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AHA:n MERITUTKIMUSPÄIVIEN 1.4.2016 ABSTRAKTIT 
 

 
________________________________________________________________________________ 

Kulttuuriperintö ja kulttuurinen kestävyys (9.15–10.15) 

Anna Sivula: Satakunnan rannikkoseudun teollinen kulttuuriperintö  

Timo J. Virtanen: Vesi-ihmiset – etnologinen näkemä  

Lauri J. S. Kaira: Purjehdusurheilun synty, organisoituminen ja 

kulttuuriset ulottuvuudet Suomessa vuosina 1856-1947 

Kirsi Sonck-Rautio: Varsinais-Suomen saariston merelliset elinkeinot ja elämäntavat 
globaalin muutoksen pyörteissä 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Anna Sivula 
Turun yliopisto, kulttuuriperintö 
 
Satakunnan rannikkoseudun teollinen kulttuuriperintö  
 
Satakunnan teollistumisprosessi ja teollisuuden jäljet ovat muovanneet länsisuomalaisen rannikkoalueen 
kulttuuriympäristöä. Työryhmämme tutkii Satakunnan rannikkoseudun aineellisen ja aineettoman 
teollisen kulttuuriperinnön vuorovaikutusta, muotoutumista ja kestävän kehittämisen mahdollisuuksia. 
Tutkimushankkeen tavoite on tunnistaa teollisen kulttuuriperinnön määrittämän kulttuuriympäristön 
vahvuuksia ja potentiaalia. Hankkeessa tutkitaan myös, mitä uhkia rannikkoseudun teolliseen 
kulttuuriperintöön ja sen merkitsemään kulttuuriympäristöön kohdistuu. Hanke toteutetaan 
kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa.  
 
Tutkimuskohdetta tarkastellaan esimerkkinä Itämeren rannikkoseutujen vuosina 1860 - 1990 
muovautuneesta kulttuuriperinnöstä. Hanke on jatkoa Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston 
rahoittamalle Satakunnan teollisen kulttuuriperinnön kartoittaminen, tutkiminen ja hyödyntämisen edistäminen 2014 
- 2015 -hankkeelle.  Tutkijat tarkastelevat laivanrakennusteollisuuden aineetonta ja aineellista 
kulttuuriperintöä, rannikkokylien elinkeinorakenteen joustavuutta ja sopeutumista kieltolain kaltaisiin 
erityisolosuhteisiin, teollisuutta varten rakennetun rannikkomaiseman ominaispiirteiden muotoutumista, 
sahateollisuuden kulttuuriympäristöön jättämiä jälkiä, ammattikalastuksen ja siihen kytkeytyvän 
elintarviketeollisuuden kulttuuriperintöä, sekä teollista kulttuuriperintöä pienten rannikkokuntien 
aineellisena ja aineettomana resurssina.  
 
Tällä hetkellä hanke on myös hakeutumassa kansainväliseen yhteistyöhön, joka painottuu analysoimaan 
niitä eurooppalaisten rannikkoseutujen suuren mittakaavan kulttuuriekologisia ominaispiirteitä, jotka 
ovat muodostuneet pohjoisten ja eteläisten tapausesimerkkien ominaispiirteiksi, mutta myös 
mahdollistaneet taloudellista ja kulttuurista vuorovaikutusta Euroopan pohjoisten ja eteläisten teollisten 
kulttuuriympäristöjen välillä. Yhteistyöneuvottelut on aloitettu Porton yliopiston historian ja 
kansainvälisen politiikan laitoksen kanssa ja niitä on tarkoitus laajentaa.   
 
Satakunnan aluetta käsittelevän tapaustutkimuksen ohessa tämä hanke valmistelee Horizon2020-
rahoitteista kansainvälistä yhteistyötä työnimellä European Taste and Scent of the Sea: Dynamics and Interaction 
of North and South in Coastal Industrial Landscapes.  
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Timo J. Virtanen 
Turun yliopisto, kansatiede 
 
Vesi-ihmiset – etnologinen näkemä  
 
Esittelen katsauksessani kaksi keskeisintä tutkimukseeni ja opetukseeni liittyvää vesiteemaista kohdetta. 
Ensimmäinen liittyy Aurajoen ihmistieteelliseen ja muistitietoperustaiseen tutkimukseen ja toinen 
ulkomerellä sijaitsevan majakan elinkaareen sekä erityisesti tuotteistamisen ja turismin aikakauteen.  
Ensimmäinen tutkimusteema laajenee myös kansainväliseksi mm. Tonavan, Tiszan ja Kurcan jokien 
avulla. Kotimaiset taustat ja laajennukset liittyvät Aurajokisäätiön toimintaan, mm. maantieteen kanssa 
tehtyyn yhteistyöhön (Industrial Heritage between Land and Sea) sekä Paimionjoella jatkuvaan 
kenttätyöhön 2016. Toinen teema, Bengtskärin majakkaa koskeva tutkimus käynnistyi Yliopistosäätiön 
rahoituksella 2010 luvun alussa ja jatkuu vuonna 2016. Meneillään on mm. aineiston arkistointivaihe. 
Kummastakin aihepiiristä on valmistunut opinnäytteitä ja artikkeleita. 
 
 
 
Lauri J. S. Kaira 
Turun yliopisto, Suomen historia 
 
Purjehdusurheilun synty, organisoituminen ja kulttuuriset ulottuvuudet Suomessa vuosina 
1856–1947 
 
Vapaa-ajanpurjehduksen organisoituminen Suomessa alkoi 1850-luvulla. Se levisi aluksi osaksi ylemmän 
yhteiskuntaluokan vapaa-ajanviettoa ja elämäntapaa, mistä se sadan vuoden aikana useiden eri vaiheiden 
kautta levisi koko kansan harrastukseksi. Purjehdusurheilun saapuminen Suomeen liittyy olennaisena 
osana kauppamerenkulun ammattimaistumiseen ja sen leviäminen vapaa-ajan murrokseen 1900-luvun 
ensimmäisinä vuosikymmeninä. 
Purjehdusurheilu on vuosien aikana saanut mielenkiintoisia kulttuurisia ja poliittisia ulottuvuuksia, jotka 
heijastuvat pursiseurojen toiminnassa vielä nykyisinkin. Lajina purjehdus heijastaa mielenkiintoisella 
tavalla ympäröivää yhteiskuntaa ja sen kehitystä. 
Esitelmä perustuu esitelmöitsijän sivuainetutkielmaan (”Vast’edes on huolehdittava siitä, että säily- 
tämme tämän kunnia-aseman” – Turun alueen pursiseurojen toiminta ja diskurssit 1917–1939) sekä 
neljään vertaisarvioituun artikkeliin. 
 
 
 
Kirsi Sonck-Rautio 
Kansatiede, Turun yliopisto  
 
Varsinais-Suomen saariston merelliset elinkeinot ja elämäntavat globaalin muutoksen 
pyörteissä  
 
Merelliset elinkeinot liittävät niiden harjoittajat ja niiden ympärille kehittyneet yhteisöt tiukasti mereen. 
Kalastusyhteisöille meri on tarkoittanut elantoa, mutta myös mielenmaisemaa, välttämättömyyttä. 
Varsinais-Suomen saaristossa kalastus on ollut merkittävä elinkeino ja elämäntapa jo vuosisatoja. 
Elämäntapaan linkittyy myös mereen liittyvä paikallinen ekologinen tieto — tämä tieto on jo itsessään 
tärkeää kulttuuriperintöä — joka uhkaa kadota elämäntavan muuttuessa. Viime vuosikymmeninä niin 
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merelliset elinkeinot kuin elämäntavatkin ovat joutuneet valtavaan myllerrykseen, pääasiassa globaalin 
muutoksen seurauksena. Globaalilla muutoksella tarkoitan sekä ympäristössä tapahtuvia muutoksia, 
kuten ilmastonmuutosta, mutta myös muutoksia globaalissa talousjärjestelmässä tai vaikkapa 
poliittisessa päätöksenteossa. Esitelmässäni tarkastelen globaalin muutoksen paikallisia vaikutuksia ja 
niiden merkitystä Varsinais-Suomen saariston merellisiin elinkeinoihin, elämäntapoihin ja kulttuuriseen 
perintöön. Pohdin myös sitä kuinka yllämainitut voivat sopeutua tuleviin muutoksiin kulttuurisesti 
kestävällä tavalla.   
 
 
________________________________________________________________________________ 

Ihminen ja luonto (10.15–11.00) 

Jaana Kouri: Vesi kuljettaa ääntä – Tutkimus kylähistorian 

kokoamisesta 

Nina Tynkkynen: The pollution of the Baltic Sea: A mirror image 

of modernization  

Simo Laakkonen & Tuomas Räsänen: Itämeren rehevöitymisen 

käsitehistoriaa  

________________________________________________________________________________ 
 
 
Jaana Kouri 
Turun yliopisto, uskontotiede 
 
Vesi kuljettaa ääntä 
 
Viimeistelen parhaillaan Vesi kuljettaa ääntä -väitöskirjaani. Se on autoetnografinen tutkimus Kustavin 
Lypyrtin entisen luotsikylän kylähistoriakirjan haastattelu-, kirjoitus- ja kokoamisprosessista. Kyläkirja 
Lypyrtti-Lypertö. Kylä väylien varrella ilmestyi vuonna 2011. Olen kiinnostunut saaristosta ihmisen ja ei-
inhimillisten toimijoiden vuorovaikutuksellisena ympäristönä. Tutkimusotteeni on poikkitieteellinen. 
Erilaisten menetelmien käyttö on tutkimuksessani jopa välttämätöntä aineiston tuottamien eri 
merkitysvihjeiden ohjaamina. Lypyrttiläisiä huolestuttaa kyläänsä liittyvän muistitiedon ja tietotaidon 
katoamisen lisäksi luonnon monimuotoisuuden säilyminen, erityisesti vesien saastuminen. Vesi on ja on 
ollut kylässä kulkuväylä, elinkeinojen – kalastus, luotsaus, merenkulku, kalankasvatus, matkailu – 
mahdollistaja ja eri olomuodoissa eri vuodenaikoina eri säätiloissa haasteellinen ei-inhimillinen toimija.  
 
 
 
Nina Tynkkynen 
University of Turku, Baltic Sea Region studies 
 
The pollution of the Baltic Sea: A mirror image of modernization 
 
The evolution of the concern over the environment is a prime example of how ideas of modernization 
that build up and organize society at large shape the images of its optimal state. The Baltic Sea is a 
special case, because it has a wide catchment region related to the size of the sea; thus, human practices 
significantly influence its ecological state. My presentation makes sense of the pollution of the Baltic 
Sea as a mirror image of the modernization that has taken place in the coastal countries since 1960s. It 
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discusses dominant framings of the Baltic Sea environment vis-à-vis the practices and ideas 
characteristic of modernization.  
 
 
 
Simo Laakkonen ja Tuomas Räsänen 
Turun yliopisto, maisemantutkimus ja yleinen historia 
 
Itämeren rehevöitymisen käsitehistoriaa 
 
Rehevöityminen on tällä hetkellä Itämeren vaikein ympäristöongelma ja ilmaston lämpeneminen tulee 
vain vaikeuttamaan ongelman ratkaisemista tulevaisuudessa. Mutta minkälainen historia 
rehevöitymisellä on? Minkälaisissa olosuhteissa prosessiin alettiin kiinnittämään huomiota? Milloin sitä 
on alettu pitämään ongelmana ja miksi? Onko asiasta ollut poikkeavia näkemyksiä? Rehevöitymisen 
historiaa ei juuri ole selvitetty yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin. Esitelmä käsittelee alustavia 
monitieteisiä näkökulmia, joista problematiikkaa olisi ehkä hedelmällistä lähestyä historian, politiikan ja 
luonnontieteiden yhteennivomiseksi. 
 
 
________________________________________________________________________________ 

Meri, mielikuvitus ja kokemus (11.15–12.00) 

Timo Muhonen: ”Lähtiessäni merelle, ulapalle aukejalle” – Vienan 

Karjalan Kuittijärven rantojen asukkaiden käsitys luonnonvesistä ja 

niiden yliluonnollisista hallitsijoista  

Mika Tolvanen: Fenomenologinen sukellus Itämeressä  

Otto Latva: Tutkimuskohteena käsitykset syvänmeren eläimestä – jättiläiskalmarista – 
1700- ja 1800-luvulla 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Timo Muhonen 
Turun yliopisto, arkeologia, 
 
”Lähtiessäni merelle, ulapalle aukejalle” – Vienan Karjalan Kuittijärvien rantojen asukkaiden 
käsitys luonnonvesistä ja niiden yliluonnollisista hallitsijoista 
 
Millainen oli ihmisen ja vesistöjen välinen suhde Vienan Karjalassa karelianismin kulta-aikana? Tuolloin 
alueelta kerättiin – Elias Lönnrotin jalanjäljissä – suuri määrä vanhoja runoja ja uskomusperinnettä. 
Tämä perinne valaisee mielenkiintoisella tavalla sitä, miten vienankarjalainen koki vedellisen 
ympäristönsä ja oman paikkansa siinä. Hänen keskeisin kiintopisteensä oli kyläasutus, toimeentulonsa 
turva kalastus ja matkojensa väline soutuvene, mutta hän ei ollut vesillä liikkuessaan suinkaan yksin. 
Vesi oli elementtinä vaarallinen ja edusti arvaamatonta luontoa, turvallisen kyläyhteisön vastakohtaa, 
jonka kohtaaminen yliluonnollisine olentoineen oli aina potentiaalinen riski mutta myös mahdollisuus 
runsaaseen saaliiseen ja vaivattomaan matkustamiseen. 
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Mika Tolvanen 
Turun yliopisto, maisemantutkimus 
 
Fenomenologinen sukellus Itämeressä 
 
Esitelen hyväksyttyä pro gradu -tutkielmaani, joka käsittelee fenomenologisesta näkökulmasta 
vedenpinnan alaista maisemaa. Olen haastatellut viittä sukeltajaa, kerännyt heidän antamansa vastaukset 
eri pooleihin ja prosessoinut näistä yhden mahdollisen moniaistisen vedenpinnan alaisen maiseman. 
Käyn maiseman havainnointia läpi aisti kerrallaan.  Tutkielmani antaa viitteitä, että moniaistisessa 
vedenpinnan alaisessa maisemassa leijuminen, hiljaisuus ja rauhallisuus nousevat päällimmäisiksi. 
Paikannimien vähäisyys vaikeuttaa myös maisemaan kiinnittymistä. 
 
Esitelmäni luo pohjaa mahdolliselle väitöskirjatyölle, jossa lähtöasetelmana olisi sukeltajien havaitsema, 
aistittu ja koettu maisema Itämeren ympäristöhistoriallisessa kontekstissa. Itämeren institutionaalinen 
sukellushistoria ulottuu vähintään kolmen ja puolen sadan vuoden takaisiin maisemiin, epävirallinen 
sitäkin pidemmälle. 
 
 
 
Otto Latva 
Turun yliopisto, kulttuurihistoria 
 
Tutkimuskohteena käsitykset syvänmeren eläimestä – jättiläiskalmarista – 1700- ja 1800-
luvuilla 
 
Suurikokoinen mustekalaeläin, jättiläiskalmari, on yksi viime vuosisatojen aikana eniten ihmisten 
mielikuvitusta kutkuttaneista mereneläin. Tämä valtava vedenelävä on innoittanut esimerkiksi 
kirjailijoita kuvaamaan sitä teoksissaan merihirviönä. Kyseessä on kuitenkin konkreettinen olento – 
syvänmeren kalmari – joskin ihmiselle vielä tänäkin päivänä hyvin tuntematon. Tutkimukseni 
keskittyykin jättiläiskalmarin käsitteen kehittymiseen 1700- ja 1800-lukujen aikana länsimaisessa 
kulttuurissa. Pohdin miten tämä merieläin määriteltiin niin luonnontieteen, populaarikulttuurin kuin 
merenkävijöiden ja valaanpyytäjien perimätiedon kontekstissa. Jättiläiskalmarin kautta pohdin myös 
yleisesti tieteen, taiteen ja merellä työtä tehneiden suhtautumista merenalaiseen maailmaan ja sen 
eläimistöön. Esityksessäni esittelen lyhyesti tätä tutkimusta.  
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

Meren, rannikon ja valuma-alueen historia (13.00–14.30) 

 

Jussi Moisio: Itämeri yhdistää: vanhemman rautakauden 

siirtolaisuus Suomen rannikkoalueella  

Kirsi Keravuori: Merelliset yhteisöt historiantutkimuksen kohteena: 

Kustavin talonpoikaispurjehdus 1800-luvulla  

’Siintää Sargassomeri’: meri, saaret ja karibialainen kirjallisuus (I & II) 

I.  Kaisa Ilmonen: Musta Atlantti ja transnationaalinen 

moderni  



 6 

II. Elina Valovirta: Meri ja minuus. Poimintoja 

karibialaisesta kaunokirjallisuudesta  

Mikko Meronen: Merisota- ja merivoiminen historian tutkimus 

Forum Marinumissa  

Silja Laine: Eletty, kirjoitettu maisema. Vuodenajat 1800-luvun 

saaristossa. 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Jussi Moisio 
Turun yliopisto, arkeologia 
 
Itämeri yhdistää: vanhemman rautakauden siirtolaisuus Suomen rannikkoalueella 
 
Vanhemmalla rautakaudella (500 eaa.–400 jaa.) Suomen rannikkoalue oli eri kulttuurien 
kohtaamisvyöhykettä, jossa traditioiden heterogeenisuus näyttäytyy parhaiten toisistaan poikkeavissa 
hautaustavoissa ja hauta-antimissa. Kalmistoista on tunnistettu vaikutteita, jotka ovat johdettavissa 
pohjoisen Baltian ja Ruotsin alueille ja nämä kertovat hyvin laajasta ja osittain yhtenäisestä 
kulttuurialueesta pohjoisen Itämeren piirissä. Pelkän kulttuurivaihdon lisäksi on havaittavissa merkkejä 
myös uusien väestöryhmien saapumisesta rannikolle. Erityisesti Varsinais-Suomesta on löydetty 
roomalaisajalle ajoitettuja kalmistoja, jotka edustavat uudenlaista germaanista traditiota ja jonka juuret 
ovat nykyisen Ruotsin alueella. Uudet luonnontieteelliset analyysimenetelmät ovat vahvistaneet 
aikaisempia oletuksia ja osoittaneet väestöä saapuneen Keski- tai Etelä-Ruotsista. Tulevissa 
väitöskirjaani varten tehtävissä luonnontieteellisissä tutkimuksissa aihetta tullaan analysoimaan 
laajemmin. 
 
 
 
Kirsi Keravuori 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, biografiakeskus 
 
Merelliset yhteisöt historiantutkimuksen kohteena: Kustavin talonpoikaispurjehdus 1800-
luvulla 
 
Merihistoriallinen tutkimus on laajentanut fokustaan laivoista mantereelle ja merenkulkijoista perheisiin 
ja yhteisöihin. Yksi merenkulun moninaisista vaikutuksista oli rannikkoseutujen muuta maata 
korkeampi kirjoitustaito. Merenkulkijat ja heidän perheensä ovatkin  jättäneet jälkeensä 
egodokumentteja, joista heidän omat ajatuksensa ja kokemuksensa sekä merenkulusta elävien yhteisöjen 
arki on mahdollista tavoittaa. Kustavista on säilynyt laaja talonpoikaislaivurin perhekirjeenvaihto 
vuosilta 1858–1887. Simon Janssonin ja hänen vaimonsa kirjeet kuvaavat yksityiskohtaisesti 
talonpoikaislaivurin työtä, matkoja ja verkostoja sekä tarkentavat kuvaa siitä, mihin suuntaan rannikon 
vuosisatainen talonpoikaispurjehdus oli 1800-luvun puolivälin jälkeen kehittynyt. Saaristolaisyhteisö, sen 
ihmiset, sosiaalinen kanssakäyminen ja palvelusten vaihto on kirjeissä keskeinen uutisoinnin aihe. 
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’Siintää Sargassomeri’: meri, saaret ja karibialainen kirjallisuus (I, II) 
 
Kaisa Ilmonen 
Turun yliopisto (TIAS), yleinen kirjallisuustiede 
 
I. Musta Atlantti ja transnationaalinen moderni 
 
 
Karibian saaret ovat kulttuuristen kohtaamisten merellinen leikkauspiste. Saarilla elää tai on elänyt mm. 
alkuperäisasukkaita, afrikkalaisia, ranskalaisia, hollantilaisia, brittejä ja intialaisia siirtotyöläisiä. 
Karibialaiset kulttuurit ovat sekoitus monenlaisia vaikutteita, kieliä ja uskontoja. Karibian alueen 
kulttuuri on muotoutunut kohtaamisista, sekoittumisista, meren ylityksistä ja merimatkoista. Paul Gilroy 
on klassikon asemaan nousseessa tutkimuksessaan The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness 
(1993/1996) tarkastellut, mitä ajatukselle modernista tapahtuu, jos sitä määritellään veden, meren ja 
transatlanttisten suhteiden tai liikkeiden kautta. Pohdin esitelmässäni karibialaista postkoloniaalista 
kulttuuritilaa transnationaalisen modernin tilana, ja väitänkin, että Atlantin meritilan tarkastelu 
etualaistaa kysymykset orjuuden, imperialistisen kapitalismin, urbanisoitumisen, kulttuuristen 
kohtaamisten, matkustelun, tutkimusmatkojen, tai rodullisten ja etnisten kategorisointien kytköksistä. 
Lisäksi tarkastelen, miten edellä mainitut teemat ovat muovanneet karibialaista kirjallisuutta ja kirjallisia 
kulttuureja. 
 
 
Elina Valovirta 
Turun yliopisto, englannin kieli 
 
 
II. Meri ja minuus. Poimintoja karibialaisesta kaunokirjallisuudesta 
 
Englanninkielisen karibialaisen kaunokirjallisuuden perinteessä kulttuurisen identiteetin ja kuulumisen 
kysymykset eivät paikannu vain maahan tai maaperään, vaan myös meriin, jokiin, vesialueisiin, 
saaristoon ja valtamereen. Jälkikoloniaalin kirjallisuuden klassikkoteos, Jean Rhysin Siintää Sargassomeri 
(1966) on aineiston varhaisin esimerkki meren häilyvästä mutta määrittävästä läsnäolosta. Marlene 
Nourbese Phillipin Zong! (2008) on kauhun fragmenttien muotoon kirjoitettu runoversio vuoden 1781 
oikeuspöytäkirjasta, joka käsittelee 150 afrikkalaisen hukuttamista orjalaiva Zongilta 
rahtivakuutuskorvausten keräämiseksi. Vastaavasti Opal Palmer Adisan It Begins with Tears (1997) on 
esimerkki veden parantavasta voimasta: naisten rituaali joella aamunkoitteessa parantaa seksuaalisen 
väkivallan traumasta. Nämä esimerkit karibialaisesta kirjallisuusperinteestä viimeisen viidenkymmenen 
vuoden ajalta osoittavat, miten meri ja vesi toimivat minuuksien muovautumisen välineinä ja tiloina. 
 
 
 
Mikko Meronen 
Forum Marinum, merivoimien historia 
 
Merisota- ja merivoimien historian tutkimus Forum Marinumissa 
 
Forum Marinum toimii merivoimien historian museona ja on roolissaan sotamuseon yhteistyömuseo. 
Forum Marinum pyrkii tallentamaan ja tutkimaan merivoimien (laivastojoukot, rannikkotykistö ja 
rannikkojoukot) historiaa ja Suomen merisotahistoriaa. Forum Marinumin tutkimustoiminta on 
keskittynyt pääsiassa näyttely- ja julkaisuhankkeisiin, joiden tuloksia on julkaistu niin omissa kuin muissa 
alan kirjoissa ja julkaisusarjoissa. Esimerkiksi Taisto-luokan moottoritorpedoveneistä on julkaistu oma 
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monografia ja viimeisimpänä on osallistuttu Pietari Suuren merilinnoitusta käsittelevään 
kirjahankkeeseen.  
 
Merisota- ja merivoimien historian tutkimuksen edistämiseksi on pyritty luomaan yhteistyöverkosto 
ammatti- ja harrastajatutkijoiden sekä eri yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Yhteistyöverkostosta on 
muodostunut varsin laaja ja kattaa monia eri tutkimusalueita mm. autonomian ajan laivanrakennusta ja 
rannikkolinnakkeiden historiaa, suomalaisia meriupseereita tsaarin Venäjän laivastossa, 
merilentotoimintaa, Suomen laivaston alusten ja henkilökunnan historiaa, sota-alusten hylkytutkimuksia 
ja muita vastaavia teemoja. 
 
Forum Marinumin kanssa toimivat kiinteässä yhteistoiminnassa esimerkiksi Suomen Joutsenen 
Valtameripurjehtijain perinneyhdistys, Panssarilaivojen perinneyhdistys, Turun 
Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys, Arma Aboa ja hylkytutkimusryhmä Badewanne. 
Yhdistyksillä on omaa julkaisutoimintaa, jota Forum Marinum on pyrkinyt tukemaan. Lisäksi 
yhdistykset tukevat Forum Marinumia käytännön talkoo- ja kunnostustöissä. Harrastajien kanssa tehty 
yhteistyö on osoittautunut erittäin hedelmälliseksi ja on ollut monen tutkimuskysymyksen kannalta 
ratkaisevassa roolissa. Esimerkiksi kuva-aineistojen tunnistaminen olisi lähes mahdotonta ilman 
tutkijayhteistyötä. Forum Marinum järjestää vuosittain merisota- ja merisotahistorian tutkijatapaamisen 
sekä aiheeseen liittyviä seminaareja ja luentosarjoja. 
 
 
 
Silja Laine 
Turun yliopisto, kulttuurihistoria 
 
Eletty, kirjoitettu maisema. Vuodenajat 1800-luvun saaristossa 
 
Suomi on talvisin pimeä ja kylmä maa, mutta vuodenaikojen kulttuurista kokemista, sitä miten ihmiset 
ovat eläneet, ymmärtäneet ja tulkinneet esimerkiksi talven pimeyden osaksi elämän kiertoa, on tutkittu 
yllättävän vähän. 1800-luku on sään ja vuodenaikojen kokemisen näkökulmasta erityisen 
mielenkiintoinen, sillä nälkävuosien aiheuttama kriisin voidaan ajatella aiheuttaneen muutoksen myös 
siinä, miten vuodenaikojen kiertoa ymmärrettiin. Vuodenajat olivatkin tuolloin samaan aikaan 
kehittyvän ilmatieteen ja maantieteen mutta myös taiteellisen toiminnan sekä historiallisen ja 
kansatieteellisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Kirjoitustaidon leviämisen myötä säästä ja 
vuodenajoista kirjoitettiin yhä enemmän myös yksityisissä päiväkirjoissa. 
 
Vuodenaikojen tarkkailu ja niihin liittyvistä havainnoista kirjoittaminen oli tärkeä osa 1800-luvun 
kirjoittamisharrastusta. Lumi, sade ja kylmyys yhtä lailla kuin lämmin suvi ja hyvä sato vaikuttivat 
ihmisten elämään, mutta luonnon tarkkaileminen ei kytkeytynyt ainoastaan elettyyn arkeen ja työhön 
vaan se liittyi myös monenlaisiin kirjoittamisen perinteisiin ja siksi luonnon ilmiöistä kirjoittaminen oli 
olennaisessa roolissa kirjeiden ja päiväkirjojen kirjoittamisessa. Saariston asukkaiden elämässä meri ja 
sen olomuodot vaikuttivat kaikkeen mahdolliseen. Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu siihen, 
miten ihmiset jäsensivät elämäänsä suhteessa merellisen luontoon ja maisemaan. Elämäkerrallinen ja 
omaelämäkerrallinen aineisto auttavat ymmärtämään merta ja vuodenaikoja kokemuksen näkökulmasta, 
elettynä ympäristönä. 
 
 
 
 


