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Vielä ehtii tarjota artikkelia vuosikirjaan
Vuodesta 1994 alkaen ilmestynyt SUHS:n vuosikirja on vuosi vuodelta
kasvattanut suosiotaan lukijoidensa keskuudessa ja myös tieteellisen
julkaisemisen kanavana. Vuoden 2012 vuosikirjan teemana oli ”Hannes
ja Tukholma”, eli nykyaikaiset olympiakisat 100 vuotta. Seuraava
vuosikirja ilmestyy 2013–2014 kaksoisnumerona maalis-huhtikuussa
2014.
Halukkaita kirjoittajia pyydämme ottamaan yhteyttä toimittajiin ja
tarjoamaan tekstejään tai alustavia aiheitaan syyskuun 2013 loppuun
mennessä. Tarkemmat ohjeet vuosikirja-artikkeleihin liittyen ja
toimittajien yhteystiedot löytyvät seuran verkkosivuilta tai
klikkaamalla tähän.

Kesällä museoon
Urheiluhistorian pariin pääsee myös kesällä. Seuran jäsenet
pääsevät maksutta Suomen Urheilumuseoon ja Lahden
Hiihtomuseoon. Jäsenedun saa, kun esittää museon kassalla
kuitin maksetusta jäsenmaksusta.
Urheilumuseossa jäsenet saavat lisäksi 25 % alennuksen
museokaupasta tehdyistä ostoksista. Myös muita jäsenetuja
selvitellään paraikaa.

Olemme myös Facebookissa
SUHS:sta voi tykätä nyt myös sosiaalisessa mediassa.
Facebook-sivuilta löytyy mm. tietoa seuran ajankohtaisista
asioista sekä linkkejä urheiluhistoriaan uutuusjulkaisuihin ja
ajankohtaisiin tapahtumiin. Areena on vapaa kaikelle
asialliselle, urheiluhistoriaan liittyvälle keskustelulle. SUHS:n
Facebook-sivut löytyvät täältä. Facebookiin voi rekisteröityä
esim. klikkaamalla alla olevaa logoa.
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!! HUOMIO !!
Ethän halua jäädä
ilman seuraavaa
vuosikirjaa??

Vuoden 2013
jäsenmaksulaput on
lähetetty. Muistattehan
maksaa jäsenmaksun
laskussa mainittuun
eräpäivään mennessä.
Vuosikirja on jäsenetu, ja se
postitetaan ainoastaan
jäsenmaksunsa ajoissa
maksaneille jäsenille.

SUHS edustettuna ISHPESin kongressissa
SUHS on edustettuna ISHPESin (International Society for the History of
Physical Education and Sport) kansainvälisessä kongressissa Taiwanin
Taipeissa. Elokuussa pidettävään kongressiin matkustaa seuran
kunniajäsen, pitkäaikainen puheenjohtaja ja myös ISHPESin hallituksen
jäsen FL Leena Laine.
Kongressin järjestäjä on National Taiwan Normal Universityn Fyysisen kasvatuksen osasto, joka on
alallaan maansa vanhin, ja nykyisin kansainvälisesti aktiivinen. Kongressin teemana on "Kisat ja
urheilutapahtumat historiassa".
– Yksi pääpuhujista on meille tuttu Henning Eichberg (Tanska). Odotan myös vanhan tuttavan Abe Ikuon
(Japani) esitelmää aasialaisten tavasta ymmärtää ja omaksua "sport". Näin "Länsi" kohtaa" jälleen "Idän" –
mm. useissa kiinalaisten esityksissä kiinnostavaa on läntisen urheilumallin nopea ideologinen ja poliittinen
läpimurto. Kansainvälinen näkyvyys on meillekin tärkeää ja sillä luodaan pitkäjänteisesti kuvaa maamme
urheiluhistoriallisesta tutkimuksesta. Meillä - alan yliopistovirkojen puuttuessa - seuralla on ollut tässä hyvin
tärkeä rooli.
Leenan kongressikuulumisia ja lisätietoa ISHPESin toiminnasta voi lukea SUHS:n seuraavasta
vuosikirjasta. ISHPESin toimintaan voi tutustua myös Facebookissa.

Hallituksen kuulumisia
Seuran hallitus suunnitteli kokouksessaan 28. toukokuuta alkaneen kauden työnjakoaan. Puheenjohtaja
Heikki Roiko-Jokela keskittyy yleisjohdon ohessa mm. avustusten hankintaan, lähialueyhteistyöhön,
hoitaa yhteyksiä opetus- ja kulttuuriministeriöön ja toimii seuran ensisijaisena edustajana erilaisissa
tilaisuuksissa. Varapuheenjohtaja Antti O. Arposen tehtävänä on varapuheenjohtajan tehtävien lisäksi
vuosikirjaan liittyvät kirja-arviot. Taloudenhoitaja Suvi Kuisma vastaa seuran talousseurannan ja
tilitysten ohella jäsenmaksuasioista, avustuksista ja talousyhteyksistä opetus- ja kulttuuriministeriöön.
Terttu Mämmelä hoitaa sihteerinä kokousjärjestelyt ja pöytäkirjat ym. seuran asiakirjat sekä huolehtii
jäsenasioista, verkkosivuista ja jäsentiedotuksesta.
Muiden hallituksen jäsenten tehtävät jakautuvat seuraavasti:
Anssi Halmesvirta: kansainväliset yhteydet sekä vuosikirjan englanninkielinen osuus
Esa Sironen: vuosikirjan toimitustyö
Jyrki Talonen: urheiluvaikuttajat-biografioiden toimitustyö
Kalle Virtapohja ja Jari Kanerva: ulkoinen PR-työ ja jäsenhankinta
Kalle Rantala: ulkoinen PR-työ ja jäsenhankinta, vuosikirjan kirja-arviot ja esittelyt
Aino Sarje ja Mikko Nieminen: vuosikirjan kirja-arviot ja esittelyt

Millaista jäsentoimintaa toivoisit SUHS:lta?
SUHS halua saada jäsenensä entistä aktiivisemmin mukaan toimintaan. Kysymmekin, millainen
toiminta saisi jäsenemme liikkeelle? Haluaisitko esitelmiä, vierailuja urheiluhistoriallisesti kiinnostaviin
kohteisiin, kirjoittajakoulutusta tai jotain aivan muuta? Kerro ideoitasi ja laita sähköpostia sihteerille.
Muistathan pitää yhteystietosi ajan tasalla
Seuraava uutiskirje ilmestyy elo-syyskuun taitteessa. Uutiskirjeen voi lukea myös seuran
verkkosivuilla www.suhs.fi/toiminta/uutiskirjeet. Sisältö- ja kehittämisehdotuksia voi lähettää
sähköpostitse seuran sihteerille terttu.mammela(at)welho.com
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