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Vuosikokouskuulumisia
Seura piti vuosikokouksensa tiistaina 25.3.2014. Kokouksessa oli paikalla 13 jäsentä. Kokouksessa seura
sai uuden hallituksen, jonka kokoonpano ei paljoa muuttunut edellisestä. Jari Kanerva jätti paikkansa
hallituksessa, ja hänen tilalleen valittiin Lauri Keskinen Turusta. Pitkäaikainen taloudenhoitaja Suvi
Kuisma luopui taloudenhoitajan tehtävästä, mutta jatkaa edelleen hallituksen jäsenenä. Seuran
taloudenhoitajana toimii jatkossa Aino Sarje. Puheenjohtajana jatkaa edelleen Heikki Roiko-Jokela ja
varapuheenjohtajana Antti O. Arponen. sihteerinä Terttu Mämmelä. Hallituksen kokoonpano
kokonaisuudessaan löytyy verkkosivuilta.
Kokouksen jälkeen
urheilutoimittaja Juha Kanerva
piti Joseph M. Turrinin teokseen
”The End of Amateurism in
American Track and Field”
pohjautuvan esitelmän teemalla
”Yleisurheilun ja amatööriaatteen
vaikea suhde 1880-luvulta 1980luvulle". Esitelmä herätti runsaasti
keskustelua. Tilaisuus oli avoin
kaikille kuulijoille. Kuva: Terttu
Mämmelä

Kunniamaininta Esa Siroselle
Tunnustus myönnettiin YTT Esa Siroselle pitkäaikaisesta, ansiokkaasta työstä urheiluhistorian parissa
ja erityisesti työstä Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirjan toimittajana. Tämän työn tuloksista
nousee erinomaisesti esiin vuosikirja 2012 ”Hannes ja Tukholma”, jossa palataan sadan vuoden
takaiseen Tukholmaan, ensimmäisiin oikeisiin olympialaisiin. Teksti: Heikki Roiko-Jokela

Matkatuet haussa 30.4.2014 saakka
Suomen urheiluhistoriallinen seura myöntää jäsenilleen matkatukea kansainvälisiin konferensseihin tai
seminaareihin osallistumiseen. Edellytyksenä tuen saamiselle on tieteellisen esitelmän pitäminen
tilaisuudessa. Todistus esitelmän hyväksymisestä toimitetaan matkatukihakemuksen yhteydessä.
Kevään matkatukihakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan
toukokuun aikana. Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköisesti seuran puheenjohtajalle
(heikki.roiko-jokela (at)jyu.fi JA sihteerille (terttu.mammela(at)welho.com). Katso lisätietoa matkatuista
ja niiden myöntämisperusteista seuran verkkosivuilta http://www.suhs.fi/toiminta/matkatuki.
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Vuosikirja loppusilausta vailla
Seuran vuosikirja on taittovaiheessa ja ilmestyy kevään lehtien
puhjetessa. Kirjan otsikko on mitä ajankohtaisin: ”Urheilu ja sota”.
Muita aiheita ovat muun muassa ruumiinmuokkaus, muisti ja
väärinmuistaminen.
Myös Dana ja Emil Zátopekin Suomi-yhteyksiä jäljitetään. Helsingin
olympialaisissa vuonna 1952 kävi niin, että Emil ei tavannut suurta
idoliaan, silloin jo erakoitunutta Paavo Nurmea. Lasse Vireniin hän
myöhemmin Suomessa käydessään tutustui, kuten oheinen kuva
osoittaa. Teksti: Esa Sironen, kuva: Kari Sinkkonen

ISHPES 25-vuotias
Kansainvälisen urheiluhistorian tutkijoiden järjestön (ISHPES) juhlavuoden kongressi pidetään Qatarin
pääkaupungissa Dohassa syyskuussa 2014. Suomesta ISHPESiin kuuluu viisi tutkijaa, ja hallituksen
jäsenenä on toiminut Leena Laine alusta alkaen. Viime vuosina järjestö on päivittänyt ja uudistanut
palvelujaan. Jäsenten käytössä ovat nettisivut. Tutkijoita palvelee H-net verkko, joka tiedottaa
ajankohtaisista tapahtumista. ISHPES on myös Facebookissa. Vuodesta 2014 alkaen merkittävä jäsenetu
on englantilaisen Routledge-kustantamon julkaiseman the International Journal of the History of
Sport -lehden vuosittainen online-versio. Kahdesti vuodessa ilmestyy verkossa jäsenlehti ISHPES
Bulletin, johon voi lähettää lyhyitä tiedotteita, kirja-arvioita ja raportteja.
Nuorten tutkijoiden tuki – myös suomalaisia varten!
ISHPES haluaa turvata urheiluhistorian tutkimuksen
jatkuvuuden. Kööpenhaminassa on jo yli 10 vuotta
kokoontunut Gertrud Pfisterin johtamana ISHPES
Summer School, josta on versonut aktiivinen
tohtoriopiskelijoiden verkko. Kukin ”kesäkoululainen”
voi kuulua ISHPESiin ilmaisjäsenenä kaksi vuotta. Alle
40-vuotias, ei-väitellyt tutkija voi osallistua myös
kirjoituskilpailuun (Gigliola Gori Junior Scholar
Award). Voittaja saa 1000 €, esittelee kirjoituksensa
kongressissa, ja se julkaistaan Saksassa Stadionaikakauskirjassa. Nuorten osallistumista kongresseihin
tuetaan erityisestä matkarahastosta. Heille järjestetään
kongresseissa oma illanvietto sekä sessio käytännön
tutkijakysymyksistä varttuneiden tutkijoiden kanssa.
Juhlavuoden kunniaksi suunnitteilla on myös senioritoiminta. Kuvassa Leena Laine ja Yu-Zing Chen
Taiwanin ISHPES kongressissa 2013. Teksti ja kuva: Leena Laine. Lisätietoja www.ishpes.org.
Muistathan pitää yhteystietosi ajan tasalla
Uutiskirjeen voi lukea myös seuran verkkosivuilla www.suhs.fi/toiminta/uutiskirjeet. Sisältö- ja
kehittämisehdotuksia voi lähettää sähköpostitse seuran sihteerille terttu.mammela(at)welho.com
SUHS on myös sosiaalisessa mediassa. Facebookiin voit kirjautua vaikkapa täältä
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