Merihistorian päivät 2015
Työ merellä – Arbete till sjöss – Work at sea
Jakobstad - Pietarsaari 20.-22.3.2015

Kuva: Jakobstads museet – Pietarsaaren museo

Kahdeksannet Merihistorian päivät järjestetään Pietarsaaressa Campus Allegron tiloissa.
Järjestäjinä ovat Suomen merihistoriallinen yhdistys, Suomen meriarkeologinen seura ja
Pietarsaaren museo. Perjantaina pidetään harrastajatutkijatapaaminen ja tutustutaan Pietarsaaren merelliseen historiaan. Perinteiseen tapaan lauantaina on ohjelmassa pääasiassa
merihistoriaa ja sunnuntaina meriarkeologiaa. Lisäksi seminaarin osallistujilla on vapaa
pääsy lähellä seminaaripaikkaa sijaitsevaan Pietarsaaren museoon.
De åttonde Sjöhistoriska dagarna arrangeras i Jakobstad på Campus Allegro. Dagarna arrangeras av Sjöhistoriska föreningen i Finland, Finlands marinarkeologiska sällskap och
Jakobstads museum. På fredag träffas amatörforskare och bekantar sig med Jakobstads
sjöhistoria. Enligt tradition består lördagens program mest av sjöhistoria och söndagens
av marinarkeologi. Därtill har seminariedeltagarna fritt inträde till Jakobstads museum,
som ligger på ett kort promenadavstånd från seminarieplatsen.

Ohjelma – Program – Programme
Perjantai 20.3.
Pietarsaaren museo, Isokatu 2-4 – Jakobstads museum, Storgatan 2-4
18.00 Harrastajatutkijatapaaminen
19.00 Jakobstads museum – Pietarsaaren museo
Museichef Guy Björklund berättar om Jakobstads sjöfartshistoria
Museonjohtaja Guy Björklund esittelee Pietarsaaren merenkulun historiaa

Lauantai 21.3.
Campus Allegro: Rotunda-auditorio, Runeberginkatu 8 – Rotunda-auditorie, Runebergsgatan 8
08.30 Ilmoittautuminen ja kahvi – Anmälning och kaffe – Registration and coffee
09.30 Dosentti Tapio Bergholm (Helsingin yliopisto):
Satamaliikenne ja Sesonki-Suomen loppu
10.15 Professori (emeritus) Yrjö Kaukiainen (Helsingin yliopisto):
Suomalaiset merimiehet ulkomaisissa laivoissa 1800-luvulla
11.15 Senior Lecturer in Maritime History Richard Gorski (University of Hull):
Seafarers, Seafaring and Occupational Identity
12.15 Toimituspäällikkö, VTM, FL Kirsi Keravuori (SKS):
Talonpoikaislaivuri merellä – Simon Janssonin kirjeet 1800-luvun Kustavista
13.00 Lounas – Lunch – Lunch
14.00 Professori Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto):
Suomalaisia merimiehiä kansainvälisissä tietokannoissa
14.45 KL Tiina Kirvesniemi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu),
PhD Sari Mäenpää (Suomen merimuseo):
Muutos ja pysyvyys merenkulkualalla – Suomalaisten merityön erityispiirteitä
työelämäntutkimuksen, sukupuolentutkimuksen ja merihistorian näkökulmista
15.30 FM Anne Ala-Pöllänen, HuK Jonna Laine (Helsingin yliopisto):
Yhdistääkö meri, erottaako etnisyys? – Suomalais-filippiiniläistä yhteiseloa 		
rahtilaivoilla
16.15 Kahvi – Kaffe – Coffee
16.45 FM Pirita Frigren (Jyväskylän yliopisto):
Merimiesten vaimot Länsi-Suomen rannikkokaupungeissa
17.30 F.d. verksamhetsledare Sven-Erik Nylund (Finlands Skeppsbefälsförbund):
Från lotssamhället till sjömansyrket och fackföreningsman
19.00 Kaupungin vastaanotto – Stadens mottagning – Evening reception

Sunnuntai 22.3.
Campus Allegro: Rotunda-auditorio, Runeberginkatu 8 – Rotunda-auditorie, Runebergsgatan 8
09.00 FM Teemu Korpijärvi (Itä-Suomen yliopisto):
Työ merellä Oléronin merenkulkusäännön näkökulmasta sydänkeskiajalla

09.45

Enhetschef Lars Einarsson (Kalmar Läns Museum):
Arbetsförhållanden och liv ombord det stora örlogsskeppet – Samhälle till lands 		
och sjöss under 1600-talets senare hälft
10.45 Dosentti Mikko Huhtamies (Helsingin yliopisto):
Pelastustyötä vai hylynryöstöä – Sukellus- ja pelastusseurat 1700-luvun Itämerellä
11.30 Lounas – Lunch – Lunch
12.15 FM Kalle Virtanen (Suomen meriarkeologinen seura / Helsingin yliopisto):
Työtä veden alla ja päällä – Näkökulmia meriarkeologian harrastajien ja 		
ammattilaisten kenttätyökoulutukseen
13.00 Professor Fredrik Søreide (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet): 		
Arkeologisk arbete i djupa havet
14.00 Dosentti Tapio Bergholm (Helsingin yliopisto): Päätössanat

Ilmoittautuminen – Anmälan
Merihistorian päiville pyydetään ilmoittautumaan 28.2. mennessä seminaarisihteeri Elina Maaniitylle, (elina.maaniitty@helsinki.fi, puh. +358 40 5759004). Osallistujien tulee
ilmoittaa päivät, joihin osallistuvat sekä yhdistys, johon kuuluvat. Ilmoittautuminen on
sitova. Seminaarin osallistumismaksu on lauantailta 25 € ja sunnuntailta 20 € yhdistysten jäseniltä ja muilta vastaavasti 35 € ja 30 €. Koko seminaarin hinta on jäsenille 40 € ja
muille 60 €. Hinnat sisältävät ruokailun ja kahvit. Osallistumismaksu tulee maksaa 28.2.
mennessä Suomen meriarkeologisen seuran tilille FI22 8000 1070 4100 15 henkilökohtaisella viitenumerolla, jonka saa ilmoittautumisen yhteydessä.
Seminaarin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin siten, että Suomen meriarkeologisen seuran sekä Suomen merihistoriallisen yhdistyksen jäsenet ovat
etusijalla. Osallistumisesta perjantain tutkijatapaamiseen tulee ilmoittauduttaessa mainita erikseen. Mikäli tapaamisen yhteydessä haluaa kommentteja omasta tutkimusaiheestaan, on mukaan liitettävä lyhyt (enintään yksi A4) kuvaus siitä.
Vänligen anmäl er till de sjöhistoriska dagarna senast 28.2 till seminariesekreterare Elina
Maaniitty (elina.maaniitty@helsinki.fi, tfn. +358 40 5759004). Deltagarna bör anmäla
vilka dagar de deltar samt vilken förening de tillhör. Anmälan är bindande. Seminarieavgiften är för medlemmar lördag 25 € och söndag 20 € och för övriga 35 € och 30 €. Hela
seminariet kostar för medlemmar 40 € och för övriga 60 €. I priserna ingår mat och kaffe.
Deltagaravgiften bör betalas senast 28.2 till Finlands marinarkeologiska sällskaps konto
FI22 8000 1070 4100 15. Vid betalning används det personliga referensnummer, som
erhålls i samband med anmälan.
Seminariedeltagarna väljs i anmälningsordning, dock så att arrangörsföreningarnas medlemmar har företräde. Vill man delta i fredagens forskarseminarium skall detta nämnas i
samband med anmälan. Vill man ha kommentarer till sitt forskarämne på mötet skall en
kort beskrivning (max en A4) om ämnet bifogas.

Ruokailut ja majoitus – Mat och logi

Seminaarin osallistumismaksuun sisältyvät lounaat sekä kahvitarjoilut järjestetään seminaarin yhteydessä Campus Allegron tiloissa. Pyydämme mainitsemaan mahdollisista erityisruokavalioista ilmoittauduttaessa. Seminaarin osallistujille on varattu erityyppisiä huoneita Pietarsaaren kaupunginhotellista (huoneet alkaen 75 €/yö) sekä Jugend
Home Hotelista (huoneet alkaen 65 €/yö, Guest Home –puoli 39 €/yö). Osallistujat
maksavat huoneensa itse ja varaavat ne suoraan hotelleista, varauskoodi kumpaankin
on Merihistorian päivät. Pietarsaaren Kaupunginhotellista on seminaaripaikalle matkaa noin 200 metriä ja Jugend Home Hotelista noin 500 metriä.
Lunch och kaffeserveringen, som ingår i seminarieavgiften, arrangeras i samband med
seminariet i Campus Allegros utrymmen. Vänligen meddela i samband med anmälan om
eventuella specialdieter. Olika rum har reserverats åt seminariedeltagarna på Jakobstads
stadshotell (rum från 75 €/natt) samt Jugend Home Hotel (rum från 65 €/natt, Guest
Home –sidan 39 €/natt). Deltagarna betalar själva sina hotellrum och bokar dem direkt
från hotellet. Bokningskod är Sjöhistoriska dagar. Från Jakobstads stadshotell är avståndet till seminarieplatsen ca 200 meter och från Jugend Home Hotel ca 500 meter.
Pietarsaaren Kaupunginhotelli
Jakobstads Stadshotell
Kanavapuistikko 13, 68600 Pietarsaari
Puh. +358 (0)6 788 8111
reception@cfhotel.fi
varaukset kiintiöstä viimeistään 23.2.
bokningar med bokningskod senast 23.2.

Jugend Home Hotel
Koulukatu 11, 68600 Pietarsaari
Puh. +358 6 781 4300
info@visitjugend.fi
varaukset kiintiöstä viimeistään 6.3
bokningar med bokningskod senast 6.3.

Lisätietoja – Tilläggsinformation
Lisätietoja seminaarista saa seminaarisihteeri Elina Maaniityltä:
elina.maaniitty@helsinki.fi, +358 40 5759004.
Seminariesekreterare Elina Maaniitty ger gärna tilläggsinformation vid behov:
elina.maaniitty@helsinki.fi, +358 40 5759004.

SUOMEN MERIHISTORIALLINEN YHDISTYS RY
SJÖHISTORISKA FÖRENINGEN I FINLAND RF
PL 134, 00171 HELSINKI
www.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi

