HYVÄ URHEILUHISTORIALLISEN SEURAN JÄSEN,
seuran 23. toimintavuosi on kulunut seminaari- ja tutkimustoiminnan merkeissä kotimaassa ja ulkomailla. Seura on
ollut järjestämässä niin Suomalaisia historiapäiviä Lahdessa, kirjaseminaaria Turussa kuin tutkimusseminaaria
Jyväskylässä. Seuran jäseniä oli lisäksi esimerkiksi esitelmöitsijöinä kansainvälisen liikuntahistoriayhdistyksen
ISHPES:n kongressissa Kroatiassa.
Vuoden yhtenä kohokohtana voi pitää Leena Laineen valintaa ISHPES:n kunniajäseneksi.

Tulevaa toimintaa
Ensi vuoden toimintasuunnitelma on pääpiirteissään valmis ja vastaavia tapahtumia on luvassa. Kirjaseminaarit
järjestetään Helsingissä, Turussa ja, uutena paikkana, Lahdessa. Tutkijaseminaari järjestetään jälleen Jyväskylässä
toukokuussa 2016. Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin, kun ajankohdat varmistuvat.
Seuran vuonna 2010 käynnistämä ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke "Suomen
urheiluvaikuttajat" jatkuu vuonna 2016 biografioiden sähköisenä julkaisemisena.
Verkkosivujen käyttöä kehitetään talven aikana aktiivisemmalla tiedottamisella sekä uusilla sisällöillä. Viritteillä on myös
vanhojen vuosikirjojen digitoiminen verkkosivuille Open access -muotoon.

Vuosikirja
Seuran kustantama ja julkaisema SUHS Vuosikirja 2015 ilmestyy joulukuussa pulskempana kuin koskaan – aiheena on
urheilun toinen toinen puoli. Saat kirjan postitse joululukemiseksi. Kirjaa on myös myynnissä jäsenistön ulkopuolelle,
yhteyttä voi ottaa Kalle Rantalaan, kalle.rantala@stadion.fi Vanhempia vuosikirjojen painoksia pyritään jakamaan
loppuun seuran tapahtumissa.
Vuosikirja 2016 julkaistaan vuoden kuluttua. Teoksen kirjoittajakutsu julkaistaan talven aikana, mutta kannattaa jo nyt
ryhtyä tutkimaan ja ihmettelemään, mikäli takaraivossasi on jonkunlainen kirjoitelma, vertaisarvioitava tai kantaa
ottava.

Urheiluhistorian kentiltä
Olympiastadionin remontti muuttaa myös urheiluhistorian esiintymistä stadionilla. Urheilumuseon näyttely suljettiin
lokakuun lopussa, kuten myös Urheilumuseon kokoelmapalvelut, kuten kirjasto ja arkisto. Urheilumuseo järjestää
tiloissaan poistomyyjäiset 14.-18.11. jolloin tarjolla on erittäin laaja valikoima urheilukirjallisuutta, näyttelyrekvisiittaa,
huonekaluja ja muuta käyttötavaraa. Lisätietoja myyjäisistä sekä tammikuussa avautuvista väistötiloista (Vanha Talvitie
3C, Helsinki 11.1.16 alkaen) Urheilumuseon verkkosivuiltawww.urheilumuseo.fi Urheilumuseon kokoelmia on
kierrossa näyttelyissä eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Matti Nykäsen mitalit ovat nähtävissä parhaillaan Keski-Suomen
museossa Jyväskylässä. Lisätietoja: http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/1/0/78741
Hiihtomuseo Lahdessa on remontissa vuosina 2015-16. Museo ja näyttely avautuvat marraskuussa 2016. Arkisto- ja
valokuvapalveluja sekä esinetutkimusta ja lahjoitusten vastaanottoa pystytään hoitamaan jossain määrin. Käsikirjasto
palautuu käyttöön aikaisintaan alkusyksyllä 2016. Tutkijat toimivat väistötiloissa Lahden kaupaunginmuseon toimistolla
osoitteessa Tietoportti, Saimaankatu 11, PL 113, 15111 Lahti. Hiihtomuseon verkkosivut.

Tulevasta toiminnasta saa tietoja verkkosivuiltamme www.suhs.fi sekä
facebookissa https://www.facebook.com/SuomenUrheiluhistoriallinenSeura
Jäsenistöltä otetaan mielellään vastaan ideoita ja uusia avauksia toiminnan kehittämiseksi kaikilla sektoreilla.

Terveisin,
Suomen urheiluhistoriallisen seuran hallitus

