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Arkeologista perustutkimusta edistävä Suomen muinaistutkimuksen tuki
ry
julkisti
vuosikokouksensa
yhteydessä
25.3.2015
”Suomen
arkeologinen
teko
2014”
-tunnustuspalkinnon
sekä
jakoi
opiskelijoille
suunnatut
kenttätyöstipendit
vuodelle
2015.
Tilaisuuden yhteydessä esiteltiin myös tulevaa toimintaa sekä
julkistettiin
uusia
Ravattulan
Ristimäki
(Suomen
vanhin
kirkonpaikka) -aiheisia kannatustuotteita.

Vuoden arkeologinen teko 2014
Ehdotuksia vuoden arkeologiseksi teoksi 2014 otettiin vastaan sekä
yleisöltä että alan toimijoilta ympäri Suomen. Valinnan teki alan
tutkijoista koottu raati äänestysmenettelyn kautta.
Vuoden arkeologinen teko -tunnustus myönnettiin Museoviraston
digitointihankkeelle, jonka yhteydessä sen arkistossa säilytettäviä
arkeologisia
tutkimusraportteja
1800-luvulta
2000-luvulle
on
siirretty sähköiseen muotoon ja julkistettu kaikkien ulottuville.
Palvelu on kaikille avoin ja toimii Museoviraston rekisteriportaalin
kautta
osoitteessa
http://kulttuuriymparisto.nba.fi
>
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit. Palvelu parantaa arkeologisen
arkistoaineiston saatavuutta ja käytettävyyttä sekä helpottaa
huomattavasti
kenttätutkimusaineistoon
perustuvaa
perusja
jatkotutkimusta.
Kunniamaininnan yhdistys päätti myöntää Espoon kaupunginmuseolle sen
metallinetsintään liittyvästä ansiokkaasta toiminnasta. Museo on
toiminnallaan
edistänyt
tutkijoiden
ja
harrastajien
välistä
yhteistyötä mm.
harrastusta esittelevän näyttelyn, erilaisten
tapaamisten ja maastohankkeiden sekä sisällöllisesti laadukkaiden
kotisivujen ja muun aineiston kautta.
Vuosittain
kertaa.

jaettavat

tunnustukset

myönnettiin

nyt

ensimmäistä

Kannustusstipendit
Yhdistyksen
kokouksessa
jaettiin
ensimmäistä
kertaa
myös
opiskelijoiden
kenttätyövalmiuksien
edistämiseksi
suunnatut
kannustusstipendit.
Stipendien
tarkoituksena
on
rohkaista
ja

kannustaa arkeologian opiskelijoita oma-aloitteiseen
kenttätöiden tekoon jo opiskeluaikana.

itsenäisten

Kannustusstipendit
myönnettiin
perustutkimusta
edistäviin
kenttätyöhankkeisiin Laura Tuomisalolle ja työryhmälle Noormarkun
kylän asutushistoriahankkeeseen sekä Janne Rantaselle ja työryhmälle
Varsinais-Suomen
rautakautiset
asuinpaikat
ilmavalokuvissa
-projektille.

Uusia kannatustuotteita
Ravattulan
Ristimäki
-tutkimushankkeen
(Suomen
vanhimman
kirkonpaikan
tutkimukset)
varainhankintaan
liittyen
yhdistys
julkisti vuosikokouksen yhteydessä kolme uutta postimerkkiä. Näiden
1. luokan omakuvapostimerkkien aihepiiri on laaja: kuvattuna on
kirkon kivijalka kokonaisuudessaan esille kaivettuna, kaulanauhaan
kuuluneita lasihelmiä löytöpaikallaan haudassa sekä harvinainen
brakteaatti eli yksipuolisesti lyöty hopearaha. Postimerkkien hinta
on 3 € / kpl ja niiden myynnistä saatavilla tuotoilla tuetaan
Ravattulan kirkonpaikan tutkimuksia.

Tilaisuudessa julkistettiin myös Ravattulan Ristimäki –kangaskassi.
Kyseessä on väriltään musta, tukevasta kankaasta valmistettu
kangaskassi, jossa on kuvattuna Ristimäen kirkon kivijalka tekstillä
”Ravattulan Ristimäki. Suomen vanhin kirkonpaikka.” Kassin hinta on
20 eur (jäsenille 15 e). Kenttätöitä tekeville arkeologeille ja
arkeologian opiskelijoille on tarjolla myös keltaisia huomioliivejä,
joissa takana selässä on teksti ”Arkeologi”. Huomioliivin hinta on
20 eur (jäsenille 15 e). Myöhemmin keväällä on tulossa vielä uusia
Ravattulaa käsitteleviä postikortteja ja mahdollisesti myös muita
tuotteita.
Yhdistyksen
toimintaa
tukevia
tuotteita
on
saatavilla
mm.
nettisivujen (www.smtt.fi ja www.ravattula.fi) kautta, yhdistyksen
järjestämien tilaisuuksien yhteydessä sekä elokuun 2015 aikana myös
Ristimäen kaivauksilta.

Lisätietoja:
www.smtt.fi
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