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1.YLEISTÄ 

Vuosi 2021 oli Suomen Partiomuseon 59. toimintavuosi. Toiminta jatkui aktiivisena ja 

toiminnantäyteisenä pandemiarajoitusten sallimissa rajoissa. 

Vuosi oli pandemian johdosta erittäin hiljainen museovierailuiden näkökulmasta. Museo oli 

suljettuna yleisöltä 12.11.2020-15.08.2021 välisen ajan, jolloin ei voitu järjestää tapahtumia eikä 

ottaa vastaan vierailijoita museolle. 

 

Syksyllä tilanne hieman helpottui ja museo oli avoinna normaalisti. Lisäksi osallistuttiin mm. 

Johtajatulet-tapahtumaan Evolla 30.08.-01.09.2021, Varsinais-Suomen museopäivään 29.8., 

Turun Päivään 19.9. ja Partiokeräilijöiden 30-vuotistapahtumaan 2.10. 

 

Pandemian takia noudatimme vuoden aikana tarkasti viranomaisten ohjeita. Toimikunnat ja jaostot 

jatkoivat hyvää ja ahkeraa työtään rajoituksista huolimatta. Saimme paljoin aikaan. Kesällä leirit 

eivät pääsääntöisesti toteutuneet koronarajoitusten takia. Leirit ja tapahtumat ovat meidän 

tärkeimpiä varainhankinta- ja tiedotustapahtumiamme. 

 

Vuoden aikana kirjasimme saadut lahjoitukset, uudistimme museota, hankimme uusia atk-laitteita 

museolle Aina-kokoelmanhallintajärjestelmää silmälläpitäen, vahvistimme Suomen Partiomuseon 

kokoelmapoliittisen ohjelman 2021 ja koulutimme itseämme. 

 

Museo sai jälleen paljon materiaalilahjoituksia, joista ehkä tärkeimpinä, osana partioviikon 

juhlallisuuksia, Vaasan Metsänveikkojen luovuttama Eino ”Köksä” Mäkisen merkittävä 

partiopostimerkkikokoelma ja Salpausselän Partiolaisten ns. Kallentalon arkisto ja esineistöä. 

 
Suomen Partiomuseo sai uudet kotisivut maaliskuussa 2020, jonka jälkeen niitä on kovasti 

kehitetty. Alkuvuodesta saimme sivuillemme eri kieliversiot (suomi/ ruotsi/ englanti/ranska) ja 

loppuvuodesta julkaistiin sivuilla museon esittelyvideot suomeksi ja ruotsiksi. Panostimme 

perinteisesti lisäksi some-viestintään ja sen eri kanaviin (www-sivut, FB, Instagram). 

 

Vuoden aikana panostimme avustushakemuksiin eri säätiöille. Partiomuseota tukivat vuoden 

aikana merkittävästi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Suomen Partiomuseosäätiö sr ja 

Turun kaupunki. Museon ollessa suljettuna pitkän ajan ei museolle kertynyt pääsymaksutuloja, 

mutta merkki- ja kirjamyyntitulot olivat edellisen vuoden tasoa. 

 

Helmikuun 21. päivänä vuonna 2022 Partiomuseo on toiminut 60 vuotta. Vuoden 2022 aikana 

juhlimme Partiomuseon 60 vuotista taivalta ”työ merkeissä” eri kohderyhmien kanssa. Lisäksi 

pidämme museon avoinna yleisölle, osallistumme KAJO 2022 Finjamboreelle ja Pohjoismaiseen 

partiomuseokokoukseen Mötettiin Islannissa. 

Partiomuseolla on paljon tukijoita, vierailijoita, seuraajia ja ystäviä, jotka tekevät työstämme 

tärkeätä. Ilman toiminnassa mukana olevia aktiivisia henkilöitä, jotka palkatta tekevät arvokasta 

työtään, emme voisi toimia. He lajittelevat lahjoituksia, kirjaavat, korjaavat, siivoavat, päivystävät ja 

tekevät paljon muutakin museollamme. 

Kiitos teille kaikille. Yhdessä olemme edelleenkin enemmän, kuin yksin olisimme. 

Nils ”Nisse” Grönberg 

Puheenjohtaja 
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2. JÄSENISTÖ 

Yhdistyksessämme varsinainen jäsen voi olla joko vuosijäsen tai ainaisjäsen. Jäseneksi voi liittyä 
Suomen Partiomuseon toiminnasta kiinnostunut henkilö, jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen 
kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka on kiinnostunut 
yhdistyksen toiminnan tukemisesta.  

Vuoden 2021 lopussa museon jäsenluettelossa oli 323 jäsentä (vuonna 2020  314). 
Vuosijäsenmaksunsa maksaneita oli 151 (116), ainaisjäseniä 140 (141), kannatusjäseniä 15 (12) 
ja tukiryhmiä 17 (10). 

 

3. MUSEON TOIMINTA 

3.1. TYÖSKENTELY 

Museossa työskenteli kertomusvuoden aikana kaikkiaan 40 (vuonna 2020  38) henkeä päivystäjät 
mukaan lukien. Osa heistä käy museolla viikoittain ja osa kerran pari vuodessa. 

Museolla on yksi kiinteä työskentelypäivä viikossa, maanantaiaamupäivä, jolloin museo on myös 
avoinna yleisölle kello 9.00 – 12.00, ei kuitenkaan kesä-, heinä- ja elokuussa. Maanantaisin 
museollamme on paljon talkoolaisia. Päivän aikana pidämme yhteisen kahvi- / teehetken. Tässä 
yhteydessä on helppo jakaa tietoa ja ajatuksia sekä kysellä tulevista tapahtumista. Jaostoilla ja 
toimikunnilla on myös pitkin viikkoa omia työskentelypäiviään. Lisäksi museolla käy satunnaisesti 
talkoolaisia oman aikataulunsa, tarpeen ja työtilanteensa mukaan. Tänä vuonna rajoitusten takia 
kävimme usein yksin tai pienessä ryhmässä työskentelemässä. Museolla ollessamme käytimme 
turvavälejä, kasvomaskeja ja käsidesiä, jotta pystyimme turvaamaan oman ja toistemme 
turvallisuuden. 

Museo oli suljettuna yleisöltä 12.11.2020-15.08.2021 välisen ajan. 

3.2. MUSEON TILAT 

Museon toimipaikkana on Läntinen Pitkäkatu 13 B, Turku. Kiinteistön nimi on Partiokeskus ja sen 
omistaa Lounais-Suomen Partiosäätiö sr. Museon toimitiloiksi Partiomuseoyhdistys on vuokrannut 
siitä B-rakennuksen kolmannen kerroksen, noin 315 neliömetriä, sekä ensimmäisestä kerroksesta 
60 neliön varastotilan. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat museon kiinteä näyttely, 
työskentelytilat ja suurin osa varastotilasta. 

Vuokraa tiloistamme maksamme 2716 € / kk. Vuokran lisäksi maksamme sähkön kulutuksesta n. 
70 € / kk. 3. kerroksen museotilojen siivous on ostettu ISS kiinteistöhuolto Oy:ltä. 

3.3. YLEISÖN PALVELU 

Aukioloajat ja päivystys 

Museo oli suljettuna yleisöltä 12.11.2020-15.08.2021 välisen ajan. Huomioimme kävijöiden ja 
museolaisten turvallisuuden pandemian aikana avoinna ollessamme huolehtimalla turvaväleistä, 
pienentämällä vierailijaryhmien kokoja, käyttämällä kasvomaskeja ja käsidesiä. 

Museo on normaalisti avoinna lauantaisin kello 12.00–15.00, ja maanantaisin kello 9.00–12.00, 
paitsi kesä-, heinä- ja elokuussa. Päivystysrenkaan jäsenet ovat vuorotellen päivystäneet ja 
opastaneet museolla. Sopimuksen mukaan vierailuryhmiä vastaanotettiin niin arki-iltoina kuin 
viikonloppuisin. Vierailijoina kävi parikymmentä lippukuntaryhmää, myös Lounais-Suomen 
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Partiopiiri ja Suomen Partiolaiset käyttivät Museon tiloja muutaman kerran. Maanantaisin museon 
työskentelyaikana, museo oli myös avoinna yleisölle. Tällöin vuorotellen oman museotyön ohella 
välillä opastettiin museovieraita. Kesäkuukausina halukkaat vierailuryhmät hoidettiin sopimuksen 
mukaan. Museon esittely vaihtelee ryhmän mukaan, esimerkiksi onko kyseessä sudenpentu- tai 
aikuisryhmä. 

Päivystysrenkaaseen ovat kuuluneet kertomusvuonna: Teemu Helin, Riitta Hirvonen-Vainio, Nina 
Hännikäinen, Vilhelmiina Hännikäinen, Martti Kivilä, Riitta Kivilä, Tuula Laaksonen, Anne 
Lahtonen, Markus Laine, Norma Lehtola, Visa Liippola, Hanna Lystimäki, Ritva Manner, Yrjö 
Nenonen, Marjaana Ristilehto, Birgitta Rönnberg, Jyrki Tuominen, Kaarina Veira, Leena Kolkkanen 
ja Airi Virtanen. 

Näyttelytoiminta (pysyvä ja Pop up -näyttelyt) 

Matti Helanko vastuuhenkilö 
Nils Grönberg 
Markus Laine 
 
Pysyvään näyttelyyn saatiin pari uutta vitriiniä, joihin sijoitettiin heraldisen jaoston materiaalia. 

Henkilökunnan tiloihin saatiin myös muutamia uusia kaappeja. 

 

Tuulikki Pietilän teoksia valmistui konservoinnista 2 kpl ja vuonna 2022 ne kehystetään ja 

ripustetaan paikoilleen museon seinälle. 

 

Suomen Pyhän Yrjänän killan 70-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin näyttely museolla ja se oli 
esillä syksyn ajan. 
 

Talkootunnit 

Kertomusvuoden aikana ei museolla ollut palkattua työvoimaa. Vapaaehtoistyötunteja eli 
talkootunteja kertyi kaikkiaan yhteensä, 3710 (2020/ 3301). Tämä oli enemmän kuin edellisenä 
vuonna mikä kertoo museolaisten sitoutumisesta museoon pandemian aikana. 

Kävijämäärät 

Partiomuseossa Turussa kävi toimintavuonna 315 henkeä ja lisäksi Johtajatulilla museopisteessä 
vierailleet henkilöt. Vuonna 2020 kävijöitä yhteensä 464 henkeä. Numerot kertovat 
pandemiavuosien todella suuresta vaikutuksesta partiomuseon kävijämäärään ja tätä kautta myös 
talouteen. Järjestämättä jäivät myös leirit ja tapahtumat, joissa käy paljon vierailijoita. 

Antikvariaatti.net 
Museo on mukana Antikvariaatti.net -nettikaupassa, jossa myymme mm. keskusjärjestön 
ylijäämäkirjallisuutta ja muuta myyntitavaraa. Antikvariaatti.net -sivuston kaupankäynnissä 
käytetään sähköpostiosoitetta partiodivari@partio.fi, johon ohjataan kaikki sivuston kautta tulevat 
tilaukset. Tilausten hoitajana toimii Anne Lahtonen. 

Partiokeräilijät ry 

Suomen Partiomuseon jäseniä on myös mukana Partiokeräilijät ry:ssä. Partiokeräilijät kokoontuvat 
muutaman kerran vuodessa eri paikkakunnilla pitäen ns. vaihtotapahtumia. Partiomuseo toteutti 
yhteistyössä Partiokeräilijät ry:n kanssa keräilijätapahtuman Partiomuseon talon 1-kerroksessa 
02.10.2021. Keräilykohteitaan näytteille asettajia oli 12 ja yleisöä kävi tapahtumassa 40. Museo on 
saanut keräilijöiltä lahjoituksina erilaista puuttuvaa materiaalia ja keräilijät ovat avustaneet museon 
pop up -näyttelyjen järjestämisessä. 
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Turun Pyhän Yrjänän Kilta 

Suomen Partiomuseon jäseniä on myös mukana Turun Pyhän Yrjänän Killassa ja TPYK on pitänyt 
kokouksiaan museon tiloissa. 

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokiltojen 70-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin näyttely museolla ja se 
oli esillä syksyn ajan. 
 

Partioheraldikot ry 

Partiomuseo on tehnyt hyvää yhteistyötä Partioheraldikkojen kanssa läpi vuoden. Pandemian takia 
ei yhteisiä kokouksia pidetty. 

Partiokeräilijät, Pyhä Yrjänän Kilta ja Partioheraldikot ovat kaikki Suomen Partiolaisten B -jäseniä, 
kuten Partiomuseokin. 

 

3.4. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Sääntömääräiset kokoukset kutsuttiin sääntöjen mukaisesti koolle postitse ja sähköpostitse 
jäsenistölle lähetetyillä kutsuilla. Lisäksi kutsu julkaistiin Facebookissa ja museon kotisivuilla. 
Suomen Partiomuseoyhdistys - Finlands Scoutmuseiförening ry:n varsinaiset kokoukset pidettiin 
hybridikokouksina museon tiloissa ja niihin oli mahdollisuus osallistua Teams-sovelluksen 
välityksellä. 

Kevätkokous 26.04.2021 

Kevätkokoukseen osallistui 20 yhdistyksen jäsentä. Käsiteltävänä olivat sääntömuutos- ja 
sääntömääräiset asiat. 

Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esittämät sääntömuutosasiat (hallituksen jäsenen 
kauden pituus ja purkautumispykälän tarkennus). 

Kokouksessa hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle. 

Kokouksen kutsuttuna puheenjohtajana toimi Elina Liippola. 

Syyskokous 22.11.2021 

Kokouksen aluksi puheenjohtaja Nils Grönberg jakoi yhdistyksen ansiomerkit (Luettelo jaetuista 
ansiomerkeistä on kohdassa 10. Huomionosoitukset). 

Syyskokoukseen osallistui 20 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2022 - 2024 varsinaisiksi jäseniksi Ritva 
Manner ja Leena Raukko ja varajäseneksi Airi Virtanen. 

Hallituksessa jatkavat jäsenet puheenjohtaja Nils Grönberg (2021-2022), varapuheenjohtaja 
Markus Laine (2021-2022), Visa Liippola (2021-2022), Matti Helanko (2021-2022), Martti Kivilä 
(2020-2022), Anne Sjöström (2020-2022) sekä varajäsenet Heidi Helanko (2019-2022) ja Pirkko 
Vainikainen (2021-2022). 

Tilintarkastajiksi valittiin Korte Audit Oy vastuutarkastajana Tuomo Korte KHT ja 
varatilintarkastajaksi Simo Samppala KHT. 
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Vuosijäsenmaksuksi 2022 päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 25 €, ainaisjäsenmaksuksi 
250 € ja kannatusjäsenmaksuksi 200 €. Partiopiireille määriteltiin kannatusjäsenmaksu suhteessa 
piirien jäsenmäärään siten, että suurimman piirin kannatusjäsenmaksu on 500 €. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 vahvistettiin. 

Suomen Partiomuseosäätiön asioista todettiin, että sen puheenjohtajana toimii 2021 -2022 
yhdistyksen puheenjohtaja Nils Grönberg. Hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle valittiin 
toimikaudeksi 2022 - 2024 Minna Tyrväinen. 

Kokouksen kutsuttuna puheenjohtaja toimi Nina Hännikäinen. 

 

3.5. HALLITUS 

Partiomuseoyhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 9 kertaa (25.1., 22.2., 22.3., 
26.4., 24.5. ja syksyllä 23.8.,27.9., 25.10. ja 22.11.). Kokouspaikkana oli Partiomuseo ja kokouksiin 
oli mahdollista osallistua Teams- yhteydellä. Asioita on käsitelty paljon, pöytäkirjoihin kertyi 
yhteensä 121 pykälää. 

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2021 

Nils ”Nisse” Grönberg  puheenjohtaja 
Markus ”Mambo” Laine  varapuheenjohtaja 
Matti ”Masi” Helanko 
Martti ”Prusi” Kivilä 
Visa Liippola 
Ritva ”Cuapus” Manner 
Juha ”Jerry” Tomberg  rahastonhoitaja 
Anne ”Sössi” Sjöström 
 
Varajäsen Heidi Helanko  sihteeri 
Varajäsen Pirkko Vainikainen 
Varajäsen Airi Virtanen 

 

3.6. TOIMIHENKILÖT JA PALKATUT TYÖNTEKIJÄT 

Toimihenkilöt olivat Markus Laine (vastuualueena museonhoitajien ja jaostojen puheenjohtajien 
kokoon kutsuminen ja lähiesimiehenä toimiminen), Teemu Helin (vastuualueena ryhmävierailut ja 
museopäivystäjät), Martti Kivilä (vastuualueena IT- ja jäsenasiat ja henkilörekisterivastaava) ja 
Matti Helanko (vastuualueena näyttelyasiat). 

Muina toimihenkilöinä toimivat Heidi Helanko (sihteeri), Juha Tomberg (rahastonhoitaja), Anne 
Lahtonen (museokauppa ja nettimyynti) ja Anne Sjöström (museoasiantuntija). 

Tilinpäätöksen valmistelu hoidettiin rahastonhoitaja Juha Tombergin toimesta ja kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen laati Anne Lahtonen. 

Museolla ei ollut kertomusvuonna palkattua työntekijää. 
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3.7. TIEDOTTAMINEN 

Olemme vuoden 2021 aikana lähettäneet infolehdykät jäsenille kokouskutsun liitteenä. Olemme 
myös lähettäneet kutsuja ja infolehtiä sähköpostitse. Siirrymme enenemässä määrin sähköiseen 
tiedottamiseen. Mikäli meillä on tiedossa jäsenen sähköpostiosoite, niin lähetämme mieluummin 
kutsut ja tiedotteet sähköpostiin kuin printtaisimme ja lähettäisimme postin kautta. Tämä on meille 
edullisempaa ja säästämme sekä kustannuksissa että paperinkulutuksessa. Museon 
sähköpostiosoite partiomuseo@partio.fi on Suomen Partiolaisten palvelimella. 

Vierailuvarauksia ja kyselyitä on tullut sekä sähköpostitse että puhelimella. Sähköpostin välityksellä 
yleisö on kysellyt ja pyytänyt apua vuoden aikana mm. partiohistoriasta, lippukuntien historiasta, 
partioperinteistä ja nykyajan partiosta. 

Suomen Partiomuseon uudistuneet kotisivut löytyvät osoitteesta www.partiomuseo.fi (sivut ovat 
suomeksi, ruotsiksi, sekä etusivu englannin ja ranskankielisinä) ja Facebookissa sekä 
Instagramissa museon löytää nimellä Suomen Partiomuseo. Kotisivujemme lisäksi olemme 
tiedottaneet aukioloajoista, tilaisuuksista ja kokouksista Facebookissa, Instagramissa ja 
kotisivuillamme. 

Museon kotisivuilta löytyvät uutisten ja lahjoituslomakkeen lisäksi uudistettu jäseneksi 
liittymislomake. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vastasivat sivujen päivityksestä. 

 

3.8. HALLITUKSEN ALAISET TOIMIKUNNAT JA JAOSTOT 

ANSIOMERKKITOIMIKUNTA 

Visa Liippola  puheenjohtaja 
Nils Grönberg 
Teemu Helin 
 
Ansiomerkkitoimikunta päättää Suomen Partiomuseoyhdistyksen ansiomerkkien ja pöytäviirien 
jaosta. Tänä vuonna jaoimme yhden hopeisen ja kaksi pronssista ansiomerkkiä. Ansioituneiden 
nimilista on toimintakertomuksen kohdassa 10. Huomionosoitukset. 

JULKAISUTOIMIKUNTA 

Sinikka Alvesalo puheenjohtaja 
Anne Lahtonen 
Visa Liippola 
Leena Raukko 
Sami Tantarimäki 

 
Julkaisutoimikunta kokoontui kalenterivuonna kuusi kertaa Turussa Partiomuseolla ja yhden kerran 
Espoossa Sinikka Alvesalon luona, muuten yhteyttä pidettiin sähköpostitse. Keväällä pidettäviksi 
suunnitellut kaksi kokousta peruuntuivat koronapandemian aiheuttamien kokoontumis- ja 
matkustusrajoitusten takia. Osallistuttiin myös, kukin mahdollisuuksiensa mukaan, Partiomuseolla 
järjestettyyn Aina-koulutukseen sekä yhteisiin kokouksiin kuten jaostopuheenjohtajien yhteiseen 
syyspalaveriin sekä museo-opaskoulutukseen. Myös yhteisiin maanantaityöskentelypäiviin 
osallistuttiin mahdollisuuksiemme mukaan. 
 
Toimikunnan kokousten teema oli, kuten aiempinakin vuosina, Suomen Partiomuseon vuosikirja, 
joka ilmestyi nyt 31. kerran. Julkaisujaosto on halunnut kehittää vuosikirjaa niin sisällöltään kuin 
ulkoasultaankin helppolukuisemmaksi ja houkuttelevammaksi ja siten myös sekä nykypartiolaisia 

http://www.partiomuseo.fi/


  
 
 

Sivu 8 / 15 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 17.03.2022 
 

että ulkopuolisia, myös museon uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita, kiinnostavammaksi. 
Toimintavuonna jatkettiin samaa linjaa. 
 
Sisältösuunnitelmia tehtiin tulevillekin vuosille. Kokouksissa ideoitiin vuosikirjan sisältöaiheita ja 
niille asiantuntevia kirjoittajia sekä seurattiin aineistojen valmistumisaikataulua ja kirjoittajien työn 
edistymistä. Toimikunta piti tarpeen mukaan yhteyttä kirjoittajiin ja etsi juttuihin valokuvia museon 
kuva-arkistosta, myös kirjoittajilta saatiin hyviä kuvia. Julkaisutoimikunnassa käsikirjoitusaineisto 
toimitettiin ja annettiin sen jälkeen ruotsinnettavaksi. Aineisto taitettiin ns. omin voimin. Vuosikirja 
2021 julkaistiin myös sähköisenä verkkojulkaisuna. 
 
Partiomuseon vuosikirja on mielestämme arvokas ja säilyttämisen arvoinen perinne. Se on ainoa 
partion historiaa ja muuta aihepiiriin liittyvää esittelevä, säännöllisesti ilmestyvä julkaisu. 

 

TYÖVALIOKUNTA / TALOUSTOIMIKUNTA 

Nils Grönberg puheenjohtaja 
Markus Laine 
Juha Tomberg rahastonhoitaja 
 
Taloustoimikunta kokoontui pääsääntöisesti hallituksen kokousten välissä. Lisäksi pidimme 
yhteyttä tarpeen vaatiessa puhelimitse, sähköpostitse ja viestein. 

Pääpaino oli avustushakemusten laatimisessa eri säätiöille museon ja sen restaurointihankkeiden 
rahoitusta tukemaan. 

HERALDINEN JAOSTO 

Ritva Manner puheenjohtaja, pöytäliput, huivit, huivimerkit, viirit, vastaanotto ja 
merkitseminen 
Seppo Laaksonen lippukokoelma, atk 
Asko Laite  heraldiikka, atk 
Lauri Lehtonen huivit, viirit, atk (kesäkuuhun asti) 
Visa Liippola  heraldiikka 
 
Ryhmittelykokonaisuudet: Liput, huivit, viirit, pöytäviirit, huivimerkit 
 
Vuoden aikana saatiin useita lahjoituksia niin nykypartiolaisilta kuin partioveteraaneilta ja 
kuolinpesiltäkin. 
 
Koronapandemian ym. vaivojen takia jaoston toiminta käynnistyi vähitellen vasta maaliskuussa. 
Jaoston pitkäaikainen jäsen Lauri Lehtonen jäi pois kesällä korkeaan ikäänsä vedoten. Hän oli 
vielä mukana, kun heraldisen jaoston Excel-tiedostoja tutkittiin Aina-migraatiota varten. 
 
Ritva ”Cuapus” Manner yritti keväällä ja kesällä tunnistaa ja nimikoida heraldiikan työskentelytilaan 
kerääntyneitä standaareita. Näyttelytilaan saatuihin uusiin lasivitriineihin laitettiin elokuussa esille 
partiojärjestöjen ja -piirien standaarit ja noin puolet lippukuntien standaareista. 
 
Syyskuussa Asko Laite liittyi heraldisen jaoston toimijoihin. AINAa odotellessa aloimme inventoida 
kokoelmaamme ja käydä läpi vielä kirjaamattomia lahjoituksia. Huonokuntoisia ja ylimääräisiä 
kappaleita ei otettu kokoelmaan ja kokoelmasta poistettiin 25 objektia. Työskentelytila alkoi 
siistiytyä, huivimerkit nimettiin ja huivilista saatiin ajan tasalle. 
 



  
 
 

Sivu 9 / 15 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 17.03.2022 
 

Kokoelmapolitiikkamme mukaan samaa objektia ei oteta kokoelmaan kuin yksi, lisäkappaleita 
voidaan ottaa muutama näyttelykokoelmaan. Partiokeräilijöiden tapahtuman ohessa 2.10. 
museossa oli myytävänä ylimääräisiä ja keruusuunnitelmaamme kuulumattomia standaareja. 
Muutaman kuntaviirin myimme netin kautta. Huiveja, etenkin suurleireiltä, on saatu paljon 
lahjoituksina. SP:n historiaa havainnollistamaan Cuapus ja Hanna ”Pikkis” Lystimäki ompelivat 
suurleirien huiveista kaitaliinoja. 
 
Jaostolle tuli vuoden aikana useita kysymyksiä, joihin parhaamme mukaan vastasimme. Kysyttiin 
mm. uuden lipun hyväksynnästä, tietoja tunnuksen symboliikasta, lippukunnan vanhoja tunnuksia, 
mikä lippukunnan merkeistä alkuperäinen, lipun suunnittelijaa, onko löytynyt merkki partiomerkki. 
 
Vuoden aikana kirjatut objektit: 
Liput     1 
Huivit  13 
Viirit  21 
Pöytäliput     1 
Standaarit    5 
Yhteensä                      41    objektia H3121 - H3161 
 

KIRJALLISUUSJAOSTO 

Yrjö Nenonen puheenjohtaja, tietokanta, lahjoittajien kirjaus, tallennus 

Heidi Helanko postikortit 

Matti Helanko järjestely 

Klaus Juvas  postimerkit, exlibrikset 
Pirjo Kepsu  sanomalehtien leikekokoelmat 

Pertti Manninen  julisteet, materiaalin sijoittelu 

Airi Virtanen  arkistomateriaalin järjestely ja seulonta, tallennus 

 
Ryhmittelykokonaisuudet: kirjat, lehdet, sanomalehtileikkeet, postikortit, postimerkit, exlibrikset, 
julisteet ja muu arkistomateriaali. 
Museo on liittymässä Turun Museokeskuksen uuteen AINA-tietojenhallintajärjestelmään, jonka 
toteutumista odotellaan. Eri jaostojen tietokantoja yhdenmukaistetaan ja niiden käyttöönotto 
suoritetaan porrastetusti kertomusvuoden ja vuoden 2022 kuluessa. 
 
Lahjoituseriä on seulottu, järjestelty, kirjattu ja tallennettu ahkerasti vuoden aikana. Niin 
lahjoituserien kuin kokonaismäärä on jonkin verran kasvanut edellisvuodesta. 
 
Lahjoitetut erät sisältävät usein monta pahvilaatikollista paperiaineistoa, jonka läpikäyminen, 
kirjaaminen, tallentaminen ja tallettaminen vie usean ihmisen työpanoksen. Vuoden kuluessa on 
myös toimittu osittain etätyöperiaatteella ja näin valmisteltu materiaali tallentamista varten valmiiksi. 
 
Kirjaus ja tallennustyötä ovat hoitaneet Yrjö Nenonen ja Airi Virtanen, arkistoon ja kokoelmaan  
sijoittamisen ovat hoitaneet Pertti Manninen ja Matti Helanko. 
 
Pirjo Kepsu hoitaa museon lehtileikearkistoa ja lehtileikkeiden tallentamista tietokantaan ja 
kansioihin. 
 
Heidi Helanko on ylläpitänyt postikorttiarkistoa. Uutena jaoston jäsenenä Klaus Juvas on järjestellyt 
Exlibris- ja postimerkkikokoelmaa sekä tutustunut arkistointijärjestelmään. 
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Antikvariaatti.net -kauppapaikkaan on tallennettu myytäväksi satoja kohteita (kaksoiskappaleita). 
Myyntiä, kirjatilausten käsittelyä ja postitusta hoitaa Anne Lahtonen. 
 
Tilastotietoa: 
Diaariossa on 13150 lahjoituserämerkintää eli kasvua 35 merkintää 
Partiokirjallisuutta (=kirjallisuusjaoston tietokannassa) museolla on kokoelmissaan yli 21500 
kohdetta. Lisäksi yksi kirjattu kohde voi sisältää kymmeniä – satoja erillisiä kohteita tai 
aihekokonaisuuksia. Luku sisältää suomalaisen, että ulkomaalaisen partiokirjallisuuden. 
Partiolehtiä n. 10200 kpl, joka sisältää myös ulkomaalaiset lehdet. 
Arkistomateriaalia on yli 100 hyllymetriä. 
Partiopostikortteja n. 10550 kappaletta 
Lehtileikevihkoja ja kansioita 48 kappaletta, joissa yhteensä n. 23 100 leikettä. 
 

KUVA- JA ÄÄNITALLENNEJAOSTO 

Anne Lahtonen puheenjohtaja 

Sinikka Alvesalo 

Leena Raukko 

 

Jaosto on kokoontunut 39 kertaa. Jaosto on selvitellyt lahjoituksia ja luetteloinut ja skannannut 

kuvia, albumeja, videoita, kasetteja, äänilevyjä. Dia-kuvia ei ole käsitelty. Lisäksi jaosto on auttanut 

julkaisutoimikuntaa vuosikirjan kuvituksessa. Valmistauduimme Aina-järjestelmän tuloon. 

Tilastotietoa: 
Kuvia on luetteloitu ja skannattu 7451 kpl, joista tänä vuonna 1024 kpl 
Albumeja on luetteloitu ja skannattu 226 kpl, joista tänä vuonna 16 kpl 
Videoita, äänitallenteita on luetteloitu 338, joista tänä vuonna 2 kpl 

 

MERKKIJAOSTO 

Heidi Helanko puheenjohtaja 
Nina Hännikäinen 
Vilhelmiina Hännikäinen 
 
Ryhmittelykokonaisuudet: ansio- ja kunniamerkit, taito-, suoritus-, ja harrastusmerkit, osallistumis-, 
tapahtuma-, ja kampanjamerkit, muut merkit. 

Vuonna 2021 merkkikokoelmaan on kirjattu 67 lahjoitusta ja museon merkkikokoelman 
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 10197 kpl. 

Merkkijaosto kokoontui maanantaisin, sekä muulloinkin tarpeen vaatiessa. Kirjaamme viikoittain 
kirjanpitoomme lahjoitetut merkit ja niiden taustatiedot. 

Vuoden aikana olemme keskittyneet kokoelmien ja merkkien kirjaamiseen, selvittely- ja 
järjestelytyöhön sekä täydentämään näyttelyssä olevia kokoelmia. 

Näyttelyn kokoelmaa ja niiden tekstejä on uusittu ja päivitetty. 

Valmistuimme AINAn tuloon aloittamalla merkkien kuvaamisen ja viime vuonna kuvasimme 
yhteensä 563 merkkiä. 

Meillä on kattava luettelo merkeistä yli satavuotisen partiotoiminnan ajalta lahjoitustietoineen, 
numeroineen, päivämäärineen ja eri versioineen. Netin kautta on tullut myös runsaasti kyselyjä 
merkeistä vuoden aikana. 
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PUKU- JA TEKSTIILIJAOSTO 

Pirkko Vainikainen puheenjohtaja 
Riitta Hirvonen-Vainio 
Anna-Liisa Lindroos 
Riitta-Liisa Palhus 
 
Ryhmittelykokonaisuudet: puvut ja asut, päähineet, vyöt, iltanuotioviitat, muut tekstiilit, partionuket 
ja -maskotit. Kirjausmerkinnät aloitettiin numerosta 2104 ja kun lahjoituseriä kirjattiin, päädyttiin 
numeroon 2123. Eli lahjoituseriä kirjattiin 20 kpl. 
 
Puku- ja tekstiilijaosto on kokoontunut vuoden 2021 aikana työskentelemään 12 kertaa. Jaosto 
toivoo lahjoittajien toimittavan puhtaita ja ehjiä tekstiilejä museolle, pahasti rikkinäiset ja likaiset 
asut eivät sovi tallennettavaksi. 
 
Seulonnan, kirjauksen ja talteen otettavien huollon kautta lahjoituseristä on löytynyt asuja ja muita 
tekstiileistä, joihin liittyy runsaasti erilaisia, ainutlaatuisia, hyviä partiomuistoja eri vuosikymmeniltä. 
Ne on nyt tallennettu Partiomuseon kokoelmiin. 
 
Museon näyttelytilassa aiemmin esillä ollut pukujaoston aarteita -näyttely on purettu ja sittemmin 
on otettu uusia tekstiilejä esille museovieraitten ihailtaviksi. Vierailla on ollut myös mahdollisuus 
sovittaa ylleen esille ripustettuja ylimääräisiä kappaleita pukuja ja asusteita. 
 

YLEINEN JAOSTO 

Matti Helanko puheenjohtaja 
Markus Laine 
Yrjö Nenonen 
Seppo Sundell 
 
Yleisen jaoston kokoelma sisältää vaihtelevan tyyppistä partiotoimintaan liittyvää esineistöä kynistä 
ja puukoista sekä kompasseista, kirjoituskoneisiin, telttoihin, kamiinoihin, ahkioihin ja 
puhelinkeskuksiin. Myös erilaiset taulut ja pohjustetut kuvat kuuluvat yleisen jaoston kokoelmaan, 
samoin kaikki ne objektit, jotka eivät kuulu muiden jaostojen tehtäväalueeseen. 

Kirjauksia ja järjestelyjä ovat hoitaneet vuoden aikana Seppo Sundell, Yrjö Nenonen, Matti 
Helanko ja Markus Laine. 

Yleisen jaoston kokoelma karttui vuonna 2021 esinenumeroiltaan 2554 – 2650 lisää kertyi siis 96 
objektia. 

 

3.9. KOKOELMAT JA LAHJOITUKSET 

Toimintavuoden aikana museolle ovat tehneet esinelahjoituksia kymmenet yksityishenkilöt, 
lippukunnat, partiopiirit ja yhteisöt. Vuonna 2021 kirjattiin museolle 121 (2020/ 85) lahjoituserää. 

Lahjoituseriä on kertyneenä edellisiltä vuosilta niin paljon, että niiden käsittelyä ja tallentamista on 
aina siirtynyt seuraavillekin vuosille. Kokoelmanhallintajärjestelmän viipymisen takia objektien 
luettelointia ei ole pystytty toteuttamaan siinä laajuudessa, kuin olisi haluttu. Toukokuun 2021 
jälkeen olemme odottaneet Disec Oy:n toimesta tehtävää kokoelmatietojen migraatiota ja uusien 
tietojen syöttö järjestelmään ei ole ollut mahdollista. Partiomuseoyhdistys siirtää vuosittain 
peruskokoelmaan kirjatut objektit Suomen Partiomuseosäätiö sr:n omistukseen. 
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3.10. LAINAUSTOIMINTA 

Vuonna 2021 ei lainattu museon esineistöä museon ulkopuolelle. 

 

4. JULKAISUTOIMINTA 

Vuonna 2021 julkaisimme vuoden 2020 vuosikirjan. 

 

5. TAPAHTUMAT, LUENNOT JA KOULUTUSTOIMINTA 

Pandemia-vuonna suunniteltuja tapahtumia, luentoja ja koulutustoimintaa ei voitu järjestää 

halutussa laajuudessa. Useita tilaisuuksia jouduimme perumaan kokonaan ja osassa jouduimme 

rajoittamaan osallistujamäärää. 

Museo-opaskoulutus 21.8.2021 

Museon auettua pandemiarajoitusten helpottuessa, järjestettiin museo-opaskoulutus 
varapuheenjohtaja Markus Laineen johdolla 8 osallistujalle. 

KOPO -koulutus museoaktiiveille 17.11.2021 

Partiomuseon hallituksen hyväksyttyä työryhmän Anne Sjöström pj., Ritva Manner, Markus Laine 
Matti Helanko, Airi Virtanen laatiman Partiomuseon kokoelmapoliittisen ohjelman, järjestettiin 
aiheesta koulutustilaisuus Ritva Mannerin johtamana. Osallistujia oli 7. 
 

Talkoot 14.8.2021 

Museolla pidettiin talkoot, jolloin poistettiin Satapeura kaapistaan, Mannerheim poistettiin, lisättiin 

uudempia adventtikalentereita jne. Talkoolaisia oli 6. 

Museokeskuksen järjestämä koulutus 

Museolla työskentelevät osallistuivat museokeskuksen järjestämään Aina-verkkokoulutuksiin 

alkuvuodesta. Koulutus sisälsi järjestelmän yleisesittelyä, eri sektoreiden (kirjallisuus, esineet, 

valokuvat, konservointi) omia koulutuksia ja viikoittaiset kyselytunnit. 

 

6. TUTKIMUSTOIMINTA 

Tutkimustyö on jatkuvaa ja tuttua kaikille jaostoille ja museossa työskenteleville. Saamme kyselyitä 
vanhoista huiveista, esineistä, merkeistä ja aineistoista. Voimme myös saada kyselyitä onko 
kuninkaallisia osallistunut siihen tai tähän leirille. Joskus tulee myös lahjoituksia, joissa ei ole 
paljoakaan tietoa mukana ja siksi selvitämme lahjoituksienkin tietoja. 
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7. KALUSTO 

Toimintavuoden aikana hankittiin museolle kaksi kannettavaa tietokonetta AINA-
kokoelmanhallintajärjestelmää silmälläpitäen ja samalla päivitettiin tietotuvallisuutta hankkimalla 
kolme F—Secure lisenssiä. Kalustosta poistettiin vanhentuneet atk-laitteet tiedostojen 
tarkastamisen ja kopioimisen jälkeen. 

Museo sai Varsinais-Suomen Liitolta toimistokalustelahjoituksina rullalaatikostoja, mappihyllyjä, 
lasivitriinejä, fläppitauluja, esitetelineitä ja muuta toimistokalustoa, mistä museo on kiitollinen. 

 

8. TOIMINTA MUSEON ULKOPUOLELLA 

SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY 

Olemme Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n B-jäsen vuodesta 1983. Suomen 
Partiomuseolla on järjestön kokouksissa puheoikeus, muttei äänioikeutta. 

Yhteyttä partiopiireihin ja lippukuntiin on pidetty niin sähköpostitse kuin postin kautta lähetetyin 
tiedottein ja kutsun. 

Suomen Partiolaiset täyttää vuonna 2022 jo 50 vuotta. Partiomuseo on mukana tuottamassa 
keskusjärjestölle historiasta näyttelyä, joka julkaistaan Finnjamboree Kajo 2022:lla. Näyttelyn 
kuraattorina toimii Markus Laine. 

LEIRINÄYTTELYT 

Emme osallistuneet alkukesän kesäleireille, mm. OTAVA 2020, koska leirit peruttiin pandemian 
takia myös tänä vuonna. 

Alkusyksystä pandemian helpotuttua, järjestettiin leirinäyttely Johtajatulet 30.08.-01.09.2021 
tapahtumassa Evolla. Näyttelyn kuraattorina toimii Juha Tomberg. 

VARSINAIS-SUOMEN MUSEOT RY 

Puheenjohtajana toimi Anne Sjöström ja hallituksen varsinaisena jäsenenä Markus Laine. Suomen 
Partiomuseo on Varsinais-Suomen museot ry:n perustajajäsen. 

Varsinais-Suomen museot ry on alueemme paikallis- ja erikoismuseoiden yhteiselin, joka järjestää 
mm erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenmuseoilleen. 

TURUN MUSEOKESKUS 

Turun museokeskus toimii alueellisena vastuumuseona ja sen kanssa yhteistyö on jatkunut 
hyvänä. Olemme saaneet sieltä asiantuntija-apua museokokoelman hoitoon liittyvissä asioissa. 
Olemme ja rakentaneet yhdessä partiomuseolle kokoelmanhallintaohjelmaa AINAa. Turun 
museokeskus huolehtii jatkuvasta AINA-kokoelmanhallintajärjestelmän koulutuksesta ja 
konsultoinnista. 
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9. TALOUS 

Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry:n taloudellisen aseman perustana 
olivat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:ltä ja Suomen Partiomuseosäätiö sr:ltä saadut 
avustukset. Yhteensä näiden kahden merkittävän tukijan avustukset kattoivat vuonna 2021 90% 
museotilojen vuokrakuluista. 

Loput vuokra- ja kiinteistön ylläpitokulut oli katettava muista lähteistä. Turun kaupungilta saatiin 
2021 runsaan yhden kuukauden huoneistovuokraa vastaava avustus. 

Museohuoneiston muut kulut kuten siivouksesta, vartioinnista ja sähköstä johtuvat sekä kaikki 
museon toimintakulut oli katettava omalla varainhankinnalla. Siinä merkittävässä osassa olivat 
yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä saadut rahalahjoitukset, yhdistyksen jäseniltä perittävät 
jäsenmaksut ja pienimuotoinen myyntitoiminta sekä pääsymaksut. 

Noin 85% Suomen Partiomuseon kuluista kohdistuvat Partiomuseon huoneiston ylläpitämiseen ja 
loput varsinaiseen museotoimintaan. Vuonna 2021 ei museoyhdistyksellä ollut palkattuja 
työntekijöitä, joten kaikki tehty työ oli vapaaehtoista talkootyötä. 

Yhdistyksen taloudellinen tila ilmenee tilinpäätöksestä. 

Vuoden 2021 tilinpäätöksen tuloslaskelma näytti 1.574,23 € ylijäämää (2020/ -448,40 € ja tase oli 
6.297,65 € (2020/ 5.723,33 €). 

TILINTARKASTAJAT 

Varsinaisina tilintarkastajina kertomusvuonna toimi PricewaterhouseCoopers Oy 
tilintarkastusyhteisö ja Anne Malin KHT vastuutarkastajana. 

AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET 

Saadut avustukset vuodelle 2021 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry myönsi Partiomuseolle vuonna 2020 vuodelle 2021 
avustusta 22.500 € ja Suomen Partiomuseosäätiö sr 8.000 €. Turun kaupunki myönsi 2021 
yleisavustuksena toimintaan ja tilavuokraan 3.000 €. Yksityiset henkilöt ovat lisäksi avustaneet 
museota eri tavoin rahalahjoituksilla. 

MYYNTITOIMINTA 

Myyntitoiminta on ollut vaisua vuonna 2021, sillä tärkeitä myyntitilaisuuksia leireillä ja tapahtumissa 
jäi toteutumatta, emmekä saaneet pitää normaalisti näyttelyämme avoinna. 

Netissä olevaa Antikvariaatti.net -kauppapaikkaan on lisätty jatkuvasti myyntikohteita ja sen myynti 
on hitaasti kasvanut vuosittain. 
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10. HUOMIONOSOITUKSET JA MUISTAMISET 

Kertomusvuonna jaettiin seuraavat Partiomuseoyhdistyksen ansiomerkit: 

- Hopeinen ansiomerkki: Nina Hännikäinen. 
- Pronssinen ansiomerkki: Kimmo Vääriskoski ja Heidi Helanko. 

Huomioimme kertomusvuonna Suomen Partiomuseossa työskentelevien 50-,60-, 70-, 75- ja 80-
vuotissyntymäpäiviä posliinimukilla, jossa on toisella puolella Partiomuseon logo ja toisella puolella 
saajan partionimi tai etunimi. 

 

11. SUOMEN PARTIOMUSEOSÄÄTIÖ SR 

Nils Grönberg puheenjohtaja 
Matti Helanko varapuheenjohtaja 
Anne Sjöström 
Marja Laite 
Harri Lukander 
 
Säätiön hallitus kokoontui neljä kertaa kertomusvuoden aikana. Hallituksen kokouksiin osallistui 
myös kutsuttuna Partiomuseon rahastonhoitaja Juha Tomberg. 

Hallituksen vuosikokous pidettiin 20.4.2021 Suomen Partiomuseolla. Läsnä oli säätiön hallitus 
kokonaisuudessaan. Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry:n 
syyskokouksessa valittiin Minna Tyrväinen Partiomuseosäätiön hallituksen jäseneksi vuosiksi 2022 
– 2024. 

Säätäjäyhdistykselle jaettu avustus oli kertomusvuonna 8.000 € (2020/ 3.000). 

Partiomuseosäätiö ei myöntänyt hakemusten puutteesta johtuen tänä vuonna apurahaa lapsi- ja 
nuorisotyökulttuurin yliopistotasoisen tutkimustoiminnan edistämiseen partiotoiminnan tunteville 
kasvatustieteen tai filosofian ylioppilaille. 

Säätiön omistuksessa ovat kaikki Suomen Partiomuseon kokoelmat ja omaisuus on vakuutettu 
Vakuutusyhtiö If Oyj:ssä. 

Partiomuseosäätiön tilinpäätös on tehty Aurator Varainhoito Oy toimesta ja vuoden 2021 
tilintarkastajina oli PricewaterhouseCoopers Oy ja vastuutarkastajanaan Anne Malin KHT. 

 

12. SUOMEN PARTIOMUSEO KIITTÄÄ 

Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry kiittää lämpimästi kaikkia 
lahjoittajia, vapaaehtoistyöntekijöitä ja eri tehtävissä avustaneita henkilöitä ja yrityksiä. Toivomme 
samalla, että partioväki ja partiotoiminnan ystävät vastaisuudessakin toimisivat Suomen 
Partiomuseon hyväksi ja muistaisivat Suomen Partiomuseota esine-, arkisto- ja rahalahjoituksin. 

 

Turussa, 17. maaliskuuta 2022 

SUOMEN PARTIOMUSEOYHDISTYS - FINLANDS SCOUTMUSEIFÖRENING RY 

HALLITUS 


