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Vapaaehtoiset tiiviisti mukana Aboa Vetus & Ars Novan arkeologisessa tutkimustyössä
Yleisötyötä kehittävä hanke on osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta
Turkulainen Aboa Vetus & Ars Nova -museo kehittää yhteisöllisiä toimintatapoja arkeologisen
kulttuuriperinnön parissa. Museo osallistuu kehittämishankkeellaan EU:n kulttuuriperintövuoteen, jonka
teemana on osallisuus kulttuuriperintöön ja sen tarjoamiin voimavaroihin.
Aboa Vetus & Ars Nova jatkaa pihamaallaan viime kesänä aloitettuja arkeologisia tutkimuksia. Kaivauksiin
ja arkeologiseen tutkimukseen liittyy tänä vuonna uudenlaista vapaaehtoistoimintaa. Museon
toteuttaman hankkeen, Innostu, seuraa ja sitoudu! Kohti yhteisöllistä kaupunkiarkeologiaa, tavoitteena
on kehittää yleisön kanssa tehtävää arkeologiaa ja saada vapaaehtoisista koostuva ryhmä mukaan
arkeologisen tutkimuksen koko kaareen – myös kaivausalueen ulkopuolella.
Vapaaehtoisten on mahdollista osallistua arkeologisen kaivauksen lisäksi esimerkiksi taustatutkimukseen
arkistossa, esinelöytöjen käsittelyyn kaivausten jälkitöissä ja viestintään museon verkkosivuilla ja
sosiaalisessa mediassa. Hankkeen yleisöarkeologi koordinoi toimintaa ja kouluttaa osallistujat tehtäviin.
Toiminnan ytimenä on yhteisöllinen oppiminen. Kaivaus on museon ja yleisön yhteinen tutkimuskohde,
jossa arkeologit ja yleisö ovat dialogissa keskenään.
Tutkimusprojektin kaikissa vaiheissa tarkastellaan sitä, mikä arkeologiassa kiinnostaa yleisöä ja millä
tavoin yleisö voi ja haluaa osallistua arkeologiseen tutkimukseen ja arkeologisen kulttuuriperinnön
elävänä pitämiseen. Hankkeen myötä löytyvät toimintatavat otetaan käyttöön ja yleisöarkeologiasta tulee
osa museon pysyvää toimintaa. Samalla luodaan tila uudenlaiselle kansalaisvälittäjätoiminnalle
arkeologian parissa.
Toiminta suunnitellaan yhdessä yleisön kanssa
Hankkeen aloitustilaisuus pidetään torstaina 3.5. kello 17.00 museon Factory-tilassa. Kaikki arkeologiasta
ja historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen ja mukaan vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua
vielä myöhemminkin. Tilaisuudessa kerrotaan kesän 2018 kaivauksista ja suunnitellaan yhdessä niihin
liittyvää vapaaehtoistoimintaa. Museo haluaa kuulla, mikä yleisöä kiinnostaa arkeologiassa ja millaisiin
arkeologian osa-alueisiin yleisö toivoisi pääsevänsä osallistumaan. Toiminta hankkeessa kestää syksyyn
2018 ja osallistuminen on yleisölle maksutonta.
Yleisökaivaus tuo historian näkyväksi keskelle arkipäivää ja kaupunkitilaa
Aboa Vetus & Ars Novan kesän 2018 arkeologinen tutkimuskohde sijaitsee museon sisäpihalla, Itäisen
Rantakadun ja Nunnankadun kulmauksessa. Kaivausalueella on sijainnut vielä Turun palon 1827 aikaan
niin sanottu Forsteenin kivitalo, joka oli nimetty 1700-luvun alussa tontin omistaneen Samuel Forsteenin
mukaan. Vuoden 1835 kartassa rakennusta ei enää näy, joten se on luultavasti tuhoutunut Turun palossa
ja purettu joitakin vuosia sen jälkeen. Kaivausten tarkoituksena on saada rakennuksen jäänteet esille ja

selvittää sen tarkempi rakentamisajankohta ja -vaiheet. Kaivaus on aiempien vuosien tapaan avoin
yleisölle. Kuka tahansa voi pistäytyä arkeologien juttusilla kaivausalueella, joka sijaitsee helposti
saavutettavassa museoympäristössä. Kaivauksen etenemistä voi kesän aikana seurata myös museon
verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.
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Aboa Vetus & Ars Nova on vuonna 1995 avattu yksityinen historian ja nykytaiteen museo Turussa. Se on
Suomen ainoa arkeologinen museo ja ainutlaatuinen katettu kaivausalue kaupungin keskustassa. Aboa
Vetus – vanha Turku sisältää kuuden kivitalon kellarikerrokset ja osan keskiaikaista Luostarin jokikatua.
Museo toteuttaa yhä arkeologisia kaivauksia alueellaan ja pyrkii löytämään uudistuvia tapoja toimia
yhdessä yleisön kanssa. Se on ihmisen kokoinen museo, joka säilyttää, tutkii ja välittää missionaan paras
museokokemus ikinä.
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