Suomen merihistoriallinen yhdistys- Sjöhistoriska föreningen i Finland ry
Toimintakertomus vuodelta 2020

Hallinto
Yhdistyksen hallituksen jäsenet (läsnäolo kokouksissa)
Puheenjohtaja

Kirsi Keravuori (4)

Varapuheenjohtaja

Hannu Vartiainen (3)

Sihteeri

Anna Jaskari (4)

Taloudenhoitaja

Tuomas Räsänen (4)

Tiedottaja

Anni Shepherd (4)

Jäsensihteeri

Vilma Lempiäinen (3)

Muut jäsenet

Mikko Aho (4)
Ove Enqvist (4)
Tom Hanén (2)
Sari Mäenpää (3)
Aaro Sahari (4)
Petri Sipilä (1)

Toiminnantarkastaja: Tapio Bergholm
Varatoiminnantarkastaja: Anne Ala-Pöllänen
Kirjanpitäjä: Tilitoimisto Sotkansiipi

Yhdistyksen hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta, joista lähiyhteydellä 1 ja etäyhteyksillä 3.

Jäsenistö:
Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli vuoden 2020 lopussa 174 jäsentä ja 13 yhteisöjäsentä eli yhteensä
187.
Tiedotus:
Yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja muista merihistoriaan liittyvistä uutisista tiedotettiin
kolmella kanavalla:

•
•
•

paperiset ja sähköiset tiedotteet (vuonna 2020 julkaistiin neljä jäsentiedotetta)
yhdistyksen Facebook-sivu (suomenmerihistoriallinenyhdistys)
yhdistyksen verkkosivu www.smhy.fi

Nautica Fennica
Turussa Forum Marinumissa vuonna 2019 järjestettyihin Merihistorian päiviin pohjautuva Nautica
Fennica 2020 Merenkulun riskit ja resurssit julkaistiin Kirsi Keravuoren ja Sari Mäenpään
toimittamina. Kirjaan saatiin seitsemän artikkelia, ja lisäksi Suomen merimuseon tervehdys Tiina
Mertaselta ja johdanto kirjan toimittajilta. Julkaisu ilmestyi aikataulussa joulukuussa, jolloin se
postitettiin jäsenille. Nautica Fennican toimituskuntaan kuuluivat professori emeritus Yrjö
Kaukiainen (puheenjohtaja), FT Anne Ala-Pöllänen, dosentti Tapio Bergholm, ST Ove Enqvist, FT
Kirsi Keravuori, FT Minna Koivikko, PhD Sari Mäenpää, professori Jari Ojala sekä FT Tytti Steel.
Yhdistys käytti käyttötarkoituksen muutoksella Wihurin säätiöltä saadut Merihistorian päivien
järjestämisestä yli jääneet varat Nautica Fennican toimituskuluihin, mukaan lukien Opea Accessalustan rakentaminen. Kirjan toimittamiseen saatiin avustus myös TSV:ltä. Aaro Sahari alkoi
toimittaa edellisiä Nautica Fennicoita TSV:n digitaaliselle journal.fi-e alustalle. Sovittiin, että
ensimmäinen digiversio tulee olemaan vuoden 2019 Nautica nimeltään ”Suomi saarena”.
Merihistorian päivät
Seuraavien Merihistorian päivien työryhmän jäseniksi SMHY:n jäsenistä valittiin Mikko Aho ja Tom
Hanén. Työryhmään kuului Suomen Meriarkeologisen Seuran edustajien lisäksi myös Rauman
merimuseon johtaja Anna Meronen, koska museo osallistuu yhteistyökumppanina tapahtuman
tuottamiseen tarjoamalla seminaarille tapahtumapaikan. Wihurin säätiöltä haettiin ja saatiin avustus
tapahtuman järjestämiseen.
Retket ja tapahtumat
Keväällä alkanut koronapandemia aiheutti muutoksia myös yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen
kesäretkeä Merikeskus Vellamon Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyyn jouduttiin siirtämään
toukokuusta syyskuuhun, koska näyttelyn avajaispäivä lykkääntyi. Retki järjestettiin 22.8., jolloin
yhdistyksen jäsenien järjestämälle opastukselle osallistui yhdeksän henkilöä.
Tutkitun tiedon teemavuosi 2021
Yhdistyksen puheenjohtaja ilmoitti SMHY:n mukaan Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain
valtuuskunnan toteuttamaan Tutkitun tiedon teemavuoteen.
Kevätkokous siirtyi eduskunnan 21.4.2020 hyväksymän yhdistyslain väliaikaisen poikkeamisen
perusteella myöhäisempään ajankohtaan 25.9.2020. Hallituksen jäsen Mikko Aho piti esitelmän
aiheesta "Mut mää väitän näin, et harva tuntee mitä on laivan rakentamine" - raumalaisten
laivanrakentajien muistitieto ja ammatillinen omakuva.
Syyskokous pidettiin 7.12.2020 hybridikokouksena koronatilanteen vuoksi. Esitelmää ei myöskään
poikkeuksellisesti pidetty lukumääräisten kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Talous

Yhdistyksen vuoden 2020 tilinpäätös oli 3034, 59 ylijäämäinen. Jäsenmaksu henkilöjäseniltä oli 30
euroa ja yhteisöjäseniltä 60 euroa. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.

