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Suomen merihistoriallinen yhdistys 

Sjöhistoriska föreningen i Finland ry 
 

 

Toimintakertomus vuodelta 2010 
 

Hallinto 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumiskerrat 
kokouksiin ovat suluissa. Yhdistyksen luottamushenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: 

Puheenjohtaja Pääsihteeri Sakari Lehmuskallio (5) 
Varapuheenjohtaja Professori Yrjö Kaukiainen (3) 
Sihteeri  Opiskelija Vilma Lempiäinen (5) 
Rahastonhoitaja Tutkija Ismo Malinen  (5) 
Jäsenet  Dosentti Tapio Bergholm  (3) 
  Komentaja Ove Enqvist  (5) 
  Päätoimittaja Matti Jussila  (2) 
  Tutkija Timo Kunttu  (3) 
  Merikapteeni Björn Sjöman (3) 
  Tutkija Aaro Sahari  (5) 
  VTT Petri Sipilä  (4) 
  Intendentti Kasper Westerlund (3) 
Tilintarkastajat DI Stiven Laiho 
  Jussi Tirkkonen 
Varatilintarkastajat Rolf Vainio 
  Tutkija Tiina Mertanen 
Kirjanpitäjä  Maria Rosenius 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli vuoden 2010 lopussa 220 henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä. 

Tiedotus 

Yhdistyksen tiedottamista uudistettiin vuoden 2010 aikana. Jäsenille postitettiin vuoden aikana neljä 
jäsentiedotetta, joissa käsiteltiin ajankohtaisia tapahtumia ja tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta. 
Tiedotteen pituutta lisättiin neljästä sivusta kahdeksaan, ja sen sisältöä monipuolistettiin. Lisäksi kaikki 
tiedotteen tekstit pyrittiin tarjoamaan myös ruotsiksi, käännöstyöstä vastasi intendentti Kasper 
Westerlund. Yhdistyksen esitettä oli jaossa messuilla ja erilaisissa tapahtumissa sidosryhmien 
osastoilla. 

Yhdistyksen www-sivuja ylläpiti tiedottaja Aaro Sahari. 

Kevätkokous ja esitelmä 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 7.4.2010 Tieteiden talossa. Kokouksen jälkeen kuultiin komentaja 
Ove Enqvistin esitelmä Suomenlahden rannikkotykistöstä sota-aikana. Kokoukseen ja 
esitelmätilaisuuteen osallistui 18 henkilöä. 

Syyskokous ja esitelmä 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 23.11.2010 Tieteiden talossa. Kokouksen jälkeen kuultiin Sakari 
Lehmuskallion kirkkolaiva-aiheinen esitelmä. Kokoukseen ja esitelmätilaisuuteen osallistui 22 
henkilöä. 
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Retket ja tapahtumat 

Suomen merihistoriallinen yhdistys, Suomen laivahistoriallinen yhdistys, Suomen meriarkeologinen 
seura ja Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys järjestivät 16.–18.4.2010 yhteisen jäsenmatkan 
Hampuriin ja Bremerhaveniin Saksaan. Ohjelmaan kuului mm. vierailu Hampurin kansainväliseen 
merimuseoon ja majoittuminen Hampurin saksalaisella merimieskirkolla, sekä Bremerhavenissa 
kierros Saksan merenkulkumuseossa. Matkan aikataulu lyheni tammikuussa kuitenkin lähes kahdella 
päivällä lentoyhtiön aikataulumuutoksen vuoksi, ja lopulta toteutumaisillaan ollut retki peruuntui viime 
hetkellä Islannissa purkautuneen tulivuoren tuhkapilven, ja siitä seuranneen lentokiellon vuoksi. 
Retkelle oli lähdössä 24 henkilöä. Matka järjestettiin uudestaan samalla aikataululla ja ohjelmalla 
seuraavana syksynä, mutta tällä kertaa retki peruuntui jo joulukuussa vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi. Halukkaita lähtijöitä kertyi kaikkiaan alle kymmenen. Asiaan vaikutti todennäköisesti matkan 
kustannustason nousu. Matkanjohtajana ja alkuperäisenä suunnittelijana toimi keväällä 2010 Sari 
Mäenpää ja syksyllä 2010 Vilma Lempiäinen. Molemmilla kerroilla retki toteutettiin yhteistyössä 
Suomen matkatoimiston kanssa. 

Yhdistyksen syysretki tehtiin Vuosaaren satamaan torstai-iltana 2.9.2010. Paikalla oli 10 yhdistyksen 
jäsentä ja ystävää. Tilaisuudessa tutustuttiin sataman toimintaan ja keskusteltiin aiheesta. Isäntänä toimi 
Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita.  

 

Edustukset 

Suomen merihistoriallista yhdistystä ovat edustaneet Merihistoria.fi -verkkoarkiston johtokunnassa 
Sakari Lehmuskallio ja Ismo Malinen. Museoviraston perinnelaivarekisterin asiantuntijalautakunnassa 
yhdistyksen edustajana on toiminut Mikko Niini vuoden 2009 alusta. Merihistorian päivien 2011 
työryhmään ovat kuuluneet Yrjö Kaukiainen, Anne Ala-Pöllänen, Tapio Bergholm, Matti Jussila ja 
Vilma Lempiäinen. Tapio Bergholm on lisäksi edustanut yhdistystä Merihistorian komission Suomen 
osaston puheenjohtajana, International Commission of Maritime Historyn varapuheenjohtajana, sekä 
The Society for Nautical Research:n merentakaisena kirjeenvaihtajana. 

Yhdistys on Suomen tieteellisten seurojen valtuuston ja Tiedekustantajien liiton jäsen. 

Merihistoria.fi 

Yhdistys on osallistunut www.merihistoria.fi -verkkoarkiston sisällön kehittämiseen ja sen 
jatkorahoituksen hankintaan. Portaalin talous järjestettiin Suomen merihistoriallisen yhdistyksen kautta, 
ja sivuston päivityksistä vastasi Petri Sipilä. 

Nautica Fennica 

Suomen merimuseon vuosikirja Nautica Fennica 2009–2010 jaettiin jäsenetuna jäsenistölle. Kirjan 
otsikkona oli tänä vuonna ”Merihistorian rajapintoja”, ja se käsitteli merihistoriaa poikkitieteellisestä, 
sille ja muille tieteenaloille yhteisten rajapintojen näkökulmasta. Artikkelien aiheina oli mm. 
ympäristöhistoriaa, museologiaa, laivaeläimiä, Helsingin merihistoriaa, sekä hyttisiivoojan arkea 
Finnjetiltä Merikeskus Vellamoon. 

Talous 

Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2010 henkilöjäseniltä 25 euroa ja yhteisöjäseniltä 50 euroa. 
Jäsenmaksutuloilla rahoitettiin mm. yhdistyksen tiedotustoimintaa, Nautica Fennican julkaisua, Saksan 
matkan kustannuksia ja Merihistorian päiviä. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. 

 


