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Aurinkoinen kevät piristää muuten hämmentävää vuottamme. Talvi jäi etelässä
yritykseksi tai ainakin siltä nyt näyttää. Tuskin Espoossakaan mennään
Juhannuksena reellä Juhannuskirkkoon kuten 1869. Koronaviiruksen aiheuttamaan
hämmennykseen täytynee hakea verrokkia vielä kauempaa historiasta eli 1710
"isosta kuolemasta". En tosin usko, että tällä kertaa stadissakaan ruvetaan porukoita
ikkunoista paiskomaan
, mutta kiistämättömiä vaikutuksia toimintaamme
epidemialla varmasti on.

Meriarkeologian ensimmäinen koronauhri oli IKUWA7-konferenssi, jota päädyttiin
siirtämään reilulla vuodella elokuuhun 2021. Koska IKUWA toistuu periaatteessa
neljän vuoden välein, ei vuoden viivästys liene kovin suuri haitta vaan hidaste, joka
toki tuottaa paljon lisätyötä.

Päätapahtumaamme eli kesän kenttätyöleiriä sen ei pitäisi uhata, joskin epidemia varmasti vaikuttaa
osallistujien kautta. Viimeisin ennuste Etelä-Suomeen on, että epidemian huippu ajoittuisi toukokuun alkuun,
sairastumismäärät tasaantuisivat ja toipuneiden määrä ylittäisi sairastuneiden määrän noin viikolla 24, jolloin
voisi olettaa ainakin alle 65-vuotiaita koskevien rajoitusten poistuneen viikkoon 27 mennessä, jolloin leirimme oli
tarkoitus pitää. Kaikki tämä on tietenkin tilastollista jossittelua eli viimekädessä viranomaisohjeet tai -määräykset
kuitenkin ohjaavat toimintaamme, mutta toivossa on hyvä elää
.

Muu toiminta jatkuu etänä
"normaalisti" eli klubi-illat ja koulutukset
pidetään ilmoitettuina aikoina, mutta etänä.
Samoin parin hengen tutkimusmatkat tai
hylkypuiston ylläpitoreissut toteutetaan kulloinkin
voimassa olevien viranomaismääräysten
puitteissa. Ainoastaan seuramme vuosikokous on
PRH:n ohjeiden mukaan siirrettävä epämääriseen
tulevaisuuteen eli fyysiset kokoontumiset
mahdollistavaan aikaan, koska seuramme
säännöissä ei ole mainittu
etäkokousmahdollisuutta.

Esitys toukokuun klubi-iltaan?
Ylihuomisen klubi-illan ohjelma on kutistunut viime kesän kenttätyöleirin tulosten esittelyyn ja ensi kesän leirin
suunnitteluun. Huhtikuussa Vesa kertoo pitkän harrastajauransa aikaisista kokemuksistaan, mutta toukokuun
klubi-ilta on vielä täysin auki. Esiintyjä saa määrätä ajan ja allekirjoittanut huolehtii tekniikasta eli ilmianna itsesi
tai ehdota kaveria: puheenjohtaja@mas.fi.
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Tulevaa toimintaa
Kuten tunnettua, seuran tai sen jäsenien järjestämästä toiminnasta kerrotaan seuran sivuilla mas.fi Jo etusivulta
löytyvät tärkeimmät tapahtumat ja toimintakalenterissa on loputkin. Lisäksi seuran facebook-sivulla ilmoitetaan
alan uutisista ja muiden järjestämistä tapahtumista. Alla kuitenkin vielä seuraavat etätapahtumat:
25.3. klo 18-20 Maaliskuun klubi-ilta ja kenttätyöleirin suunnittelu (linkki)
18.4. klo 9-17 NAS Intro meriarkeologian peruskurssi (linkki)
22.4. klo 18-20 Huhtikuun klubi-ilta: Vesa Saarinen kertoo tutkimuksistaan (linkki)
16.5. klo 10-15 MAS fotogrammetriakoulutus (linkki)

Muita iloisia asioita
Helmi-maaliskuun vaihteessa olimme GOEXPO:ssa nuorten toivojemme panoksella ja loimme monia hyviä
kontakteja ja saimme jokusen uuden jäsenhakemuksenkin. Iso kiitos siitä Sannalle, Katjalle ja Eerolle
Pitkän mankumiseni seurauksena seuramme on saanut sihteerin eli sihteeri@mas.fi osoitteen taakse kätkeytyy
Sari Asikainen
Seuran talous on myös mallillaan ja tiedotamme jollakin keinolla toimintakertomuksesta
sekä tilinpäätöksestä kunhan saamme ne allekirjoitettua, tarkastettua jne.

Parhain terveisin,
Pj. Markku Luoto

PS. edellinen Teams- eli etäosallistumiskoulutus meni pieleen kun en itse päässyt mökiltä verkkoon. Avaan
kuitenkin kaikkien tapahtumien etäyhteyden jo varttia ennen eli jos olet ensimmäistä kertaa "pappia kyydissä"
niin voin silloin avustaa ongelmissa puhelimitse (0408449511)

Suomen meriarkeologinen seura ry
Finlands marinarkeologiska sällskapet rf
Maritime Archaeological Society of Finland
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