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Suomen meriarkeologisen seuran jäsenkirje 2/2022

Long time – jne. Eli vihdoinkin on aikaa kirjoitella proosaa
toiminnastamme tiedoksi niillekin, jotka eivät ole olleet fyysisesti
mukana. Toivottavasti syksymmällä päästään palaamaan
Tieteiden Taloon vaikka hybriditapahtumat eli etäosallistuminen
lieneekin uusi normaali.

Lyhyt retro…

Alkuvuoden toiminnasta lienee tiedotettu vain etukäteen, joten
lienee syytä nostaa häntäämme onnistumisista… Tammikuussa

Teemu Kerola nosti fotogrammetrian alkeiskurssimme uudelle tasolle ja sai paljon positiivista palautetta. Kohta alamme olla jo
sillä tasolla, että voimme tarjota kurssia maakollegoillemmekin ͧͪͩͨ Helmikuussa pidimme esityksen Museoviraston jokavuotisilla
kaivauspäivillä ja maaliskuussa - hieman ad-hoc - Merihistorianpäivillä. Maaliskuussa pidettiin myös Maija Matikan ja Kalle
Virtasen johdolla NAS-intro eli meriarkeologian peruskurssi, josta seuramme sai taas tusinan verran uusia jäseniä, sekä tietenkin
seuramme vuosikokous. Huhtikuussa kävimme pitämässä esityksen ja viemässä tervehdyksen Tampereelle TAURSU:n 50-
vuotisjuhlaan – samoin kuin Calypson vastaavaan juhlaan toukokuussa, jolloin aloitettiin kenttätöiden suunnittelu ja tehtiin
vuoden ensimmäinen Saaristomeren tutkimusmatka. Kesäkuussa olimme esillä Heurekassa ”tutkitun tiedon teemavuoden”
huipennuksessa ja isännöimme IKUWA7-konferenssia sekä jatkoimme kenttätöiden suunnittelua. Lisäksi seuramme asiamies
Hannu Rokka sai ajettua Tarficomissa läpi ensimmäiset hylkyjen suoja-alueet. Kestää hetken, ennen kuin ne tulevat karttoihin,
mutta merenkulun tiedotteista ne jo löytyvät. Heinäkuun 2.-10. pidimme jo perinteeksi muodostuneen kenttätyöleirimme
Porkkalassa hylkypuistoa viimeistellen.

Saaristomeren 1/2022 tutkimusmatka

Kevään tutkimusmatka suuntautui jälleen Borstö-1:lle (ylin kuva), tavoitteena
tieteellisen 3D-mallin mahdollistavan fotogrammetria-materiaalin kuvaaminen
ja edellisvuonna aloitettujen köysijärjestelyiden valmiiksi saattaminen hylyn
puistottamiseksi. Matkalla kuvasimme myös Russarön luoteispuolen ”lentävää
hollantilaista”, jonka peräosassa makaavasta 1700-luvun ”varhaisesta
oktantista” (backstaff) on tuo viereinen kuva.

Tutkimusmatka sujui erinomaisesti, vaikka Tavilla tapahtunut sairaskohtaus
hieman latisti tunnelmaa alussa. Onneksi siitä selvittiin säikähdyksellä erittäin
ripeän pelastustoiminnan ansiosta. Tutkimusmatkan tavoitteet saavutettiin noin
90-prosenttisesti – vain viimeisen päivän aamuna ”kadonnut” kellukelasti jätti
köysi-installaation viimeistä silausta vaille. 

Valitettavasti yleisessä sukelluskiellossa olevalla antiikkihylyllä oli taas käyty ja
ilmeisesti ankkurointivaurion seurauksena loputkin sen peräkannesta oli
romahtanut. Sami Järvinen bongasi vielä yhden ”ylijääneen” kultakoristeen
ikkunalaudalta, jonka vastaava meriarkeologimme David Cleasby kävi noutamassa Kansallismuseolle. Retken isoin miinus oli
murtovarkaiden vierailu Stellalla yöpyessämme Hangon satamassa.

Tutkitun tiedon teemavuoden huipennus



Koronaepidemian takia viime joulukuulta nyt kesäkuun alkuun
siirretty Suomen Akatemian, OKM:n ja Tieteellisten Seurain
Valtuuskunnan järjestämä ”Tutkitun tiedon teemavuoden”
loppuhuipennus keräsi Heurekaan tuhansia vierailijoita.
Seuramme ständi oli paraatipaikalla ensimmäisenä ja pääsin
pitchaamaan opetusministerinkin seurueelle Instituuttia – tosin
vain yhdellä lauseella ͟͝͠͞ Aikuiset hiplasivat dendronäytteitä ja
sain selvittää alan perusteita satoja(?) kertoja. Pojat tykkäsivät
moottorisahausvideosta, mutta kaikkein eniten kysymyksiä herätti
10kg painovyöni: ”ihanko oikeasti pystyt uimaan tollasen painon
kanssa”ᦔᦕᦖᦗ Pitkän päivän saldo oli melkein kolmesataa uutta
vierailua kotisivuillamme ja hyviä keskusteluja järjestävien tahojen

kanssa vaikka "OKM:n arkeologi" jäikin mysteeriksi.

IKUWA7 meriarkeologian konferenssi

Kronologisesti vasta kolmantena, mutta merkitykseltään ykkösenä oli
tietenkin IKUWA7:n järjestäminen yhdessä Helsingin Yliopiston ja
Museoviraston kanssa. Konferenssiin saapui satoja meriarkeologeja
ja alan harrastajia ympäri maailman. Me saimme solmittua
merkittäviä yhteyksiä sisarseuroihimme ympäri Eurooppaa, joka
tuskin olisi ollut mahdollista muuten. Esimerkiksi NAS:n julkaistua
avoimen kutsun kenttätyöleirillemme, saimme ainakin tusinan
yhteydenottoa ja ”ilmoittautumista” ensi vuoden leirille sekä Mariken
mukaan viime viikolla pidetylle kenttätyöleirillemme. Samoin sovimme
NAS:n delegaation vierailusta ensi kevään tutkimusmatkallamme.

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että meillä on paljon annettavaa
kansainväliselläkin foorumilla niin seuratoiminnan kuin
näytteenottomenetelmien tai fotogrammetriakoulutusten ja
-prosessien suhteen. Näistä lisää viimeistään lokakuun vuosikokouksessa.

Haluan tässä vielä kerran julkisesti kiittää kaikkia konferenssin järjestelyihin osallistuneita ja jälkitöiden tekijöitä
erinomaisesta suorituksesta Varapuheenjohtajamme Vesa Saarisen mukaan konferenssi näyttäisi pysyvän budjetissaankin آءؠ
aika hyvin eli hallituksen jäsenetkin (jotka ovat omalla omaisuudellaan vastuussa seuran sitoumuksista) voivat nukkua yönsä
rauhassa ͟͝͠͞

Konferenssin onnistuminen ilman siitä vastannutta ammattiorganisaatiota on mielestäni erinomainen esimerkki
kansalaisyhteiskunnan kyvykkyydestä ja MAS:n vapaaehtoisten sitoutumisesta. Kiitos!

Kenttätyöleiri Porkkalan Hylkypuistossa

Jo vuodesta 2018 alkaen olemme joka kesä pitäneet reilun viikon
kenttätyöleirin Porkkalan Hylkypuistossa sitä kehittäen ja sen
hylkyjä tutkien. Tänä kesänä leirin päätavoitteena oli puiston
viimeistely, jotta sen kohteet voitaisiin antaa eri seuroille
”adoptoitavaksi” eli ylläpidettäväksi MAS:n tuella. Leirin tavoitteet
saavutettiin oikein hyvin. Uutta ohjausköyttä vedettiin melkein
puolen kilometriä ja asetuksen mukaisia lippupoijuja asennettiin
lähemmäs tusina. Lisäksi asennettiin ja korjattiin useita
kiinnityspoijuja niin, että niihin voivat kiinnittyä suuremmatkin
tukialukset kuten Maija tai Deko.

Leirin koulutuksellista antia oli tänä vuonna Kalle Salosen
rakentaman ejektoripumpun käyttö, jota kaikki halukkaat
pääsivät kokeilemaan. Tieteellisistä tuloksista ehkä merkittävin
oli Träskön Limisaumahylyn mahdollisen hautautumispaikan
löytyminen eli potentiaalisen kaivausalueen paikantaminen.
Lisäksi David Cleasby ja Rupert Simon aloittelivat tykkien
tutkimuksia eri kohteilla.

Hylkypuisto käsittää nyt jo tusinan hylkyä tai löytöaluetta sekä
toisen mokoman mallinnettuja ja alustavasti ajoitettuja kohteita,
jotka voitaisiin puistottaa käden käänteessä, mikäli
ylläpitoresursseja olisi enemmän. Tämäkin on yksi
meriarkeologian osa-alue johon MAS-Instituutti voisi tarjota
ratkaisun?

Porkkalan Hylkypuisto -projektin pääasiallinen rahoitus Harry
Hendusen rahastosta (sis. SKR), Museovirastoa ja Weisel-
säätiötä unohtamatta, päättyy tähän kauteen, joten suuri
loppurutistus loppuraportin ja tieteellisten sekä populaarien artikkelien julkaisemiseksi on vielä edessä. Näin viiden vuoden ja
leirin jälkeen tuntuu siltä, että 2023 kenttätyöleiri voisi vaihteeksi olla jokin ”yhden kauden kohde”, ellei sitten jotain
pidempiaikaista sitoutumista vaativaa ilmaannu jo apurahojen hakukauden aikana.



Kuluneen kauden toimintaa ja tuloksia käydään tarkemmin läpi lokakuussa, vuosikokouksen yhteydessä pidettävässä
miniseminaarissa.  

TULEVAA  TOIMINTAA

Saaristomeren 2/2022 tutkimusmatka

Jo perinteeksi muodostunut kesän päätös eli Saaristo-
meren tutkimusmatka elokuun lopulla kohdistuu tänä
vuonna (säiden salliessa) Vrow Marialle. Tukeudumme
jälleen Trunsön Nuottatuvalle ja laituriin. Stella on
tietenkin lippulaivamme, mutta muut alukset ja
osallistujamäärät selviävät elokuun alkuun mennessä,
jolloin lopullinen ilmoittautuminen aukeaa. Tästä
tiedotetaan vielä erikseen jäsentiedotteella, mutta aika
kannattaa varata kalenteriin jo nyt.

Tulevasta toiminnasta tiedottaminen ja keskustelu löytyy Signalista

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. Monista akuuteista asioista tiedotetaan seuramme Signal-ryhmissä, joita on kaksi:

1. MAS info: https://signal.group/#CjQKIALdsdPouwzDQuPBaiyWMIscS0nXTNAkxGMEqWBS2VmNEhAALGBe1DTc
AIoBpIi-VxGp

2. MAS chat: https://signal.group/#CjQKIKfFC27zAFD9-d1FGxrLvjNZjkY1UHywq-T_m9lC1lwwEhDBRFUebeRzT1pVUfaLpp
d1

Lisäksi erilaisiin tapahtumiin kuten leireille ja tutkimusmatkoille on omat ryhmänsä.

Parhain terveisin,

Pj. Markku Luoto

Suomen meriarkeologinen seura ry

Finlands marinarkeologiska sällskapet rf

Maritime Archaeological Society of Finland
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