
Lapin synkkä kulttuuriperintö / Lapland’s Dark Heritage 2016 

Käytännön infoa siitä, mitä pakata kaivauksille 

Tässä käytännöninfoa niille, jotka ovat osallistumassa kaivauksiin. Eli jos olet ilmoittautunut 

osallistuvasi, saat tästä vinkkejä valmistautumiseen. 

Osallistujien on syytä ottaa mukaan seuraavat varusteet: 

1. Kaivamiseen soveltuva vaatetus, joka suojaa Lapin kesän vaihtelevilta säiltä. 

o Mukana on hyvä olla lämmin takki tai huppari, vedenpitävä takki ja housut, 

pitkähihaisia paitoja ja auringolta suojaava päähine. 

o Ota myös huomioon, että kaivaminen kuluttaa vaatteita. Varaudu siis sellaisilla 

vaatteilla, jotka saavat kärsiä touhutessa. 

o Lapissa on aina paljon sääskiä, joilta voi suojautua parhaiten peittävällä 

vaatetuksella. Peitetty iho ei ole läheskään niin kutsuva kuin paljas. 

2. Hyvät jalkineet. Vedenpitävät vaelluskengät tai kumisaappaat soveltuvat hyvin 

mutaiseenkin maastoon. 

3. Korkeakertoiminen aurinkovoide. 

4. Hyönteiskarkoitteet. Riittävästi. Ja enemmän. 

5. Vesipullo. 

6. Työhanskat. 

7. Polvisuojat/alusta. Kaivaminen tapahtuu usein polvillaan, joten pehmeä alusta voi tulla 

tarpeeseen ja tekee työskentelystä mukavampaa. 

On tärkeää, että pidät mukanasi ladatun matkapuhelimen, jotta voit saada yhteyden kaivausten 

järjestäjiin nopeasti hätätapauksen ilmaantuessa.  Varmistathan, että yhteystiedot ovat tallennettuna 

puhelimeesi ennen kaivauksille osallistumista. 

Voit ottaa kuvia kaivauksilta työskentelyn aikana, mutta toivoisimme, että jakaisit ne kanssamme 

tutkimustamme varten. Ne voi lähettää liitetiedostona osoitteeseen darheritagelapland@gmail.com, 

tai jakaa Instagramissa tai Twitterissä hashtagillä #InariDig. Jos otat kuvia muista ihmisistä, 

pyydäthän heiltä lupaa kuvaamiseen! 
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Practical info about what to pack for the excavations 

Here is some information those attending the excavation in Inari next week will need. So if you 

have signed up, this is how you can prepare! 

All attendees will need the following:  

1. Appropriate clothing - You will need to protect yourself from cold, wet, sunny and hot 

weather because this is what Lapland summers are like! 

o You may like to include a warm coat/jumper, a waterproof coat, waterproof 

leggings, cool full-length clothing for covering up, and most importantly a sun hat. 

o Don’t forget that archaeological work takes its toll on your clothing, so don’t bring 

clothes that you will be upset about if they get damaged or dirty! 

o Given the mosquitoes of Lapland, it is also advisable to wear long sleeves and 

trousers – exposed skin is akin to shouting “buffet’s open”! 

2. Footwear – Wellington boots are useful as areas may get muddy. You will also need a pair 

of heavy boots, preferably with steel toe caps. 

3. High factor sun creams. 

4. Insect repellent – as high strength as you can get. Bring plenty. And then some more. 

5. A water bottle/flask. 

6. Gloves – you might want to bring a pair of hardwearing work gloves of your own. 

7. Kneeling pads – you might want to bring your own kneeling pad to help make close 

excavation a little more comfortable. 

It is essential for you to bring your own mobile phone, and to ensure that it is adequately charged 

for a day working outside. Please make sure you have all the needed contact details, so that you can 

reach us quickly in case of emergency or other incident. 

You may wish to take photographs during the excavation – we would like you to share with us any 

pictures you take, as it will contribute to our own research project. Pictures can be sent to 

darheritagelapland@gmail.com, or added to Instagram or Twitter with the hashtag #InariDig. If you 

are photographing other people, be sure to ask their permission first! 
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