Tulevia tapahtumia keväällä
A. M. Tallgren symposium: Tehty työ elää. La 21.3 klo 12–16 Turun kristillisellä opistolla
(Linnasmäki, Lustokatu 7, Turku). Eri esitelmöitsijöiden esitelmiä arkeologi A. M. Tallgrenin
elämästä ja urasta sekä Aurajoen varren muinaisjäännöksistä ja Ravattulan Ristimäen
kirkonpaikasta.
Varsinais-Suomen arkeologisten kenttätöiden esittelytilaisuus pidetään perjantaina 17.4.
Vanhalla Raatihuoneella Turussa. Tilaisuudessa esitellään vuoden 2014 arkeologisten
kenttätutkimusten tuloksia (mm. Ravattulan Ristimäki).
Ravattulan Ristimäkeä esittelevä yleisöluento on Paimiossa 23.4. torstaina klo 18.30 (järjestäjä
Paimio-Seura).
Kaikkiin em. tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Ravattulan muinaisjäännöskierroksia (kesto 2 h) pyritään jatkamaan alkukesästä viime vuoden
tapaan. Kierrokset ovat jäsenille ilmaisia (muilta peritään 10 e osallistumismaksu).
Myös Ristimäen arkeologiset kaivaustutkimukset jatkuvat loppukesästä. Tarkat päivämäärät ja
tutkimusten kesto varmistuvat kesän alkuun mennessä, mutta ainakin elokuussa tullaan
kirkonpaikkaa jälleen tutkimaan. Tutkimusten aikana paikalla pidetään tuttuun tapaan
yleisökierroksia keskiviikkoisin. Ristimäellä tultaneen järjestämään myös yleisökaivaukset.
Tarkemmat ajankohdat ja muita tietoja löytyy kevään jäsentiedotteesta sekä yhdistyksen
nettisivuilta ja www.ravattula.fi -sivustolta.

Uusia kannatustuotteita
Jäsenmaksujen ohella yhdistys pyrkii edistämään toimintaansa erilaisten kannatustuotteiden
myynnillä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia.
Uusista kannatustuotteista mainittakoon Ravattulan Ristimäkeen liittyvät vuoden 2015
postimerkit sekä musta Ristimäen kirkon pohjapiirroksella varustettu tukeva kangaskassi.
Tuotteet julkaistaan kevätkokouksen yhteydessä 25.3. Lisäksi myöhemmin vuoden aikana on
tulossa Ristimäkeä esittelevä uusi postikorttisarja (5 erilaista) ja muita paikkaa käsitteleviä
tuotteita.
Yhdistys ryhtyy keväällä myös myymään arkeologeille ja arkeologian opiskelijoille soveltuvia
keltaisia huomioliivejä, joissa selässä on teksti ”Arkeologi”.
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Kevätkokous ja yleisöesitelmä 25.3.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään keskiviikkona 25.3. Kokousta edeltää yleisöluento ”Noitia
nurkissa? – Kansanuskoa arkeologin silmin”, jonka pitää FM Sonja Hukantaival. Esitelmä pidetään
Turun yliopiston luentosalissa XXVII (Juslenia, Henrikinkatu 2) klo 18.00. Esitelmän kesto on 1 tunti
keskusteluineen ja tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!
Varsinainen kevätkokous pidetään klo 19.30 samoin Jusleniassa, arkeologian seminaarihuoneessa
(oikea siipi, 2. krs). Kokouskutsu on liitteenä. Kevätkokouksen yhteydessä mm. julkistetaan ”Vuoden
arkeologinen teko 2014” sekä jaetaan opiskelijoiden kenttätyöhankkeiden kannustustipendit.

Suomen muinaistutkimuksen tuki
Liity jäseneksi Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n jäseneksi ja tuet Ravattulan Ristimäen
tutkimuksia! Henkilöjäsenyys maksaa vain 20 euroa vuodessa, opiskelijoilta maksu on 10 euroa
vuodessa. Yhteisöille jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa.
Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilta www.smtt.fi
Jäsenetuina yhdistys tarjoaa jäsenilleen alennuksia kannatus- ja oheistuotteista, ilmaisia
opastuskierroksia sekä ilmaisen sisäänpääsyn kesällä avattavaan näyttelyyn (tästä lisää seuraavassa
jäsentiedotteessa ja myöhemmin myös yhdistyksen nettisivuilta).
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