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Vastausosoite: mas@mas.fi
Vast. ott.: Markku Luoto <markku.luoto@iki.fi>

Terve,

Ehdin jo melkein sulkea koneen Jouluksi, mutta Immin päivitys Hylkysemman
ilmoittautumisten alkamisesta osui silmiini ja päätin tehdä vielä tämän vuoden viimeisen
MAS jäsenkirjeen. En aio tässä käydä läpi koko vuoden toimintaamme, vaan siitä
kuullakseen on osallistuttava kevätkokoukseen maaliskuussa ∜∝∞∟∠∡∢ Palautetta kuluneesta
vuodesta ja mikä vielä tärkeämpää: ideoita ensi vuoden toimintaan saa pitää antaa
Toimintakysely-2020 nettisivuillamme. Tämä täytyy nyt kaikkien ottaa
kansalaisvelvollisuutena, koska kun jäsenmäärämme on vuodessa kasvanut yli 50%, niin
teillä täytyy olla erilaisia ajatuksia toiminnastamme!

PALKATAAN  ASSISTENTTI / SIHTEERI...

...tai ihan kuka vaan, joka säälin lisäksi
tuntee voivansa    auttaa seuramme
juoksevien asioiden hoidossa. Tarjolla on
kivaa ja kurjaa tekemistä eli laskuttamista,
kokouksia, tiedottamista jne. mutta myös
monien sidosryhmien tapaamista ja
koordinointia. Palkkaus on tietenkin vitsi,
mutta kulut toki korvataan 

Voit myös ilmiantaa kaverin/vihamiehen, joka omaa mainittuja taipumuksia 

Mainostauon (luitko?) jälkeen palataan sisältömainontaan eli tiesithän, että parhaiten
seuramme tulevista tapahtumista pysyy perillä vierailemalla säännöllisesti seuramme
nettisivuilla www.mas.fi. Tärkeimmät tulossa olevat tapahtumat löytyvät etusivun pikku-
uutisista, joita klikkaamalla pääsee varsinaiseen artikkeliin "ajankohtaista"-osiossamme.
Kotisivun "toiminta"-valikon alta löytyy myös tapahtumakalenteri kuluvalta ja seuraavalta
kuukaudelta, josta löytyy ihan kaikki tapahtumamme, myös hallituksen kokoukset ja DL-
päivämäärät. Uusinta uutta on kotisivun "seura"-valikon alta löytyvä "lainakalusto"-
painike/sivu, jossa on kerrottu jäsenillemme lainattavasta uudesta kalustostamme:

Fotogrammetrinen kalibrointikuutio
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Buddy Phone / Ocean Reef / OTS yhteensopiva pintapuhelin
Vedenalaiskäyttöön tarkoitettu metallinpaljastin
Kuvausdrone/ROV

SEURAN 
FANIKAUPPA

On vihdoin avattu
osoitteeseen

https://shop.spreadshirt.fi/ meriarkeologia

Huom:

- Kaikki tuotteet eivät näy aloitussivulla eli käytä valikkoja.

- Joulukuun '19 lopuun saakka -15% avajaistarjous.

Kyseessä on kaupallinen toimija, joka tarjoaa seuroille ja yhdistyksille fanikaupan
palveluna. Seura ei ota mitään vastuuta tuotteista, toimituksista tai maksuista. Lisätietoja
mas.fi/fanikauppa

SEURAAVAT  TAPAHTUMAT

Museoviraston hylkyarkiston
digitointiprojekti

Tiistaina 21.1. klo 12:00-16:00
Museovirasto

Pitkään meinatun arkistoprojektin
kick-off eli käynnistys, jossa yhdessä
käymme läpi toiminta-tapoja ja
digitointimenetelmiä sekä
tutustumme arkiston sisältöön Maija
Matikan opastuksella.

Tavoitteena on digitoida ja asettaa saataville kaikki se hylkytieto, jota Museoviraston
arkistossa jo on. Arkiston aukioloaikojen takia kick-off pidetään lounastunnista alkaen eli
voit vain piipahta alussa tai tulla koko iltapäiväksi. Ilmoittaudu mukaan: mas@mas.fi
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Kenttätöiden esittelypäivät ja Tammikuun
klubi-ilta

Torstaina 30.1. klo 09:00-17:00
kansallismuseon auditorio ja klo 18:00-
ravintola TBD

Perjantaina 31.1. klo 09:00-17:00
kansallismuseon auditorio

Jo 30. kerran järjestettävät kenttätyöpäivät
esittelevät rautakauden/keskiajan vaihteen tutkimusta (to) sekä kuluneen kauden
kenttätöitä (pe). Torstaina on myös harrastajatapaaminen, joka perinteisesti jatkuu...
Tarkempi ohjelma julkaistaan museoviraston nettisivuilla ja Facebookissa.

Hylkysukellusseminaari
venemessuilla

Lauantaina 8.2. klo
10:30-17:30 +ilta/yö

Messukeskus,
Venemessut

Perinteinen koko
hylkykansan messuta-
pahtuma, jossa MAS on
mukana kerto-massa
toiminnastamme ja
julkistamme uuden NAS-
guiden suomenkielisen käännöksemme. Ilmoittautuminen on juuri auennut eli ilmoittaudu
tästä.

Kevään klubi-illat ja vuosikokous odottavat vielä esiintyjää. Tuleeko mieleesi joku tai
haluaisitko itse kertoa omista tutkimuksistasi tai sellaisiin osallistumisesta?

AVOIMIA  TEHTÄVIÄ  ELI  APUA  KAIVATAAN

Seuran toiminnan laajenemisen myötä meillä on paljon toimia vapaana eli jos sinulla on
yhtään ylimääräistä aikaa, mieti missä voisit auttaa ja laita mailia mas@mas.fi. Esimerkiksi
seuraavia tehtäviä olisi tarjolla:

Sihteeri hoitamaan seuran juoksevia asioita kuten tilaisuuksia, laskuja, maksuja,
pöytäkirjoja jne.
Tiedottaja hoitamaan seuran nettisivuja, julkaisemaan jäsentiedotetta tai jopa
somettamaan
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Kuva&video toimittaja käymään läpi runsasta kuva ja videomateriaaliamme
Arkistotutkijoita digitoimaan ja jäsentämään museoviraston "hylkyarkistoa"

Nyt on siis Joulun lisäksi mitä mainioin aika nostaa pehvaa penkistä ja aktivoitua
auttamaan seuran pyörittämisessä 

Parhain terveisin 

Pj. Markku Luoto

Suomen meriarkeologinen seura ry

Finlands marinarkeologiska sällskapet rf

Maritime Archaeological Society of Finland
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