Arkeologian harrastajat ANGO ry on vuonna
1992 perustettu Uudellamaalla toimiva yhdistys.
Angossa on tällä hetkellä lähes 200 jäsentä;
suurin osa heistä pääkaupunkiseudulta.
”ANGO” yhdistyksen nimessä tarkoittaa merovingiajan suomalaistyyppistä pitkäkaulaista ruodollista väkäkeihästä. Vastustajaa kohti heitettäessä keihäs lävisti suojakilven tai vaatetuksen ja
jäi siihen kiinni väkästen estäessä irrottamisen.
Näin keihäs haittasi liikkumista, vaikka ei olisi
muuta vahinkoa aiheuttanutkaan.

Olet selvästi angolainen, jos


olet nuori, vanha tai jotain siltä väliltä,



maastossa kulkiessasi tähyilet mahdollisia
asuinpaikkoja, kalmistoja ja kuppikiviä.



koluat mielelläsi läpi museot ja esihistorialliset näyttelyt,



kesäisin ahkeroit kaivauksilla,



osallistut retkiin, opintomatkoihin ja illanviettoihin yhdessä muiden harrastajien kanssa.

Yhdistyksen jäsenenä
 saat tietoa arkeologian tapahtumista ja
harrastusmahdollisuuksista jäsenkirjeessä
6 -7 kertaa vuodessa, verkkosivustosta
www.arkeoango.net ja Angon facebook-sivuilta. Voit tutustua sekä Angon omiin että
muiden yhteisöjen järjestämiin tapahtumiin ja
ilmoittautua mukaan.
 tutustut muinaisjäännöksiin ja kaivauspaikkoihin Angon järjestämillä asiantuntijan
opastamilla opintomatkoilla ja museokäynneillä. Matkat suuntautuvat sekä kotimaahan
että ulkomaille
 säilytät kulttuuriperintöä hoitamalla pronssikautisia hautaröykkiöitä Helsingissä
 osallistut kaivauksille yhdistyksen järjestämillä kaivausretkillä. Angolaiset ovat osallistuneet mm. Kuurmanpohjan kaivauksille Lappeenrannassa ja Tarton yliopiston kaivauksille Viron Narvassa. Myös monet alueelliset
museot ja aikuisopistot järjestävät kaivauksia, joille harrastajat voivat osallistua.
 syvennät harrastustasi opiskelemalla arkeologiaa avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa ja aikuisopistoissa. Angon luennoilla saat uutta tietoa kiinnostavista aiheista.
 verkostoidut Angossa muiden harrastajien
kanssa. Luentojen, retkien ja kurssien lisäksi
tapaat angolaisia jäsentilaisuuksissa. Muiden
harrastajayhteisöjen jäseniä tapaat monissa
yhteisissä harrastajatilaisuuksissa.

Suomen esi- ja varhaishistoria
JÄÄKAUDEN PÄÄTTYMINEN 11400 – 9500 eaa.

KIVIKAUSI
Mesoliittinen kivikausi

8850 -5200

Neoliittinen kivikausi

5200 - 1900/1700

PRONSSIKAUSI
Vanhempi pronssikausi

1700 - 1100

Nuorempi pronssikausi

1100 - 500

RAUTAKAUSI
Varhaisrautakausi

500 eaa. - 375/400 jaa.

Keskirautakausi

375/400 - 800/825

Myöhäisrautakausi

800/825 - 1200/1300

KESKIAIKA
Länsi-Suomen keskiaika

1150 /1200 - 1520

Itä-Suomen keskiaika

1300 - 1520

VARHAISMODERNI AIKA

1520 -

Arkeologian harrastajat ANGO ry
Kuva alla:

Hallitus vuonna 2022

Merovingiajan sotureita
Angot on heitetty

Puheenjohtaja
Anna Kangasmaa, puh 040 510 1404,
sähköposti anna.kangasmaa@helsinki.fi
Anssi Karhinen, varapuheenjohtaja
Kristina Björklund, sihteeri
Katja Lehtinen, taloudenhoitaja
Maija Seppinen, tiedottaja
Tiina Timperi
Antti-Pekka Tuovinen
Jäsenasioita hoitaa
Maija Seppinen, maijaseppinen@gmail.com

Angon jäsenmaksu on EUR 17, opiskelijoilta ja
perheenjäseniltä EUR 8,50.
Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä jäsenasioitten
hoitajaan. Liittyminen ei edellytä aikaisempaa arkeologista osaamista eikä kenttätyökokemusta.
https://www.arkeoango.net/
Etusivun kuva:

https://www.facebook.com/ArkeoAngo/

Vantaan Jokiniemestä vuonna 1990 löydetty kivikautinen savi-idoli

https://www.facebook.com/groups/180426372151243
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