
Suomen merihiStoriallinen YhdiStYS

SjöhiStoriSka Föreningen i Finland rY

JÄSENTIEDOTE 3 – 2019

Retki Uuteenkaupunkiin ja Isonkarin majakalle 24.-
25.8.2019

Tervetuloa tutustumaan Uudenkaupungin merellisiin muse-
oihin ja Pohjanlahden korkeimpaan majakkaan Isossakarissa! 
Viikonloppumatkamme alkaa lauantaina 24.8 puoleltapäi-
vin Wahlbergin talosta, joka esittelee porvariskodin elämää 
merenkulun kulta-aikana ja Uudenkaupungin merenkulun 
historiaa. Sieltä siirrymme Merimiehenkotimuseoon, yhteen 
kaupungin vanhimmista asuinrakennuksista. Kaffepaussin 
jälkeen tutustumme Matti Jussilan opastuksella Uudenkau-
pungin merihistoriallisen yhdistyksen ylläpitämään Merikes-
kukseen. Illalla kokoonnutaan yhteiselle illalliselle, jonne on 
kutsuttu myös uusikaupunkilaisia merihistorian ystäviä.

Sunnuntaina 25.8. lähdemme M/S Kertulla kohti Isoakaria. 
Saarella tutustutaan oppaan johdolla sekä Isonkarin vuon-
na 1833 rakennettuun majakkaan että saaren luontoon ja 
historiaan. Lounaan jälkeen on aikaa käyskennellä kallioilla, 
pulahtaa mereen tai rapsutella lampaita. Kerttu rantautuu 
Uuteenkaupunkiin noin 17.30.
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Lauantaipäivän ohjelmaan voi ilmoittautua 15.8. asti Petri 
Sipilälle, petri.sipila@merihistoria.fi tai 050 5115940. Ohjelma 
on maksuton, illallinen omakustanteinen.

Sunnuntain Isonkarin-retkeen ilmoittaudutaan suoraan Ison-
karin matkailupalveluun. Sen voi tehdä Isokarin verkkosivuil-
la https://www.isokari.fi/risteilyt/. Vaihtoehtoisesti voi ilmoit-
tautua puhelimitse p. 040 1866350 tai sähköpostitse info@
isokari.fi. Risteilyn hinta on 65 euroa. Varaus kannattaa tehdä 
mahdollisimman pian! Jos matkaan tulee mutkia, varauksen 
voi peruttaa vielä 7 päivää ennen.

Uudessakaupungissa voi jokainen majoittua mielensä mu-
kaan, esimerkiksi hotelli Aquariukseen, joka sijaitsee vajaan 
kilometrin päässä keskustasta http://hotelliaquarius.fi
Ohjelma

Lauantai 24.8.

12.00 tapaaminen Wahlbergin museotalolla, Ylinenkatu 11.

noin 13.30 Merimiehenkotimuseo, Myllykatu 20

noin 15.00 kahvit Kanavarannassa

15.45 Uudenkaupungin Merikeskeskus Pakkahuoneentorilla

19.00 Illallinen

Sunnuntai 25.5.

10.30 Lähtö M/S Kertulla Uudenkaupungin vierasvenesata-
masta

noin 12.00 saavutaan Isoonkariin.

16.00 Lähtö Isostakarista

17.30 paluu Uuteenkaupunkiin.
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Toimintakertomus vuodelta 2018 

Hallinto

Yhdistyksen hallitus kokousti vuoden aikana neljä kertaa, 
joista yksi oli sähköpostikokous. Yhdistyksen hallituksen jä-
seninä toimivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Kirsi Keravuori (4)

Varapuheenjohtaja: Hannu Vartiainen (2)

Sihteeri: Heikki Laurila (3)

Rahastonhoitaja: Tapio Bergholm (3)

Tiedottaja: Vilma Lempiäinen (4)

Jäsensihteeri: Johanna Aartomaa (2)

Muut jäsenet: Tapio Maijala (3), Ove Enqvist (4), Aaro Sahari 
(3), Petri Sipilä (4), Ville Honkanen (2)

Toiminnantarkastaja: Hannu Hillo     

Varatoiminnantarkastaja: Anne Ala-Pöllänen

Kirjanpitäjä: Maria Rosenius

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli vuoden 2018 lopussa 172 
henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä.
Tiedotus 

Yhdistyksen jäsenille postitettiin vuoden 2018 aikana kolme 
kertaa jäsentiedote, jossa käsiteltiin ajankohtaisia tapah-
tumia ja tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen 
Facebook-sivuilla jaettiin aktiivisesti tietoa yhdistyksen toi-
minnasta sekä muita merihistoriallisia uutisia ja sisältöjä. 
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Lisäksi yhdistyksen verkkosivut osoitteessa  uudistettiin ke-
väällä 2018 ja yhdistyksen toimihenkilöille otettiin käyttöön 
omat sähköpostiosoitteet. 
Nautica Fennica 

Nautica Fennica 2018: Suomi saarena toimitettiin valmiiksi. 
Yhdistyksestä riippumattomista syistä sen julkaiseminen 
siirtyi vuodelle 2019. Päätoimittajana toimi Tapio Bergholm. 
Nautica Fennican toimituskuntaa kuuluivat professori emeri-
tus Yrjö Kaukiainen (puheenjohtaja), filosofian tohtori Anne 
Ala-Pöllänen, dosentti Tapio Bergholm, sotatieteiden tohtori 
Ove Enqvist, filosofian tohtori Kirsi Keravuori, filosofian toh-
tori Minna Koivikko, Doctor of Philosophy Sari Mäenpää, pro-
fessori Jari Ojala sekä filosofian tohtori Tytti Steel.

Yhdistysposti

Lähetämme jäsenillemme vuosittain jäsentiedotteita sekä 
jäsenmaksulomakkeen. Muistutamme, että yhdistyspostin-
sa voi saada halutessaan sähköisessä muodossa. Silloin toi-
mitamme jäsentiedotteet ja jäsenmaksulomakkeet jatkossa 
siihen sähköpostiin, joka on yhdistyksellemme ilmoitettu. 
Nautica Fennica toimitetaan kuitenkin aina painettuna. 

Mikäli haluat jatkossa yhdistyspostisi sähköisessä muodossa, 
ilmoita siitä jäsensihteerillemme osoitteeseen jasenet@smhy.
fi ja kerro myös, mihin sähköpostiosoitteeseen otamme jat-
kossa yhteyttä. 
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Merihistoriallisia näyttelyitä

Forum Marinum (Linnankatu 72, Turku)

Sinitakkien säveliä - Laivaston soittokunta 100 vuotta | 25.8. 
saakka

Laivaston soittokunta täyttää tänä vuonna sata vuotta. Juh-
lavuoden kunniaksi Merikeskus Forum Marinum ja Laivaston 
soittokunta ovat yhdessä tuottaneet värikkään näyttelyn 
soittokunnan historiasta fregatti Suomen Joutsenelle. Ohjel-
mistossa on myös humoristinen revyy. Lisätietoja konserteis-
ta: konserttikalenteri@puolustusvoimat.fi.

Miinalaiva Keihässalmi | 15.8. alkaen

Forum Marinumin museolaivastoon kuuluva miinalaiva Kei-
hässalmi saa loppukesän aikana uudet yleisö-opasteet. Lai-
valle rakennettavan näyttelyn avulla museovieraat pääsevät 
tutustumaan miinalaivan toimintaa sekä elämään aluksella. 
Merikeskus Vellamo (Tornatorintie 99, Kotka)

Museojäänmurtaja Tarmo | 7.5.–18.8.2019

Jäänmurtaja Tarmo on avoinna vielä elokuun loppupuolelle 
saakka. Alukseen voi tutustua itsenäisesti tai osallistumalla 
opastukselle, jonka aikana kuullaan tarinoita Tarmon värik-
käistä vaiheista. 
Uudenkaupungin Merikeskus (Pakkahuoneentori 1, Uusikaupunki)

Kaupungin eri vaiheet valokuvina 1800-luvulta tähän päi-
vään | 19.6.–18.8.2019

Kesän valokuvanäyttelyssä esitellään Kaupunginlahden ke-
hitystä 1800-luvulta nykyisyyteen. Esillä on myös karttakuvia 
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sekä tietoa siitä, mitä Kaupunginlahden rannalla tapahtuu 
nykyään. Näyttelytilassa on myös uusikaupunkilaisten laivo-
jen pullolaivoja sekä Eläköön-laivan pienoismalli.
Rauman merimuseo (Kalliokatu 34, Rauma)

Black King, Piper nigrum. Puupiirroksia Silkkitieltä ja Itä-Inti-
an kauppareiteiltä. 

Kuvataiteilija Katariina Mannion taidegrafiikan vedosten 
aiheina ovat vanhat Intian valtameren ja Silkkitien kauppa-
reittien maustekasvit ja muut merkitykselliset tuotteet. Näyt-
telyissä on esillä teosten lisäksi mausteita tuoksuineen. Näyt-
tely on avoinna kesäkauden ajan. 
Pohjanmaan museo (Museokatu 3, Vaasa)

Meri vie, meri tuo | 6.6.–20.10.2019

Merimaisema symboloi liikkumista ja muutosta. Meren ylitse 
kulki tavaraa ja ihmisiä, mutta myös uusia ideoita, ajatuksia 
ja vaikutteita. Vesireittien kautta Suomi on ollut vuosisatojen 
ajan yhteydessä Itämeren ympäristöön, Manner-Eurooppaan 
ja kauemmaksikin. Taidehistorioitsija Tuija Peltomaan kura-
toimassa näyttelyssä on esillä teoksia 1850-luvulta 1950-lu-
vulle.
Tiedekeskus Tietomaa (Nahkatehtaankatu 6, Oulu) 

MOB - Man overboard

Näyttely tarkastelee meren ja ihmisen vuorovaikutusta.  Sen 
kohteet kertovat merestä ja vesistöistä, merenkäynnin histo-
riasta ja nykyisyydestä sekä mereen liittyvistä tieteellisistä il-
miöistä. Näyttelyssä voi muun muassa tutustua vuonna 1859 
Oulun edustalle uponneen Sophia Marian tarinaan.
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Merihistoriallinen 
julkaisu

Petri Sipilä, Hannu Matikka, 
Rami Wirrankoski: Kelluva 
kulttuuriperintö - Suomen 
historialliset laivat 

Kirja esittelee Suomen 
merenkulun ja laivanra-
kennuksen historian kan-
nalta merkittäviä säilynei-
tä aluksia. Kirja perustuu 
inventointihankkeeseen, 
joka toteutettiin Suomen 

Laivahistoriallisen Yhdistyksen ja Museoviraston yhteistyönä. 
Ensi kertaa Suomen museo- ja perinnealukset esitellään yk-
sissä kansissa. Teos antaa myös ohjeita, miten vanhoja aluksia 
voidaan vaalia ja säilyttää tuleville sukupolville. Teos on saata-
villa myyntitilaisuuksista elo-syyskuussa sekä osoitteesta pos-
ti@slhy-laiva.fi.

Merihistoriallinen kokous

Vesiliikenteen historiaa tallentavien organisaatioiden yhteis-
työkokous/ De sjöhistoriska museernas och föreningarnas 
samarbetsmöte Forum Marinumissa.

Pe 30.8.2019 klo 9.30–16 (Forum Marinum, Linnankatu 72, Turku)

Forum Marinum -säätiö kutsuu kaikki suomalaiset vesiliiken-
teen, merenkulun ja kalastuksen historiaa tallentavat toimi-
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jat elokuussa järjestettävään kokoukseen. Siellä keskustel-
laan ja päätetään esimerkiksi yhteistyön kehittämisestä sekä 
kuullaan uutisia kiinnostavista ajankohtaisista hankkeista. 
Kokouksen kielinä ovat suomi ja ruotsi. Sitova ilmoittautu-
minen 16.8. mennessä. Lisätietoja antaa tutkija Pauli Kivistö, 
pauli.kivisto@forum-marinum.fi. Lue aiheesta myös Forum 
Marinumin kotisivuilta: www.forum-marinum.fi.


