaara Tutun yliopistosta aiheesta Tuttu ja tuntematon maaseutu – kansatiede
muuttuvan maaseudun risteyksissä.
Oman luentonsa pitivät myös jatko-opiskelija, FM Aura Kivilaakso
Turun yliopistosta ja Suomen Kaupunkitutkimuksen Seurasta sekä
dosentti, FT Pia Olsson Helsingin
yliopistosta ja Suomen Kaupunkitutkimuksen Seurasta aiheesta
Kaupunkisattumia – sattumia kaupungissa. Tilaisuuden työryhmään
kuuluivat museoyhdyshenkilö FL

Julkaisutoiminta
Ethnologia Fennica
Vuonna 2015 julkaistiin Ethnologia
Fennica 2015, vol. 42., jonka teema
on Social Networks, Communication and Internet.
Toimintavuonna jatkettiin Transnational processes and practices
in everyday lives of migrants´ and
non-migrants´ in Europe -teemaisen Ethnologia Fennican 2016,
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Jatkettiin Kirjoittamalla kerrotut
-kirjan nimellä kulkevaa julkaisuhanketta. Toimituskuntaan kuuluivat professori emerita Pirjo Korkiakangas, professori Pia Olsson,
professori emerita Anna-Maria
Åström ja professori Helena Ruotsala. Kirja tulee olemaan refereejulkaisu ja se julkaistaan Ethnostoimitteena.

vol. 43. toimitusta. Julkaisu toimitetaan yhteistyössä professori Laura Starkin johtaman työryhmän
kanssa. Työryhmän muita jäseniä
ovat FM Anne Häkkinen, FM
Sanna Tawah sekä FM Kaisa Nissi.
Numeroon on tarjottu 11 abstraktia, joista 8 hyväksyttiin, ja määräaikaan mennessä toimituskunnalle
lähetettiin 7 artikkelikäsikirjoitusta. Tämän volyymin osalta käsikirjoitusten hylkäysprosentti on näin
ollen 27 %.

Muut julkaisuasiat
Jatkettiin Kansatieteellisen symposiumin 2013 esitelmiin pohjautuvan julkaisun toimittamista. Julkaisun toimittajina ovat dosentti,
FT Katriina Siivonen, FT Sanna
Lillbroända-Annala ja FM Maija
Mäki. Teosta on tarjottu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sarjaan
Studia Fennica Ethnologica.

Aloitettiin myös Ethnologia Fennica 2017, vol. 44. suunnittelu. Numeron teema tulee olemaan materiaalisuus kulttuurintutkimuksessa.

Vuonna 2015 Ethnologia Fennican
päätoimittajana toimii FT Arja Turunen ja toimitussihteerinä FM InVuoden 2015 aikana edistettiin
keri Hakamies.
Tieteellisten Seurain ValtuuskunToimintavuoden aikana Ethnologia nan tarjoaman sähköisen julkaiFennican toimituskuntaa päätettiin sualustan Open Journal Systemsin
laajentaa kahdella uudella hen- käyttöön ottoa ja Ethnologia Fenkilöllä. FT Kirsi-Maria Hytönen nicalle luotiin alustalle omat sivut.
liittyi uutena jäsenenä artikkelitoimitukseen ja FM Päivi Roivainen Ethnos ry:n julkaisusihteerit osallistuivat vuonna 2015 Tieteellisten
ajankohtaistoimitukseen.
seurain valtuuskunnan järjestäEthnos-toimitteet
miin, julkaisutoimintaa käsitteleviin seminaareihin.
Toimintavuonna jatkettiin VIII
Kansatieteen päivien pohjalta teh- Toimintavuoden aikana Ethnoktävän etnologista tulkintaa ja ana- sen molemmat julkaisusarjat ovat
lyysiä käsittelevän julkaisun toi- saaneet luvan ottaa käyttöön Tiemitustyötä. Julkaisun toimittajina teellisten Seurain Valtuuskunnan
ovat FT Tytti Steel ja dosentti, FT vertaisarviointitunnuksen, ja yhJukka Jouhki. VIII Kansatieteen distyksen kotisivuille on lisätty julpäivien julkaisu pyritään julkaise- kaisusarjojen vertaisarviointiprosessin kuvaus.
maan vuonna 2016.
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Lisäksi Ethnos-toimitteelle saatiin
käyttöön uusi, yhtenäinen ulkoasuasu ja taittopohja. Toimitteiden
uuden ulkoasun suunnitteli ja taittopohjan toteutti FM Ville Korkiakangas.

eri tiedotuksen muodoissa kokonaisvaltaisesti. Työryhmä on kokoontunut toimintavuoden aikana
kerran ja jatkaa toimintaansa seuraavana vuonna.

Talous

Tiedotus

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna
2015 oli 23 euroa ja opiskelijajäseneltä 13 euroa. Ethnologia Fennica
vol. 42. sisältyi jäsenmaksuun kuuden euron jäsenhintaan. Jäsenmaksutuloilla on rahoitettu yhdistyksen perustoimintoja, hallituksen
kokoontumisia ja tiedottamista.
Kokouskulujensa pienentämiseksi
hallitus jatkoi vuonna 2012 aloitettujen etäkokousten pitämistä
Adobe Connect -ohjelman avulla.
Yhdistyksen sihteerille ja taloudenhoitajalle maksettiin 150 euron
suuruiset palkkiot.

Yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen verkkosivuilla
(www.ethnosry.org). Yhdistyksen
jäsenille lähetettiin vuoden aikana
yksi paperinen jäsentiedote, yksi
sähköinen jäsentiedote sekä kaksi sähköistä Ethnos-jäsenkirjettä.
Näistä on ollut myös yhdistyksen
verkkosivuilla luettavissa sähköiset
versiot. Sähköpostilistan kautta tiedottamista jatkettiin. Vuonna 2012
Ethnos ry aloitti sähköpostilistojen
vaihtoon perustuvan yhteistyön
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran kanssa ja sitä jatkettiin
myös vuonna 2015. Yhdistyksen
toiminnasta, kuten seminaareista,
tiedotettiin myös paikallisesti yliopistoissa sekä yleisillä alan sähköpostilistoilla, muun muassa museoposti-listalla sekä Ethnos ry:n
omalla Facebook-sivulla.

Yhdistyksen omia julkaisuja myytiin Vuosikokousseminaarin 2015
yhteydessä, jossa myynnin hoiti
yhdistyksen sihteeri. Tuloja saatiin lisäksi Ethnoksen julkaisujen
myynnistä Tiedekirjassa.

Jenni ja Antti Wihurin rahasto
myönsi yhdistykselle 5000 euron
Toimintavuoden aikana perustet- suuruinen apurahan IX Kansatietiin uusi tiedotustyöryhmä, jonka teen päivien järjestämiseen.
kokoonpanoon kuuluvat FM Mai- Tieteellisen Seurain Valtuuskunta
ja Mäki ryhmän vastuuhenkilönä, myönsi yhdistykselle 2000 euron
FM Aura Kivilaakso, FM Inkeri suuruisen apurahan Ethnologia
Hakamies, FM Niina Koskihaara Fennican toimitustyöhön.
sekä FM Maija Lundgren. Tiedotusryhmän tavoitteena on suunnitella ja uudistaa yhdistyksen
viestintää sosiaalisessa mediassa,
yhdistyksen internetsivuilla ja sen
9

Toimintasuunnitelma 2016
1. Vuosikokous ja Ethnospalkinto
Yhdistyksen vuosikokous pidetään
torstaina 17.3.2016 Turussa.
Kansatieteen päivien yhteydessä
jaetaan Ethnos-palkinto vuoden
2015 ansiokkaimmasta kansatieteellisestä pro gradu -tutkielmasta.
Saajan valitsee dosentti, FT Teppo
Korhonen.
2. Seminaari- ja kurssitoiminta
IX Kansatieteen päivät
Ethnos ry järjestää Kansatieteen
päivät Turussa 17.–18.3.2016. Päivien aiheena on Liikuttava tieto?
Kulttuurinen ymmärrys ja vuoropuhelu. Kansatieteen päivien puheenvuoroissa ja työryhmissä pohditaan muun muassa, keitä etnologinen tutkimus tavoittaa ja miten
kulttuurinen vuoropuhelu syntyy;
Miten vuoropuhelua ja kulttuurisen ymmärryksen rakentumista
voi käsitteellistää? Entä miten etnologinen tutkimus lähestyy näitä
ilmiöitä käytännössä eri toimintakentillä? Mikä esimerkiksi on
museoiden rooli kulttuurisen ymmärryksen rakentamisessa ja välittämisessä? Mitä keinoja museoilla
on yhteiskunnallisesti vaikuttavan
vuoropuhelun käynnistämisessä,
ylläpitämisessä ja tallentamisessa?
Teemoissa pohditaan myös etnologisen tutkimuksen tuottaman
tiedon ainutlaatuista luonnetta, sen

mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa tieteiden rajapinnoilla sekä
yhteiskunnassa. Keskeiseen rooliin IX Kansatieteen päivillä nousee kansatieteen vaikuttavuus sekä
kulttuurisen tiedon roolit yhteiskunnassa ja päätöksenteossa.
Kansatieteen päivien pääpuhujia ovat professori, FT Cecilia
Fredriksson Lundin yliopistosta, professori, FT Beate Binder
Humboldin yliopistosta Saksasta,
ja museotoimenjohtaja Kristina
Ahmas Keski-Pohjanmaan maakuntamuseosta. Kommentaattoreina toimivat FT Hanneleena Hieta
Turun yliopistosta ja professori, FT
Fredrik Nilsson Åbo Akademista. Kansatieteen päivien työryhmään kuuluvat puheenjohtajana
FT Sanna Lillbroända-Annala
sekä FM Maija Mäki, FT Hanneleena Hieta, FM Niina Koskihaara, FM Maija Lundgren, FM
Sanna Tawah, FM Ann-Helen
Sund, museonjohtaja Johanna
Lehto-Vahtera Aboa Vetus & Ars
Nova -museosta Turusta, intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen
Turun museokeskuksesta sekä
dosentti, FT Katriina Siivonen.
3. Kansainvälinen toiminta
Suomalaisten, virolaisten ja unkarilaisten kesken jatketaan yhteistyön
kehittämistä kesällä 2013 pidetyn
yhteisen symposiumin pohjalta.
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4. Julkaisutoiminta

riina Siivonen, FT Sanna Lillbroända-Annala ja FM Maija Mäki.
Toimintavuoden aikana julkaistaan Teosta on tarjottu Suomalaisen
Ethnologia Fennica 2016, vol. 43. Kirjallisuuden Seuran sarjaan StuJulkaisun teema on Transnation- dia Fennica Ethnologica.
al processes and practices in everyday lives of migrants´ and non-mi- Seurataan aktiivisesti Tieteellisten
grants´ in Europe.
seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumin toimintaa ja pyritään
Ethnologia Fennican 2017, vol. 44 vaikuttamaan siihen sekä Ethtoimitustyö aloitetaan ja sen Call noksen julkaisujen asemaan siellä
for Articles julkaistaan toiminta- mahdollisuuksien mukaan.
vuoden alussa. Numeron teema
on materiaalisuus kulttuurintutki- 5. Tiedottaminen
muksessa.
Yhdistyksen toiminnasta ja ajanJatketaan Tieteellisten seurain val- kohtaisista tapahtumista kerrotaan
tuuskunnan tarjoaman sähköisen yhdistyksen verkkosivuilla (www.
Open Journal Systems -julkaisu- ethnosry.org), Ethnoksen sähköalustan käyttöönoton edistämistä postilistalla, muilla verkkofoorusekä Ethnologia Fennican julkaise- meilla sekä tarpeen mukaan erillimisen että toimituskunnan keski- sin tiedottein. Sähköposti-listoihin
näisen yhteydenpidon osalta.
liittyvää yhteistyötä tehdään Suomen Kansantietouden Tutkijain
Toimintavuonna julkaistaan VIII Seuran kanssa. Ethnos ry:n interKansatieteen päivien pohjalta tehty net-sivujen kehittämistä jatketaan
Ethnos-toimite 18 Etnologinen tul- edelleen. Tarkoituksena on jatkossa
kinta ja analyysi. Kohti avoimem- lisätä sivuille myös ruotsin ja engpaa tutkimusprosessia. Julkaisun lanninkielistä materiaalia yhdistoimittajina ovat FT Tytti Steel ja
tyksen toiminnasta.
dosentti, FT Jukka Jouhki.
Ethnos-tiedote ilmestyy helmikuussa 2016 ja se postitetaan jäsenille. Tiedotteesta on luettavissa
myös sähköinen versio yhdistyksen verkkosivuilla. Muilta osin tiedottaminen siirretään sähköiseen
uutiskirjeeseen.
Tiedottamiseen
liittyvää uudistamistyötä jatkaa
edellisen toimintavuoden aikana
Jatketaan XI Kansatieteellisen perustettu tiedotusryhmä.
symposiumin pohjalta tehtävän 6. Talous
julkaisun toimitustyötä. Julkaisun
toimittajina ovat dosentti, FT Kat- Yhdistyksen toiminta vuonna 2016
Toimintavuonna julkaistaan Ethnos-toimite 19 Kirjoittamalla kerrotut. Julkaisun toimittajina ovat
professori Pia Olsson, professori emerita Pirjo Korkiakangas,
professori emerita Anna-Maria
Åström ja professori Helena Ruotsala.
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rahoitetaan jäsenmaksuilla, kirjamyynnillä sekä erikseen haettavilla
avustuksilla Tieteellisten seurain
valtuuskunnalta sekä eri rahastoilta
ja säätiöiltä.

7. Muu toiminta

Jäsenmaksujen keruuseen ja jäsenhankintaan panostetaan edelleen.
Jäsenmaksun maksamisesta ilmoitetaan näkyvällä paikalla Ethnostiedotteessa. Hallituksen kokousten matkakulujen pienentämiseksi
aloitettujen etäkokousten pitämistä
jatketaan toimintavuonna.

Kehitetään yhteistyötä läheisten
alojen tieteellisten seurojen kanssa
ja toimitaan aktiivisesti akateemisissa yhteistyöverkostoissa, muun
muassa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja Suomen tiedekustantajien liitossa.

Ethnos ry kannustaa jäsenistöä
järjestämään paikallista toimintaa,
esimerkiksi tapaamisia.

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT
Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on
haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja
Lempi Hietasen rahastosta.
Emil ja Lempi Hietasen rahasto on Seurasaarisäätiön tiederahasto, joka perustettiin helsinkiläisen pariskunnan testamenttivaroin vuonna 1993. Merimies Emil Hietanen ja keittäjä Lempi
Hietanen olivat lapseton pariskunta, joka halusi turvata säästäväisyydellä kerätyn omaisuutensa säilymisen testamenttaamalla sen Seurasaarisäätiölle.
Stipendejä haetaan Seurasaarisäätiön kotisivuilta ladattavalla
apurahakaavakkeella, johon tulee liittää tutkimussuunnitelma
lähdeluetteloineen, rahoitussuunnitelmineen ja aikatauluineen
(yhteensä enintään kolme (3) liuskaa), ansioluettelo ja julkaisuluettelo. Suosituksia ei tarvita. Hakemukset osoitetaan Seurasaarisäätiön hallitukselle.
Hakuaika alkaa 1.5.2016 ja päättyy 31.5.2016.
Tiedustelut: Seurasaarisäätiö, gsm 040 649 3040.
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SEURASAARISÄÄTIÖN
TUTKIJAHUONESTIPENDIT
Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on
haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja
Lempi Hietasen rahastosta.
Emil ja Lempi Hietasen rahasto on Seurasaarisäätiön tiederahasto, joka perustettiin helsinkiläisen pariskunnan testamenttivaroin vuonna 1993. Merimies Emil Hietanen ja keittäjä Lempi
Hietanen olivat lapseton pariskunta, joka halusi turvata säästäväisyydellä kerätyn omaisuutensa säilymisen testamenttaamalla sen Seurasaarisäätiölle.
Rahastosta myönnetään nyt ensi kertaa tutkijahuonestipendejä.
Työskentelyjaksoa voi hakea 6 tai 12 kuukaudeksi ajalle 1.5.2016
- 20.4.2017, 1.5. - 30.10.2016 tai 1.11.2016 - 30.4.2017.
Tutkijahuonestipendejä haetaan Seurasaarisäätiön kotisivuilta
ladattavalla apurahakaavakkeella, johon tulee liittää erillisinä
liitteinään tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen, rahoitussuunnitelmineen ja aikatauluineen (yhteensä enintään kolme
(3) liuskaa), ansioluettelo ja julkaisuluettelo. Suosituksia ei tarvita. Hakemukset osoitetaan Seurasaarisäätiön hallitukselle.
Hakuaika alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.3.2016.
Tiedustelut: Seurasaarisäätiö, gsm 040 649 3040.
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EMIL JA LEMPI HIETASEN
TUTKIJAHUONEISTO
Tutkijahuoneisto (2h+ks) sijaitsee Alppilassa osoitteessa
Viipurinkatu 1, Helsinki. Sen välittömässä läheisyydessä
on kauppa ja ravintola. Huoneisto sijaitsee lähellä Museoviraston arkistoja, mutta myös muutkin Helsingin arkistot
ovat helposti tavoitettavissa hyvien kulkuyhteyksien vuoksi. Raitiovaunu 3:n pysäkki on 100 metrin päässä huoneistosta.
Tutkijahuoneisto sijaitsee taloyhtiön katutasossa. Siinä on
kaksi huonetta sekä yhteisessä käytössä kylpyhuone ja etuhuoneessa sijaitseva keittiönurkkaus.
Molemmat tutkijahuoneet on kalustettu työpöydillä, tuoleilla sekä sohvalla. Keittiössä on liesi, kahvin- ja vedenkeitin, mikroaaltouuni ja astiastoja. Taloyhtiössä on langaton
internet-verkko. Huoneistossa voi satunnaisesti myös yöpyä, mutta sitä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen asumiseen.
Tutkija vastaa itse sänkyvaatteistaan ja siivouksesta.
Tutkijahuone on tarkoitettu yliopistojen tutkijoille ja opiskelijoille tai vapaille tutkijoille, jotka tekevät kansatieteellistä tutkimustyötä Suomessa itsenäisenä tai yhteisenä projektinaan.
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Vuoden 2015 tutkielmat

Pro gradu -tutkielmat, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat
Helsingin yliopisto, Kansatiede
Pro gradu -tutkielmat:
Karlsson, Stella: ”Koisotie on Velmun sydän” - Toiminta tilan merkityksen tuottajana.
Niikko, Jussi: Sotasavotasta savottaan - 1940-luvun lopun talvisavottojen
sosiaaliset olosuhteet ja työnjohtajuus metsäteknikko-opiskelijoiden
työharjoitteluraporteissa.
Laine, Johanna: Filippiiniläis-suomalaista yhteiseloa. Etnografia
sekamiehityksestä suomalaisella rahtilaivalla.
Itkonen, Tanja: Valintoja perhearjessa – Narratiivinen näkökulma
äitiysidentiteetin rakentumiseen Facebook-keskusteluihin peilaten.
Jokelainen, Milja: Muistitietotutkimus tuberkuloosipotilaiden parantolaelämästä Suomessa 1940-1951.

Jyväskylän yliopisto, Etnologia
Pro gradu -tutkielmat:
Björn, Sanni: ”India fighting with itself ”: discourses on the Naxalite
movement in Indian news media.
Clee, Heidi: Idestructible fairy tale: the role and meaning of fairy tales
for adult women.
Diaz Delgado Raitala, Diana: Bridewealth: an ethnographic study on the
narratives and descriptions of the practice of bridewealth establishing
its purposes, effects and consequences among the Luo, Kikuyu, Meru,
Kamba, Kisii and Luhya ethnic groups in Kenya.
Eronen, Elina: Working in partnerships: an ethnographic study on
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volunteers´ narratives of establishing, managing and ending partnerships between Finnish and Indian NGOs.
Hujanen, Rasmus: Työttömät: Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa rakentuvia kulttuurisia merkityksiä.
Karasvaara, Maija: Kulttuuriperintö kulttuuripoliittisissa visioissa:
etnologinen tutkimus kulttuuriperinnöstä ministeriöiden poliittisissa
teksteissä.
Malinen, Bettina: Pyhät puut Kansanrunousarkiston aineistossa 19091939.
Moilanen, Nina: Maaseutukirkonkylistä moderniksi kuntakeskuksiksi:
Kinnulan kirkonkylän rakennetun kulttuuriympäristön muutos
1900-luvun alusta 2000-luvulle.
Neittaanmäki, Fanny: Kuntosaliharrastajien rituaalit, identifikaatio ja
motivaatio.
Särkkä, Martti: Palvoa jumalia – palvella ihmisiä: etnografinen tutkimus
urbaanista ja keskiluokkaisesta hindulaisuudesta Nepalissa.
Tuovinen, Meri: Elämäntapana islam: islamin ja uskonyhteisön ilmentäminen suomalaisten, islamiin kääntyneiden naisten haastatteluissa.
Väitöskirjat:
Potinkara, Nika: Etnisyyden rakentuminen kahde saamelaismuseon
perusnäyttelyissä.

Turun yliopisto, Kansatiede
Pro gradu -tutkielmat:
Taponen, Piia: Työtä tunteella – Tunteet kirjastotyöntekijöiden
muistoissa.
Mäki, Matti: Ei pelkkää kaupantekoa – kaupankäynnin kohtaamiset ja
16

vuorovaikutussuhteet Karkkilan kauppalassa 1940–1960-luvuilla.
Laiho, Salla-Maria: Pysyvää hyötyä EU-hankkeesta – Volter Kilpi
Kustavissa -kirjallisuusviikko.
Ikonen, Ulpu-Maria: ”Täällä on mun koti, täällä on mun paikka”.
Tutkimus halislaisten maahanmuuttajanaisten kotikokemuksista.
Sivuaineen tutkielma:
Eskola, Juha: Kalmistot Turjan rannikon kylissä – kalmistojen kulttuurimaiseman moninaisuutta 2000-luvulla.

Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Pro gradu -tutkielmat:
Ahvenjärvi, Mari: ”Meille pelaaminen on semmoista mukavaa yhdessäoloa”: 3–8-vuotiaiden lasten vanhempien osallistuminen ja suhtautuminen lapsen digitaaliseen pelaamiseen.
Albrecht, Nora: Ulvilan Harjunpään vaaran vuodet 1918–1920. Kyläyhteisöä erottavat ja yhdistävät tekijät sisällissodasta suurpaloon.
Hakkarainen, Esa: Piipittävän pelimusiikin evoluutio – Vanhan digitaalisen pelimusiikin muutos kolmen pohjoismaisen retropelimusiikkiyhtyeen toiminnan kautta tarkasteltuna vuosina 2000 – 2010.
Hämäläinen, Ari: ”Sehä on aina sitä, mitä suuhun pistetään, sitähän me
ollaan” – keliakiaan liittyvän gluteenittoman ruokavalion noudattamisen
kokemuksia perheyhteisössä ja sen ulkopuolella.
Jalaskoski, Sanna: Markkinointisuunnitelma ja sisältöstrategia avaimia
kiinnostavaan verkkosisältöön. Verkkosisällöntuotannon hyödyt ja
haasteet uudessa pienyrityksessä.
Kataja, Mikko: Luonnollisesti töissä, elvyttävien viherympäristöjen
mahdollisuudet Porin seudun työllisyydenhoidossa.
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Kotiniemi, Linnea: Moottoriratojen kiiltävin brändi – Sosiaalisen median
käyttömahdollisuudet moottoriurheilijan henkilöbrändäyksessä.
Kuikka, Milja: Porin Kalevan kisat 2005 ja 2015. Mitä oppia vuoden
2005 kisat jätti jälkeensä? Yleisömarkkinoinnin ja paikallismedian
näkökulma.
Lepistö, Onerva: Nettinatiivit Muumilaaksossa. Tutkimus muumeista
suomalaisissa verkkokulttuureissa vastakulttuurisina esityksinä.
Lindroos, Kristian: Pori Sinfoniettan kehitys yhdistyspohjaisesta
amatööriorkesterista kunnalliseksi kaupunginorkesteriksi.
Matinlinna, Salli: Pöytälaatikkoluonnoksista digitaaliseksi tarinaksi –
Autoetnografia visuaalisen novellin suunnittelusta ja toteutuksesta.
Mäkiranta, Sari: Yyterinsannat suojelun ja käytön kohteena.
Nurmi, Sinikka: Iloisen ihmispaljouden varjoissa – Hollanninsuomalaisten kokemuksia Suomesta ja Alankomaista sekä suomalaisista ja
alankomaalaisista.
Pihlajamäki, Hanna: Liikuttava yhteisö. Verkkoyhteisöjen ja liikuntajulkaisemisen merkitys suomalaisten aktiivisesti liikkuvien aikuisten
liikunnan harrastamisessa.
Pola, Heikki: Suomalaisten teatterifestivaalien verkkoläsnäolo.
Riihentupa, Timo: Jalkapallomaailma taskussa. Twitter jalkapallon
seuraamiskokemusta täydentävänä palveluna.
Tolvanen, Mika: Vedenpinnan alainen maisema. Fenomenologinen
sukellus Itämeressä.
Valli, Marjo: Eletty, koettu ja muisteltu Selkämeri. Selkämeren alueen
muisteluiden ja kerronnan tutkimus.
Virtanen, Melissa: ”Coca-Cola, sitä arkkimaagikin juo!”. Suomalaisten
suhtautuminen pelinsisäiseen mainontaan.
Wrang, Vaula: Ammattina muotibloggaaja?
18

Åbo Akademi, Nordisk etnologi
Pro gradu -tutkielmat:
Kåll-Virtanen, Sarah: Födelsedagsfesten som gåva - Gåvostrukturer och
socialisation i barnkalas från 1950 till 2010.
Robertsson, Marianne: Jeans som klädselsystem - en etnologisk studie av
jeans med fokus på teoriutveckling och “stuprörsjeans”.
Väitöskirjat:
Suensson, Espen: How Computer Programmers Work. Understanding
Softwear Development in Practise.
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Ethnoksen gradupalkinto 2015
IX Kansatieteen päivien yhteydessä jaetaan Ethnos-palkinto vuoden
2015 ansiokkaimmasta kansatieteellisestä pro gradu -tutkielmasta. Saajan
valitsee dosentti, FT Teppo Korhonen.
Ehdokkaat palkinnon saajaksi ovat:
Helsingin yliopisto:
Milja Jokelainen: Muistitietotutkimus tuberkuloosipotilaiden parantolaelämästä Suomessa 1940-1951.
Jyväskylän yliopisto:
Meri Tuovinen: ”Elämäntapana Islam: Islamin ja uskonyhteisön
ilmentäminen suomalaisten, islamiin kääntyneiden naisten
haastatteluissa”.
Turun ylioposto:
Mäki, Matti: Ei pelkkää kaupantekoa – kaupankäynnin kohtaamiset ja
vuorovaikutussuhteet Karkkilan kauppalassa 1940–1960-luvuilla.
Åbo Akademi:
Marianne Robertsson: “Jeans som klädselsystem - en etnologisk studie av
jeans med fokus på teoriutveckling och ”stuprörsjeans”.
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Seuraava Ethnos-toimite
julkaistaan
maaliskuussa 2016!
Etnologinen tulkinta ja analyysi
- Kohti avoimempaa tutkimusprosessia
Toimittajat: Jukka Jouhki ja
Tytti Steel
Ethnos-toimite 18
ISBN 978-952-68509-0-0,
ISSN 0357-511X
Ethnos ry, Helsinki
Myynti: Tiedekirja
Etnologi pyrkii ymmärtämään kulttuurisia ilmiöitä syvällisesti käyttämällä erilaisia menetelmiä, jossa hän itse on tärkein työkalu. Refleksiivisyys,
joka kohdistuu tutkijan positioon ja aineistonkeruumenetelmiin, on jo
kiitettävästi kanonisoitunut tieteenalan käytäntöihin. Etnologin aineiston
ja tutkimustulosten välillä on kuitenkin harmaa alue, metodologinen magia, jossa kaoottisesta empiriasta syntyy koherentteja tutkimustuloksia.
Mitä tarkalleen ottaen tapahtuu, kun etnologi tekee selkoa tutkimastaan
todellisuudesta? Kuinka hän työstää aineistostaan tutkimustuloksia?
Tässä teoksessa etnologisen tutkimuksen tekijät esittelevät tuoreita tutkimuksiaan – tai palaavat takaisin vanhoihin – ja kertovat, kuinka he ovat
tulkinneet ja analysoineet aineistojaan.
Tulkinta ja analyysi ovat erottamaton, mutta monitulkintainen osa etnologista tutkimusprosessia. Kirjan tarkoitus on tehdä etnologisista tutkimusprosesseista entistä selkeämpiä ja samalla esitellä etnologisen nykytutkimuksen monipuolista ja yhteiskunnallisesti relevanttia kenttää.
Kirjassa etnologia ymmärretään laajasti, ja se on suunnattu antropologian, etnologian, folkloristiikan, kansatieteen, kulttuuriperinnön tutkimuksen sekä näiden lähialojen tutkijoille ja opiskelijoille.
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Etnologinen tapahtumakalenteri
17.-18.3.2016 IX Kansatieteen päivät, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.
22-24.5.2016 4th Nordic Conference for Rural Research, University of
Akureyri, Iceland.
24-30.7.2016 Tuebingen, Saksa. SIEF Summer School. “Trusting Resistance. New Ethnographies of Social Movements and Alternative Economies.” Hakemukset kesäkouluun 20.3.2016 mennessä.

Seuraava Ethnos-tiedote / jäsenkirje
Tiedottamista tullaan kevään aikana kehittämään ja suurimmaksi
osaksi siirrymme tiedottamaan sähköiseen uutiskirjeen avulla.
Seuraava Ethnos-tiedote julkaistaan paperisena versiona helmikuussa 2017. Lisäksi Ethnoksen www-sivuja ethnosry.org ja facebookprofiilia päivitetään aktiivisesti.
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Ethnos ry.
c/o Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Jäsenmaksu 2016
Ethnos ry ei lähetä jäsenmaksusta enää erillistä maksukuittia, vaan maksusta tiedotetaan Ethnos-tiedotteessa. Ethnologia
Fennica lähetetään vain kunakin vuonna jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna Ethnos ry:n
vuosikokoukseen osallistuessa.
Maksetaan tilille: FI9180001300952844
Viite: 20116
Viesti: ”Jäsenmaksu” + vuosi 2016 + oma nimi
Maksu: Varsinainen jäsen 23 euroa, opiskelijajäsen 13 euroa
Eräpäivä: 15.3.2016
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa taloudenhoitaja
Mikko Kero, puh. 040 575 9997, mikko.kero@kellomuseo.fi

Ethnos ry.
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