Suomen merihistoriallinen yhdistys
Sjöhistoriska föreningen i Finland ry
Toimintakertomus vuodelta 2015
Hallinto
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumiskerrat
kokouksiin ovat suluissa. Yhdistyksen luottamushenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Dosentti Tapio Bergholm
Merikapteeni Yrjö Tiitinen

(4)
(4)

Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsenet

Opiskelija Ville Honkanen
FT Kirsi Keravuori
Komentaja Ove Enqvist
Dosentti Mikko Huhtamies
Opiskelija Vilma Lempiäinen
Jussi Tuovinen
VTT Petri Sipilä
Yli-intendentti Ismo Malinen
Tutkija Miia-Leena Tiili
PhD Sari Mäenpää

(4)
(4)
(4)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)

Toiminnantarkastaja
Varatoiminnantarkastaja

Päätoimittaja Hannu Hillo
Johanna Aartomaa

Kirjanpitäjä

Maria Rosenius

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli vuoden 2015 lopussa 185 henkilöjäsentä ja 16 yhteisöjäsentä.
Tiedotus
Yhdistyksen jäsenille postitettiin vuoden 2015 aikana neljä jäsentiedotetta, joissa käsiteltiin
ajankohtaisia tapahtumia ja tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta.
Yhdistys avasi vuonna 2015 facebook-sivut, joihin lisättiin matalalla kynnyksellä ajankohtaisia
merihistoriallisia aiheita.
Yhdistyksen tiedottajana toimi Vilma Lempiäinen ja kotisivuja ylläpiti Aaro Sahari.
Kevätkokous ja esitelmä
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 22.5.2015 Tieteiden talossa. Kokouksessa kuultiin kaksi
esitelmää. Ilkka Leskelä piti esitelmän keskiajan ja uuden ajan alun merellisistä kauppayhteyksistä
Itämerellä ja Hannu Hillo piti esitelmän viestinnästä merellä ennen nykyteknologiaa. Kokoukseen ja
esitelmätilaisuuteen osallistui 14 henkilöä.
Syyskokous ja esitelmä
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 21.11.2015 Tieteiden talolla. Samalla vietettiin yhdistyksen 40vuotisnimijuhlallisuuksia coktailtarjoiluineen. Juhlallisuuksien yhteydessä pidettiin
paneelikeskustelu merihistorian tilasta ennen ja nyt, sekä kuultiin professori Yrjö Kaukiaisen
juhlaesitelmä: Muistoja ja muistikuvia Merihistoriallisen yhdistyksen varhaiselta taipaleelta.
Kokoukseen ja juhlatilaisuuteen osallistui 28 henkilöä.
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Nautica Fennica
Nautica Fennican julkaisemista valmisteltiin yhdessä Suomen merimuseon ja Museoviraston
kanssa. Nautica Fennica julkaistaan syksyllä 2016. Teemana työ merellä.
Merihistorian päivät
Merihistorian päivät järjestettiin 20.–22.3. Pietarsaaressa ja teemana oli tällä kertaa Työ merellä.
Järjestäjinä toimivat Suomen merihistoriallinen yhdistys, Suomen meriarkeologinen seura ja
Pietarsaaren museo. Mukana oli yli kuusikymmentä merellisestä kulttuuriperinnöstä kiinnostunutta.
Puhujia saapui kotimaan lisäksi Ruotsista ja Iso-Britanniasta, niin pitkän linjan ammattilaisia kuin
lupaavia nuoria tutkijoitakin.
Seminaaria varten anottiin apurahoja. Seminaarin työryhmän puheenjohtajana toimi Tapio
Bergholm, ja seminaarisihteerinä Elina Maaniitty. Yhdistystä edustivat lisäksi Yrjö Kaukiainen ja
Vilma Lempiäinen. Päivistä ja niiden ilmapiiristä tuli osallistujilta runsaasti hyvää palautetta, mikä
ilahdutti järjestäjiä kovasti.
Retket ja tapahtumat
Yhdistyksen syysretki järjestettiin Pietarin merimuseoon 4.9.2015. Yhdistys tarjosi museovierailun
ja museo-opastuksen. Jokainen lähtijä hoiti itsenäisesti kuljetuksensa sekä vastasi kustannuksista.
Matkanjohtajana toimi varapuheenjohtaja Yrjö Tiitinen.
Edustukset
Yhdistyksellä on edustajat Suomen perinnelaivarekisterin asiantuntijalautakunnassa ja
Merihistoria.fi -verkkoarkiston johtokunnassa. Lisäksi yhdistys lähettää tarvittaessa edustajansa
alan tapahtumiin. Merihistorian päivien 2015 työryhmässä yhdistystä edustivat Yrjö Kaukiainen,
Tapio Bergholm, Elina Maaniitty ja Vilma Lempiäinen.
Merihistoria.fi
Yhdistys on osallistunut www.merihistoria.fi -verkkoarkiston ylläpitämiseen. Portaalin talous
järjestettiin Suomen merihistoriallisen yhdistyksen kautta, ja sivuston päivityksistä vastasi Petri
Sipilä.
Talous
Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2015 henkilöjäseniltä 30 euroa ja yhteisöjäseniltä 60 euroa.
Jäsenmaksutuloilla rahoitettiin yhdistyksen tiedotustoimintaa ja ja tuettiin jäsenistön osallistumista
Merihistorian päiville. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.

