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Paneelikutsu 

Maisema on antropologiassa jatkuvasti yleistyvä käsite, jonka eri tieteenalat määrittelevät 
erilaisilla, usein keskenään ristiriitaisilla tavoilla.  Monet antropologit katsovat, että maisema 
muodostuu ja käsitetään eri tavoin paikasta, ajasta ja tilasta riippuen. Tällaisen näkökulman 
mukaan voimme kuvan tai katseen kohteen sijaan puhua maisemasta kontekstisidonnaisena 
kulttuurisena ja sosiaalisena prosessina. Maisema nähdään tällöin olemisen, kuulumisen, 
muistin, kosmologioiden ja tarinoiden kiinnekohtana ja välineenä, joka on sosiaalisesti 
muotoutunut. Voidaanko maiseman, tilan tai paikan kautta näin ollen ymmärtää jotakin uutta 
sosiaalisista suhteista? Millä tavoin paikat ja tilat rakentuvat laajoina suhteiden verkostoina? 
Miten sosiaaliset suhteet muotoutuvat maisemaan ja paikkaan kuulumisen kautta? Entä miten 
ihmisten toiminta ja merkityksenantoprosessit muokkaavat maisemaa?  

Materiaalisuuteen keskittyneet tutkijat ovat puolestaan kysyneet, miten sosiaaliset suhteet 
muodostuvat ja kuinka niitä ilmaistaan erilaisten esineiden ja tilankäyttöjen avulla, sekä 
miten merkityksiä kantavat objektit vaikuttavat siihen mitä viestitään. Toiset ovat pohtineet 
sitä, miten erilaisten resurssien, infrastruktuurien ja ympäristöjen aineelliset ominaisuudet 
mahdollistavat ja rajoittavat erilaisia sosiaalisuuden ilmenemismuotoja. Voimmeko 
esimerkiksi sanoa, että tietynlaiset materiaalisuudet nostavat esiin tietynlaisia poliittisia 
muodostelmia? Voimmeko olettaa, että myös asioilla, esineillä ja ympäristöillä on tietynlaista 
toimijuutta? Edistävätkö nämä näkemykset ymmärrystämme sosiaalisesta elämästä ja siihen 
liittyvästä politiikasta, vai – kuten toiset ovat huomauttaneet – onko tämä yksi fetisismin 
muoto? Jotkut sosiaalitieteilijät kysyvätkin, tapahtuuko tämä materiaalisuuden painottaminen 
humanismin kustannuksella? Mikä on politiikan ja vallan asema maiseman ja sosiaalisuuden 
tutkimuksessa? 

Pyydämme konferenssiin näihin teemoihin liittyviä paneeliehdotuksia. Teemoja voi lähestyä 
esimerkiksi tarkastelemalla kysymyksiä sosiaalisuuden eri muodoista, materiaalisuudesta 
sosiaalista elämää välittävänä tekijänä, maisemista kulttuurisina prosesseina erilaisissa 
ympäristöissä, tai tarjota muita näkökulmia aihepiiriin liittyen. 

Pyydämme lähettämään paneeliehdotukset 15.12.2014 mennessä osoitteeseen 
anu.lounela@helsinki.fi 

Ehdotuksessa tulee olla seuraavat tiedot:  

 Paneelin otsikko 
 Paneelin vetäjän/vetäjien nimet ja yhteystiedot 
 Paneelin abstrakti (max. 250 sanaa) 

Konferenssikielinä ovat englanti ja suomi. Kunkin paneelin esitelmät tulee pitää samalla 
kielellä. 

Esitelmäkutsu lähetetään tammikuussa 2015, kun hyväksytyt paneelit ilmoitetaan. 

Lisätietoja konferenssista: jenni.molkanen@helsinki.fi 
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Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society 2015: 
Landscapes, sociality and materiality 

Helsinki, October 21–22, 2015 
 

Call for Panels 

Landscape has become a prevalent concept in anthropology in recent years, and it has 
acquired occasionally contested meanings in discussions across disciplines. Many 
anthropologists consider that landscape emerges and is perceived in different ways depending 
on time, place and space. According to this point of view, we can speak of landscape as a 
contextual social and cultural process defined by time, place and space rather than as an 
image and an object of the visual gaze. Landscapes can thus be seen as socially constructed 
mainsprings and mediators of being and belonging, of memories, cosmologies and narratives. 
Can we then, through landscape, space or place, understand something new about social 
relations? In what ways are landscapes constructed as wide networks of relations, of various 
kinds of socialities? And further, how do people’s practices, activities and meaning making 
processes affect and shape landscapes? 

On the other hand, researchers focused on materiality have asked how social relations are 
enacted and communicated through material things and the use of space and how the chosen 
medium affects what is being communicated. Others have asked how the material properties 
of various resources, infrastructures and environments enable and restrict certain social 
forms.  Can  we  say  that  certain  materialities  elicit  certain  kinds  of  political  formations?  
Taking these viewpoints even further, can we assume that also objects and environments have 
something akin to agency? Do these notions further our understanding of social life and the 
politics associated with it,  or – as others have noted – is  ascribing agency to non-humans a 
form of fetishism that displaces politics from sight and curtails our understanding? In this 
conference we wish to explore these questions and further consider whether these discussions 
about materiality downplay humanism in social sciences? What is the role of politics and 
power in studies on landscapes and sociality? 

We invite panels that engage with the conference themes in various ways and contexts. 
Panels  may  draw  upon,  but  are  not  limited  to,  issues  such  as  different  forms  of  sociality,  
materiality mediating social life, landscapes as cultural processes in rural and urban settings, 
and other related issues.  

Proposal for panels should be submitted by 15.12.2014 to anu.lounela@helsinki.fi 

Panel proposals should include the following information: 

 name of the panel 
 name(s) and contact address(es) of the panel organizer(s) 
 panel abstract (max. 250 words) 

Call for papers will be circulated in January 2015, when the accepted panels will be 
announced. 
 
Further inquiries about the conference: jenni.molkanen@helsinki.fi 
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