
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen muinaistutkimuksen tuki ry on muinaistieteellistä tutkimus-, 
koulutus- ja harrastustoimintaa edistämään perustettu yhdistys. 
 
Yhdistys perustettiin Kalevalan päivänä 28.2.2014, ja aktiivisen 
toimintansa se aloitti huhtikuussa. Yhdistyksen päämääränä on tukea 
arkeologista perustutkimusta Suomessa.  Muinaisjäännöksiin 
kohdistuvia, tieteellisistä näkökulmista lähteviä maastotutkimuksia 
tehdään nykyisin äärimmäisen vähän, ja yhdistys pyrkiikin löytämään 
uusia resursseja ja toimintatapoja tutkimuksen tueksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdistys tukee Kaarinan Ravattulasta löytyneen Suomen vanhimman kirkon 

kaivaustutkimuksia. Kuvassa 1100-luvun loppupuolelle ajoittuvan 
kirkkorakennuksen pohjakaava. 
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Jäsenyys 
Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan pitkälti yksityisten henkilöiden ja 
yhteisöjen jäsenmaksujen kautta. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki 
yhdistyksen toiminnasta ja tutkimuksen tukemisesta kiinnostuneet. 
Yhdistyksen jäsenet voivat myös ehdottaa hallitukselle tuettavia hankkeita 
ympäri Suomea. 
 
Yhdistyksessä on sekä varsinaisia että kannatusjäsenyyksiä. Henkilöjäsenyys 
maksaa 20 euroa vuodessa, opiskelijoilta 10 euroa vuodessa. Yhteisöjäsenyys 
on  50 euroa vuodessa. 
 
Maksuohjeet 
Jäsenmaksun voi maksaa suoraan yhdistyksen edustajalle tai tilisiirron kautta. 
Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n tili on OP FI25 5716 9020 0252 48. 
Tilisiirtoa käyttäessäsi kirjoita viestikenttään nimesi.  
 
Jäsenkaavakkeen voi palauttaa suoraan yhdistyksen edustajalle tai sen voi 
postittaa osoitteeseen: Suomen muinaistutkimuksen tuki ry, c/o Arkeologia, 
Henrikinkatu 2, 20014 Turun yliopisto. Jäseneksi voi liittyä myös ilmoittamalla 
kaavakkeessa kysytyt tiedot sähköpostitse yhdistyksen sihteerille: 
sihteeri@smtt.fi. Jäseneksi voi liittyä myös suoraan yhdistyksen kotisivuilta 
löytyvän lomakkeen kautta: www.smtt.fi. 
 
 
Lahjoitukset 
Sääntöjensä mukaan yhdistys voi ottaa toimintansa tukemiseksi vastaan 
lahjoituksia. Lahjoituksen voi tehdä suoraan yhdistyksen tilille (OP FI25 5716 
9020 0252 48). Tukilahjoituksen voi tehdä myös korotettuna jäsenmaksuna. 
 
Lisätietoja 
Yhdistystä koskeviin kysymyksiin vastaavat mielellään puheenjohtaja Juha 
Ruohonen (jukaru@utu.fi) ja sihteeri Anne-Mari Liira (sihteeri@smtt.fi). 
Lisätietoa yhdistyksestä löytyy kotisivuilta: www.smtt.fi. 
 
 
  



Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n jäsenkaavake 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sukunimi: _______________________________________ 

Etunimi: _______________________________________ 

Syntymäaika: _______________________________________ 

Katuosoite: _______________________________________ 

Postinro ja -toimipaikka:  ________________________________ 

Kotikunta: _______________________________________ 

Puhelinnumero: _______________________________________ 

Sähköposti: _______________________________________ 

 
Jäsentiedote lähetetään jäsenille ensisijaisesti sähköisenä  

 en halua tiedotetta sähköpostiini,  haluan jäsentiedotteeni paperisena) 
 
Jäsenyys 
           Kannatusjäsen (kaikille avoin) 
           Varsinainen jäsen (väh. perus- ja aineopinnot arkeologiasta 
suoritettu)  
           Yhteisöjäsen 
 
Henkilöjäsenyys maksaa 20 € (opiskelijat 10 €) / vuosi ja yhteisöjäsenyys 50 € 
/ vuosi. Edut ovat samat jäsenyyden lajista riippumatta. 
 
Hyväksyn yhdistyksen säännöt ja haluan liittyä sen jäseneksi 
 
 
_______________________________________________________________
_ 
Aika ja paikka  Allekirjoitus 
 
YHDISTYKSEN EDUSTAJA TÄYTTÄÄ (jos liitytään tapahtuman yhteydessä): 

 jäsenmaksu maksettu 
 jäsenmaksu maksetaan tilisiirtona 
 jäsenyys opiskelijahinnalla 



Toiminta 
Yhdistyksen keskeisintä toimintaa on osallistuminen ympäri Suomea 
järjestettäviin arkeologisiin tutkimushankkeisiin joko konkreettisesti tai 
stipendejä ja avustuksia myöntämällä. Yhdistys voi myös järjestää 
yleisötilaisuuksia ja retkiä, osallistua alaa käsittelevään keskusteluun sekä 
harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää 
uuden tutkimustiedon ja vastuuntuntoisten asenteiden leviämistä Suomen 
menneisyydestä kiinnostuneiden harrastajien keskuudessa. 

 
Yhdistyksen ensimmäinen julkaisu, Ravattulan Ristimäen kirkkoa käsittelevä 
eripainoskokoelma on ilmestynyt. Julkaisu on myynnissä viiden euron 
hintaan. 
 
Tuettavat hankkeet 
Pilottihankkeinaan yhdistys tukee Suomen vanhimman kirkonpaikan 
kaivauksia Kaarinan Ravattulassa sekä rautakautisen löytöpaikan tutkimuksia 
Iin Pirttitörmässä. Yhdistys pyrkii myös edistämään opiskelijoiden 
ammattitaitoa jakamalla stipendejä erilaisiin kenttätyöhankkeisiin. 

 
Yhdistyksen toiminnan tarkempi luonne tulee muotoutumaan sen 
ensimmäisten toimintakausien aikana.  

 
 
 
Lisätietoa: 
 
Puheenjohtaja Juha Ruohonen, FM 
FM, arkeologi 
jukaru@utu.fi 
 
Sihteeri Anne-Mari Liira, FM 
sihteeri@smtt.fi 
 
Yhdistyksen kotisivut: 
http://www.smtt.fi 
 
FB-profiili: www.facebook.com/muinaistutkimuksentuki 


