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1.YLEISTÄ 
 

Vuosi 2020 oli Suomen Partiomuseon 58. toimintavuosi, jonka aikana toiminta jatkui 
mahdollisimman aktiivisena ja toiminnantäyteisenä vallitsevasta pandemiatilanteesta 
huolimatta. 

Toimikunnat ja jaostot jatkoivat hyvää ja ahkeraa työtään. Tänäkin vuonna oli jaostojen 
ja toimikuntien lisäksi useampia projekteja. Osa projekteista oli alle vuoden kestäviä lyhyitä 
projekteja, jokunen jatkuu vuodenvaihteen ylikin. Kesällä leirit eivät toteutuneet 
koronarajoitusten takia. Leirit ja tapahtumat ovat meidän tärkeimpiä varainhankinta- ja 
tiedotustapahtumiamme. 

Vuoden aikana meille annettiin todella hyvää palautetta ja museonäyttelyssämme kävi 
uusia ja vanhoja innostuneinta partiolaisia. Pandemiavuonna vierailijoiden määrä kuitenkin 
laski 76%, Samasta syystä vuonna 2020 vapaaehtoisvoimin tehtyjä työtunteja kertyi myös 
vähemmän kuin edellisenä vuonna sillä tilaisuuksia, tapahtumia, museovierailuja ja 
päivystyksiä jouduttiin perumaan pandemian takia.  

Suomen Partiomuseo sai uudet ja paremmat kotisivut maaliskuussa, sivuillemme 
pääset nyt myös Suomen Partiolaisten kotisivuilta. Suomen Partiomuseon tunnettavuutta 
lisäsimme edelleen mm. sosiaalisten medioiden välityksellä. Suomen Partiomuseon 
Instagram sivulla oli 2020 lopussa seuraajia jo 516.  Olimme aktiivisia myös Facebookissa 
ja seuraajia oli vuoden lopussa jo 537. 

Onneksi Suomen Partiomuseolla on paljon tukijoita, vierailijoita, seuraajia ja tykkääjiä. 
He 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. 

Kaunis kiitos teille kaikille, jotka teitte tästä erikoisesta vuodesta näin upean ja antoisan. 

Nina ”Niilo” Hännikäinen 

Puheenjohtaja 

 

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 2020 lopussa museon 
jäsenluettelossa oli 314 jäsentä, joista partiopiirejä oli kymmenen. Vuosijäsenmaksunsa 
maksaneita oli 116 ja ainaisjäseniä 141 sekä kannatusjäseniä 12 ja tukiryhmiä 10. 

 

3. MUSEON TOIMINTA 
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3.1. TYÖSKENTELY 
Museossa työskenteli kertomusvuoden aikana kaikkiaan 38 henkeä päivystäjät mukaan 

lukien. Osa heistä käy museolla viikoittain ja osa kerran pari vuodessa. Tilastojen mukaan 
on vuosina 1962 - 2020 kaikkiaan 179 työntekijää ja toimihenkilöä toiminut museon 
tehtävissä. 

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- / teepaussin. 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.  

Museon jäseniä on perinteisesti ollut mukana Lounais-Suomen Partiopiirin 
kevätparaatissa erilaisissa järjestelytehtävissä. Perinteisesti viimeiseen ryhmään liittyvät 
useat matkalla toimivat järjestyksenvalvojat ja muut avustajat. Tämän viimeisen ryhmän 
kärjessä kannetaan Suomen Partiomuseon lippua. Tänä vuonna Partioparaati peruttiin 
koronarajoitusten takia. 

 

3.2. MUSEON TILAT 
Museon toimipaikkana on Läntinen Pitkäkatu 13 B, Turku. Kiinteistön nimi on 

Partiokeskus ja sen omistaa Lounais-Suomen Partiosäätiö. 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. 90 € / kk. 3. kerroksen museotilojen siivous on ostettu ISS kiinteistöhuolto 
Oy:ltä. 

Viiden vuoden jatkovuokrasopimus on allekirjoitettu 31.12.2016 vuosille 2017–2021. 

 

3.3. YLEISÖN PALVELU 
Aukioloajat ja päivystys 
Museo on normaalisti avoinna lauantaisin kello 12.00–15.00, ja maanantaisin kello 

9.00–12.00, paitsi kesä-, heinä- ja elokuussa. Koronarajoitusten takia museo oli suljettuna 
12.3–2.9. sekä koko joulukuun. Päivystysrenkaan jäsenet ovat vuorotellen päivystäneet ja 
opastaneet museolla. Sopimuksen mukaan vierailuryhmiä vastaanotettiin niin arki-iltoina 
kuin viikonloppuisin. Vierailijoina kävi parikymmentä lippukuntaryhmää, myös Lounais-
Suomen 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 



  
 

Sivu 4 / 19 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 22.2.2021 

halukkaat vierailuryhmät hoidettiin sopimuksen mukaan. Museon esittely vaihtelee ryhmän 
mukaan, esimerkiksi onko kyseessä sudenpentu- tai aikuisryhmä. 

Huomioimme kävijöiden ja museolaisten turvallisuuden pandemian aikana avoinna 
ollessamme huolehtimalla turvaväleistä, pienentämällä vierailijaryhmien kokoja, 
käyttämällä kasvomaskeja ja käsidesiä. 

Päivystysrenkaaseen ovat kuuluneet kertomusvuonna: Leena Kolkkanen, 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 ja Airi Virtanen. 

Talkootunnit 
Kertomusvuoden aikana ei museolla ollut palkattua työvoimaa. Vapaaehtoistyötunteja 

eli talkootunteja kertyi kaikkiaan vuonna 2020 yhteensä 3300,5. Tämä oli vähemmän kuin 
edellisenä vuonna, mutta syynä oli päivystysten, vierailijoiden, leirien ja tapahtumien 
peruminen koronatilanteen takia.   

Kävijämäärät 
Partiomuseossa Turussa kävi pandemiavuonna yhteensä 464 henkeä, joten pudotusta 

oli 76% vuoden 2019 1966 kävijään. Tämä kertoo pandemiavuoden todella suuresta 
vaikutuksesta partiomuseon kävijämäärään ja tätä kautta myös talouteen. Järjestämättä 
jäivät myös leirit ja tapahtumat, joissa käy myös aina 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. 

Suomen Postikorttiyhdistys Apollo ry 
Turun alueen yhdistys pitää kuukausikokouksensa Suomen Partiomuseon tiloissa joka 

kuukauden 2. tiistaina, jolloin 20 - 30 kerholaista kerääntyy vaihto- / myyntitapahtumaan. 
Usein illan aikana on myös joku esitelmä keräilyyn liittyen. 

Partiokeräilijät ry 
Suomen Partiomuseon jäseniä on myös mukana Partiokeräilijät ry:ssä. Partiokeräilijät 

kokoontuvat muutaman kerran vuodessa eri paikkakunnilla pitäen ns. vaihtotapahtumia. 
Museo on saanut keräilijöiltä lahjoituksina erilaista puuttuvaa materiaalia ja keräilijät ovat 
avustaneet museon pop up -näyttelyjen järjestämisessä. 

Turun Pyhän Yrjänän Kilta 
TPYK on pitänyt kokouksiaan museon tiloissa.  

Partioheraldikot ry 
Partioheraldikot ovat pitäneet kokouksiaan museon tiloissa. 
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3.4. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Sääntömääräiset kokoukset kutsuttiin sääntöjen mukaisesti koolle perinteisellä postitse 
ja sähköpostitse jäsenistölle lähetetyillä kutsuilla. Lisäksi kutsu julkaistiin Facebookissa ja 
museon kotisivuilla. Suomen Partiomuseoyhdistys - Finlands Scoutmuseiförening ry:n 
varsinaiset kokoukset pidettiin museon tiloissa. 

Kevätkokous piti olla huhtikuussa mutta pidettiin 17.6.2020 
Kevätkokous voitiin pitää pandemian takia vasta 17.6.2020. Kevätkokoukseen osallistui 

13 yhdistyksen jäsentä. Käsiteltävänä olivat sääntömääräiset asiat, mm. hyväksyttiin ja 
vahvistettiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle. Kokouksen kutsuttuna puheenjohtajana toimi Elina 
Liippola. 

Syyskokous 23.11.2020 
Kokouksen aluksi puheenjohtaja Nina Hännikäinen ja ansiomerkkitoimikunnan pj Visa 

Liippola jakoivat yhdistyksen ansiomerkit (Luettelo jaetuista ansiomerkeistä on kohdassa 
10. Huomionosoitukset). 

Syyskokoukseen osallistui 23 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen kutsuttuna puheenjohtaja 
toimi Elina Liippola. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuosiksi 2021-2022 
yhdistyksen uusien sääntöjen mukaan puheenjohtajaksi valittiin Nils Grönberg ja 
varapuheenjohtajaksi Markus Laine.  

Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2021 - 2022 jäseniksi Visa 
Liippola ja Matti Helanko sekä varajäseneksi Pirkko Vainikainen. Hallituksessa jatkavat 
jäsenet Juha Tomberg (2019 - 2021), Ritva Manner (2019-2021) sekä varajäsenet Heidi 
Helanko (2019-2021) ja Airi Virtanen (2019-2021).  

Tilintarkastajiksi valittiin tilintakastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy, 
vastuutarkastajana Tuomo Korte ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
PriceWaterhouseCoopers Oy. 

Vuosijäsenmaksuksi 2021 päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 20 € ja ainais- 
sekä kannatusjäsenmaksuksi 200 €. Partiopiireille määriteltiin kannatusjäsenmaksu 
suhteessa piirien jäsenmäärään siten, että suurimman piirin kannatusjäsenmaksu on 500 
€. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 vahvistettiin.   

Suomen Partiomuseosäätiön asioista todettiin, että sen puheenjohtajana toimii 2021 -
2022 yhdistyksen puheenjohtaja Nils Grönberg. Hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle 
valittiin toimikaudeksi 2021 - 2023 Marja Laite. 

3.5. HALLITUS 
Partiomuseoyhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa (27.1., 

24.2., 23.3., 27.4., 25.5., 17.6., 24.8.,28.9., 26.10 ja 23.11). Kokouspaikkana oli sekä 
Partiomuseo että etäkokoukset teamsin kautta. Poikkeuksellinen vuosi vaati muutoksia 
myös hallitustyöskentelyyn. Asioita on käsitelty paljon, pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 110 
pykälää. Asioita pohdittiin myös jäsenten tavatessa, puhelimitse ja sähköpostitse, välillä 
runsaastikin. Pyrittiin siihen, että asioita ei jätetty roikkumaan ja odottamaan tulevaa 
kokousta. 
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Hallitukseen kuuluivat vuonna 2020  

Pj Nina ”Niilo” Hännikäinen 
vpj Markus ”Mambo” Laine  
Matti ”Masi” Helanko 
Martti ”Prusi” Kivilä 
Ritva ”Cuapus” Manner 
Rahastonhoitaja Juha ”Jerry” Tomberg 
Anne ”Sössi” Sjöström 
Kaarina Veira 
Varajäsen Visa Liippola 
Varajäsen Airi Virtanen 
Varajäsen Heidi Helanko 

    Sihteeri Heidi Helanko  
 

3.6. TOIMIHENKILÖT JA PALKATUT TYÖNTEKIJÄT 
Toimihenkilöt olivat Teemu Helin (museonhoitaja: jäsensihteeri ja vierailut), Matti 

Helanko (museonhoitaja: näyttely), Heidi Helanko (sihteeri), Martti Kivilä (museonhoitaja: 
jäsensihteeri sekä IT-asiat), Anne Lahtonen (myyntisihteeri, partiodivari), Markus Laine 
(hoitokunnan puheenjohtaja, näyttely), Anne Sjöström (museoasiantuntija) ja Juha 
Tomberg (rahastonhoitaja) 

Kirjanpito, tilinpäätöksen valmistelu sekä tilinpäätös hoidettiin Kirjanpitotoimisto Taina 
Niemelä Oy:ssä. 

Museolla ei ollut kertomusvuonna palkattua työntekijää. 

 

3.7. TIEDOTTAMINEN 
Olemme vuoden 2020 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 halvempaa ja säästämme sekä 
kustannuksissa että paperinkulutuksessa. Museon sähköpostiosoite partiomuseo@partio.fi 
on Suomen Partiolaisten palvelimella. 

Museon sisäistä viestintää hoidetaan myös sähköpostilla ja puhelimella. Museon ja 
museon yhteyshenkilöiden välinen viestintä tapahtuu näissä kanavissa. Museon 
hallituksen kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat sekä osa liitteistä lähetetään sähköpostitse. 

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  ja 
Facebookissa sekä Instagramissa museon löytää nimellä Suomen Partiomuseo.  
Kotisivujemme lisäksi olemme tiedottaneet aukioloajoista, tilaisuuksista ja kokouksista 
Facebookissa, Instagramissa ja kotisivuillamme. 

Tapahtumista kerromme myös facebokissa ja instagramissa. Museon kotisivuilta 
löytyvät uutiset sekä lahjoituslomakkeet. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vastasivat 

http://www.partiomuseo.fi/
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sivujen päivityksestä. Kotisivut on osittain käännetty ruotsiksi ja englanniksi, käännöstöitä 
jatketaan.  

 

3.8. HALLITUKSEN ALAISET TOIMIKUNNAT JA JAOSTOT 
 

ANSIOMERKKITOIMIKUNTA 
Pj Visa Liippola 
Teemu Helin 
Nina Hännikäinen 
 
Ansiomerkkitoimikunta päättää Suomen Partiomuseoyhdistyksen ansiomerkkien ja 

pöytäviirien jaosta. Tänä vuonna jaoimme kolme pronssista ansiomerkkiä, kolme hopeista 
ansiomerkkiä sekä kaksi kultaista ansiomerkkiä. Ansioituneiden nimilista on 
toimintakertomuksen kohdassa 10. Huomionosoitukset. 

 

IT-TOIMIKUNTA 
Pj Martti Kivilä 
Yrjö Nenonen 
Lauri Lehtonen 
Teemu Helin 
 
Museoiden Musketti-tietojärjestelmään on tallennettu puku- ja tekstiilijaoston tietoja. 

Museolla on käyttöoikeudet kolmelle verkkoyhteydelle. Olemme valmistelleet siirtymistä 
Musketin käytöstä Turun Museokeskuksen kehittämään AINA -kokoelmanhallintaan. 

Hankimme pari 500 GT:n ulkoista kovalevyä varmuuskopioita varten ja saimme 
muutamia muistitikuja lahjoituksena.  

Museon tietokoneista otetaan viikoittain varmuuskopiot. Toimikunta vastaa lisäksi jopa 
17 vuotta vanhojen tietokoneiden ja ohjelmien hyvästä toiminnasta. Museon sähköposti- ja 
pilvipalvelut on toteutettu Suomen Partiolaisten tarjoamilla Microsoft-palveluilla. Osa 
museon sähköisistä dokumenteista ja kuvista on tallennettu myös kyseiseen pilvipalveluun 
museon omien tallennusvälineiden lisäksi. 

 

JULKAISUTOIMIKUNTA 
Pj Sinikka Alvesalo    
Anne Lahtonen  
Visa Liippola  
Leena Raukko 
Sami Tantarimäki  
 

Julkaisujaosto kokoontui kalenterivuonna kolme kertaa Partiomuseolla, muuten yhteyttä 
pidettiin sähköpostitse. Suunnitellut muut kokoukset, keväällä 2 ja syksyllä 2, peruuntuivat 
yksi toisensa jälkeen koronapandemian aiheuttamien kokoontumis- ja 
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matkustusrajoitusten takia. Kuva- ja äänitallennejaosto organisoitui toimintavuonna 
uudelleen ja toimi syksystä lähtien Anne Lahtosen, pj, ja Leena Raukon voimin. 
Julkaisujaosto on luvannut auttaa tarpeen mukaan mm. runsaan, arkistoimattoman kuva-
aineiston järjestämisessä ja karsimisessa. 
 

Teema oli, kuten aiempinakin vuosina, Suomen Partiomuseon vuosikirja, joka ilmestyi 
nyt 30. kerran. Julkaisujaosto on halunnut kehittää vuosikirjaa niin sisällöltään kuin 
ulkoasultaankin helppolukuisemmaksi ja houkuttelevammaksi ja siten myös sekä 
nykypartiolaisia että ulkopuolisia kiinnostavammaksi. Toimintavuonna jatkettiin samaa 
linjaa. Osassa Partio ajassa kerrotaan eriaiheisin artikkelein partiotoiminnasta ennen ja 
nyt. Tällä kertaa kahdessa artikkelissa annettiin esimerkit siitä, miten partiotoiminta tukee 
yhteiskunnan toimintoja, artikkelit olivat Vapepa ja partiolaiset sekä Radiopartio 
Suomessa. Vuosittain julkaistava partioaiheinen opinnäytetyö sisältyy tähän osioon. 
Tämänkertaisen pro gradu-työ aihe oli Saamenkielisen partioryhmän perustaminen 
Lappiin. Yhteistyössä kirjoittajan kanssa tutkielman keskeisestä sisällöstä ja sanomasta 
tehtiin vuosikirjaan lyhennelmä. 

     Osassa Partiomuseo kerrotaan museon toimintavuoden tapahtumista ja kohokohdista 
sekä esitellään museon organisaatiota. Tällä kertaa Vuosikirjassa 2019 julkaistiin myös 
luettelo Partiomuseon vuosikirjoista 1989–2018 sisältöineen, juhlavuoden kunniaksi. 
Luetteloa ylläpidetään jatkossa museon verkkosivuilla. Sisältösuunnitelmia tehtiin 
tulevillekin vuosille. Kokouksissa ideoitiin vuosikirjan sisältöaiheita ja niille asiantuntevia 
kirjoittajia sekä seurattiin aineistojen valmistumisaikataulua ja kirjoittajien työn edistymistä. 
Jaosto piti tarpeen mukaan yhteyttä kirjoittajiin ja etsi juttuihin valokuvia museon kuva-
arkistosta, myös kirjoittajilta saatiin hyviä kuvia. Julkaisujaostossa käsikirjoitusaineisto 
toimitettiin ja annettiin sen jälkeen ruotsinnettavaksi. Aineisto taitettiin ns. omin voimin eli 
netistä ilmaiseksi saatavalla ohjelmalla, joka sopi hyvin tarkoitukseemme. 

Julkaisujaostolta pyydettiin syksyllä ehdotusta vuosikirjan julkaisupolitiikaksi. Asiasta 
keskusteltiin ahkerasti ja monipuolisesti mm. sähköpostitse eri tahojen kanssa. Koimme 
koko 30-vuotisen vuosikirjaperinteen jatkumisen olevan uhattuna, jos kirja julkaistaisiin 
jatkossa vain verkossa hankalasti luettavana pdf-tiedostona. Intensiivisen ja monipuolisen 
ajatustenvaihdon jälkeen syntyi lopulta ehdotus, jossa kannatimme sekä painetun että 
sähköisen vuosikirjaversion julkaisemista. Ehdotimme erilaisia mahdollisuuksia painetun 
vuosikirjan hyödyntämiseksi esim. pr-tarkoituksissa, sen jakelun laajentamista 
partiopiireihin sekä välineitä laadukkaan ja helposti luettavan, selailtavan verkkojulkaisun 
tuottamisesta. Verkkoversio sisältyisi jäsenmaksuun, paperiversion voisi kuka tahansa 
kiinnostunut ostaa museosta. 

Partiomuseon vuosikirja on mielestämme arvokas ja säilyttämisen arvoinen. Se on 
ainoa partion historiaa ja muuta aihepiiriin liittyvää esittelevä säännöllisesti ilmestyvä 
julkaisu. Hallitukselle osoitetun ehdotuksemme valmistuminen siirtyi tammikuun alkuun 
2021. 
 

KEHITTÄMISTOIMIKUNTA 
Pj Matti Helanko  
Markus Laine 
Nina Hännikäinen 
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Pysyvässä näyttelyssä on tehty useita pieniä muutoksia. Sen jäsentelyä on pyritty 
järjestämään loogisemmaksi, jolloin näyttelyn selostaminen vieraille helpottuu. Esimerkiksi 
partioliikkeen alkuaikojen historia on koottu yhteen paikkaan.  
Tuulikki Pietilän siluettikuvat, jotka ovat jo aiemmin ovat olleet esillä näyttelyssä, saatiin 
vuoden aikana suojaan kunnollisiin kehyksiin. 
  

Museon henkilökunnan tiloissa on tehty suurempia muutoksia. Kaapeista on poistettu 
turhaa, aikojen kuluessa kertynyttä tavaraa. Sisustusta on muutettu ja saatu tiloja 
väljemmiksi. Puheenjohtajalle, sihteerille ja muille toimihenkilöille on saatu omat 
pöytälaatikot ja yhteinen työpöytä. Myös tietokoneista vastaavalle on oma pieni työtila ja 
hyllyt tarvikkeille. Myytäviä kirjoja varten pystytettiin museokaupan tiskin molemmin puolin 
hyllyt. 
 

TALOUSTOIMIKUNTA 
Pj Juha Tomberg 
Markus Laine 
Nina Hännikäinen 
 
Talousjaosto kokoontui pääsääntöisesti hallituksen kokousten yhteydessä. Lisäksi 

pidimme yhteyttä tarpeen vaatiessa puhelimitse, sähköpostitse ja viestein. Partiodivarin 
toimintaa kehitetään entistä sujuvammaksi. Hankimme IZettlen, joten jatkossa 
Partiomuseossa voi myös maksaa myös pankki- tai luottokortilla. 

 
HERALDINEN JAOSTO 
Pj Ritva Manner pöytäliput, huivit, huivimerkit, viirit, vastaanotto ja merkitseminen 
Lauri Lehtonen huivit, viirit, atk 
Seppo Laaksonen liput, atk 
Visa Liippola heraldiikka 
 
Ryhmittelykokonaisuudet: Liput, huivit, viirit, pöytäviirit, huivimerkit 

Vuoden aikana saatiin useita lahjoituksia niin nykypartiolaisilta kuin partioveteraaneilta ja 
kuolinpesiltäkin. 
    Koronapandemia haittasi jaostomme työskentelyä, koska kaikki jäsenet kuuluvat 
riskiryhmään. Niinpä kirjattujen ja tutkittujen esineiden määrä jäi pieneksi, vain 46, kun 
edellisenä vuonna määrä oli 130. 
Vuoden 2020 aikana kirjatut kohteet: 
LIPUT     7 
HUIVIT 

lippukunta 16 
             piirileiri   4 
 ulkolaiset   6 
             kilta   2 
HUIVIMERKIT       2 
VIIRIT 
 vartio   2 
 suurleiri         3 
 tapahtumat   1 
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PÖYTÄLIPUT             2 
PIENOISLIPUT          1       
yhteensä                      46    kohteet H3075- H3120 
 
    Lippukuntalipuista viisi saatiin helsinkiläisten NMKY-lippukuntien veteraanien 
lahjoittamana (Katajaisten vanha, uusi ja uusittu lippu, Eräveikkojen lippu ja Sörnäisten 
Ahmojen lippu). Näissäkin lipuissa olisi erilaisia tarpeita konservoinnille. 
 
    Näyttelytilan huivikokoelma käytiin läpi. Vuosien saatossa joidenkin lippukuntien huivit ja 
-merkit ovat uudistuneet ja heillä on saattanut olla huiveja monella pahvilla. Nyt näiden 
lippukuntien eri huivit on aseteltu samalle pahville historian selkiyttämiseksi ja laatikkotilan 
säästämiseksi. 
 
    Hespartto-lippukunnan yli satavuotias pöytälippu on kirjattu museon kokelmiin v. 2006. 
Se on konservoitu v. 2011, kuluneena vuonna tämä arvoesine vihdoin kehystettiin ja se on 
nyt esillä näyttelyssä! 
Näin pitkä voi jonkin lahjoitetun objektin tie museolla olla. Heraldiikan työskentelytila on 
kaaoksen vallassa, siellä on laatikkokaupalla pöytästandaareja ilman tietoa, kuka antanut 
kenelle, vanhoissa “juustolaatikoissa” kirjattuja huiveja ja viirejä, vartioviirejä tankoineen 
nurkassa jne. toistaiseksi ilman kirjattua sijoituspaikkaa ja numeroituja esineitä viemättä 
koneelle jne. Työtä riittää! 
 

KIRJALLISUUSJAOSTO 
Pj Yrjö Nenonen tietokanta, lahjoittajien kirjaus, tallennus 
Heidi Helanko postikortit 
Matti Helanko järjestely 
Pirjo Kepsu sanomalehtien leikekokoelmat 
Pertti Manninen  julisteet, materiaalin sijoittelu 
Airi Virtanen arkistomateriaalin järjestely ja seulonta, tallennus 
 

    Ryhmittelykokonaisuudet: kirjat, lehdet, sanomalehtileikkeet, postikortit, julisteet ja muu 
arkistomateriaali.  

    Lahjoitusten ja arkistoitavien eriä on saapunut tasaiseen tahtiin ja jo aiemmin tulleita 
lahjoituseriä on seulottu, järjestelty, kirjattu ja tallennettu. 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 Airi Virtanen ja Yrjö Nenonen, arkistoon 
sijoittamisen Pertti Manninen ja Matti Helanko. 

    Pirjo Kepsu hoitaa museon lehtileikearkistoa ja siitä tietokoneelle tallennettua tietokantaa.  

    Heidi Helanko on ylläpitänyt postikorttiarkistoa.   

    Antikvariaatti.net -kauppapaikkaan on tallennettu myytäväksi lähes 800 kohdetta. Myynti 
on jatkuvaa tasaista vauhtia. Kirjatilausten käsittelyä ja postitusta hoitaa Anne Lahtonen. 

Tilastotietoa kirjallisuusjaostolta: 

    Diaariossa on 13115 lahjoituserämerkintää, eli 70 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
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    Partiokirjallisuutta (=kirjallisuusjaoston tietokannassa) museolla on kokoelmissaan yli 
21100 kohdetta. Lisäksi yksi kirjattu kohde voi sisältää kymmeniä – satoja erillisiä kohteita 
tai aihekokonaisuuksia. Luku sisältää sekä suomalaisen että ulkomaalaisen 
partiokirjallisuuden. 

Partiolehtiä n. 10 000 kpl, joka sisältää myös ulkomaalaiset lehdet. 

Arkistomateriaalia on n. 100 hyllymetriä. 

Partiopostikortteja n. 10500 kappaletta 

Lehtileikevihkoja ja kansioita 47 kappaletta, joissa yhteensä n. 23 100 leikettä. 

 

KUVA- JA ÄÄNITALLENNEJAOSTO 
Seppo Sundell  pj 31.8.2020 asti 
Anne Lahtonen pj 1.9.2020 alkaen 
Heidi Helanko 31.8.2020 asti 
Leena Raukko 1.9.2020 alkaen 
Sinikka Alvesalo 1.9.2020 alkaen 
 

Jaosto on kokoontunut 17 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. 

Kuvia on luetteloitu ja skannattu 6427 kpl, joista tänä vuonna 357 kpl 

Albumeja on luetteloitu ja skannattu 210 kpl, joista tänä vuonna 18 kpl 

Videoita, äänitallenteita on luetteloitu 338, joista tänä vuonna 18 kpl 

Lisäksi olemme saaneet digikuvakokoelmia 3 kpl, näissä kuvia yhteensä n 500 kpl.  

 

MERKKIJAOSTO 
PJ Birgitta Rönnberg 1.1.2020-2.3.2020 
PJ Heidi Helanko 2.3.2020-31.12.2020 
Marjaana Ristilehto  
Heidi Helanko  
Nina Hännikäinen 
Vilhelmiina Hännikäinen 
 
Ryhmittelykokonaisuudet: ansio- ja kunniamerkit, taito-, suoritus-, ja harrastusmerkit, 

osallistumis-, tapahtuma-, ja kampanjamerkit, muut merkit. Vuonna 2020 
merkkikokoelmaan on kirjattu 170 lahjoitusta ja museon merkkikokoelman kokonaismäärä 
oli vuoden lopussa 10130 kpl.  

Merkkijaosto kokoontui maanantaisin, sekä muulloinkin tarpeen vaatiessa. Kirjaamme 
viikoittain kirjanpitoomme lahjoitetut merkit ja niiden taustatiedot. Heidi on siirtänyt kaikki 
merkkijaoston lahjoituskirjaukset sähköiseen muotoon. Vuoden aikana olemme 
keskittyneet kokoelmien ja merkkien kirjaamiseen, selvittely- ja järjestelytyöhön sekä 
täydentämään näyttelyssä olevia kokoelmia. Näyttelyn kokoelmaa ja niiden tekstejä on 
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uusittu ja päivitetty. 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. 

  

PUKU- JA TEKSTIILIJAOSTO 
Pj Pirkko Vainikainen                                    
Riitta Hirvonen-Vainio               
Anna-Liisa Lindroos                   
Riitta-Liisa Palhus                     

                 
Ryhmittelykokonaisuudet: puvut ja asut, päähineet, vyöt, iltanuotioviitat, muut tekstiilit, 

partionuket ja -maskotit. Kirjausmerkintä aloitettiin numerosta 2068 ja päätettiin numeroon 
2103 eli lahjoituseriä kirjattiin 36 kpl. 
 

Puku- ja tekstiilijaosto on kokoontunut vuoden 2020 aikana työskentelemään kahdeksan 
kertaa. Jaosto toivoo, että lahjoittajat toimittaisivat puhtaita, pestyjä tekstiilejä museolle. 
Esimerkiksi vanhojen partiopukujen luovuttaminen pitäisi tapahtua pesulan kautta. Pahasti 
likaiset tai rikkinäiset asut eivät sovi tallennettavaksi. Seulonnan, kirjauksen ja 
talteenotettavien huollon ovat hoitaneet Anna-Liisa Lindroos ja Riitta-Liisa Palhus. 
Lahjoituseristä on löytynyt asuja ja tekstiilejä, joihin liittyy runsaasti erilaisia ja 
ainutkertaisia hyviä partiomuistoja eri vuosikymmenten ajalta ja jotka nyt ovat tallennettu 
Partiomuseoon. 
 

Jaoston materiaalin siirtämistä Musketti-tietokantaan ovat jatkaneet Pirkko Vainikainen 
ja Riitta Hirvonen-Vainio. Pirkko Vainikainen on osallistunut myös Partiomuseon 
museokoulutukseen ja Riitta Hirvonen-Vainio on kuulunut sen päivystysrenkaaseen. 
 

Museon vaihtuvassa näyttelytilassa on jatkunut pukujaoston aarteiden esittely.  Pukuja 
ja päähineitä, joita meille on kertynyt useita kappaleita, on tuotu esille museovieraiden 
kokeiltaviksi. 

YLEINEN JAOSTO 
Pj Seppo Sundell  
Matti Helanko  
Markus Laine  
Yrjö Nenonen  
 
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, Markus Laine ja Oskari Nääjärvi.   

Yleisen jaoston kokoelma karttui vuonna 2020 esinenumeroiltaan 2358 - 2485, lisää 
kertyi siis 128 objektia.  
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TILINTARKASTAJAT 
Varsinaisina tilintarkastajina kertomusvuonna toimivat KHT Simo Samppala ja 

PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö ja varatilintarkastajina 
PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat. 

 

3.9. KOKOELMAT JA LAHJOITUKSET 
Toimintavuoden aikana museolle ovat tehneet esinelahjoituksia kymmenet 

yksityishenkilöt, lippukunnat, partiopiirit ja yhteisöt. Vuonna 2020 kirjattiin museolle 85 
lahjoituserää. Lahjoituksia edeltäviltä vuosilta on saatu niin paljon, että osa jäi kirjattavaksi 
edelleen vielä seuraavallekin vuodelle. Partiomuseoyhdistys siirtää vuosittain kirjatut 
lahjoitukset Suomen Partiomuseosäätiö sr:n omistukseen. 

 

3.10. LAINAUSTOIMINTA 
Vuonna 2020 ei lainattu museon esineistöä museon ulkopuolelle. 

 

4. JULKAISUTOIMINTA 
Vuonna 2020 julkaisimme vuoden 2019 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. 

 

Merkkien Salat – Yle 12.6.2020 
Puheenjohtajana sain mielenkiintoisen puhelinsoiton kesäkuun alussa. Soitto tuli YLEn- 

Merkkien Salat TV-ohjelman tekijöiltä. He halusivat kuvata osan Merkkien Salat TV-
ohjelmasta Suomen Partiomuseolla ja käydä joitakin tiettyjä partiomerkkejä läpi niiden 
symboliikan kautta. Haastattelijana TV-ohjelmassa oli Ella Kanninen ja 
symboliasiantuntijana Liisa Väisänen.  

Ensimmäiseksi pikaisella soittokierroksella sain vahvistuksen, että museolla ei ole 
mitään osallistumista vastaan. Sen jälkeen otin yhteyttä merkkijaoston puheenjohtajaan 
Heidi Helankoon, tiedustellakseni voiko merkkijaosto näin nopealla aikataululla osallistua 
ja toteuttaa tämän pyynnön. Merkkijaosto piti heti etäpalaverin ja yksimielisellä päätöksellä 
valitsivat Vilhelmiina ”Viima” Hännikäisen esittelemään TV-ohjelman valitsemat 
partiomerkit ohjelmassa. Saatuani vihreätä valoa myös merkkijaostolta ilmoitin 
kuvaussihteerille, että voivat tulla kuvaamaan museollemme ja että saimme myös 
haastateltavan museon puolelta mukaan ohjelmaan. 

Kuvauspäivänä TV-ryhmän 8 henkeä tulivat maskit päällä museollemme. Paikalla 
museon puolesta olivat Viima, Heidi ja Niilo. Kaikilla oli kasvomaskit päällä koko ajan, 
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paitsi kuvattaessa yhteisellä sopimuksella Ella, Liisa ja Viima olivat ilman maskeja. Kuvaus 
tapahtui ammattitaitoisesti, heillä oli valmiit suunnitelmat mitä haluaisivat, joten siitä oli 
helppo lähteä eteenpäin. Viiman kanssa kuvaajat kävivät näyttelytilan läpi ja päättivät 
sitten mitä kuvataan ja missä. Kuvauksen ajan Heidi ja minä olimme toimiston puolella. 

Merkkien Salat TV-ohjelmaa tekevät sekä YLE että Femkantenmedia. Koronatilanteesta 
riippuen uudet jaksot tulevat esitettäviksi aikaisintaan kevään tai kesän 2021 aikana. 

 

Talkoot 2.8. ja 4.10.2020 
    Museossa pidettiin kahdet sunnuntaitalkoot. 

    Partiomuseo oli saanut lahjoituksena Lundia-hyllykköjä ja elokuussa niistä rakennettiin 
näyttelytilaan myytäviä kirjoja varten hyllyköt. Kirjat saatiin esille ja samoin helpommin 
myytäväksi mm. museon aukioloaikoina. Nettimyynti jatkui entiseen tapaan. 

    Työtilassa järjesteltiin uusilla työpöydillä ja hyllyillä työtilaa uuteen järjestykseen ja 
saatiin avarampi ja valoisampi tila. Lahjoituksia varten varattiin yksi hyllykkö, jossa 
kaikkien jaostojen lahjoitukset odottavat jaoston käsittelyä. Talkoissa oli 7 henkeä. 

    Lokakuun talkoissa jatkettiin työtilan organisointia lahjoituksena saaduilla hyllyillä ja 
huonekaluilla. Saimme avarrettua työtilasta viihtyisän ja yhtenäisen, ja pystyimme 
järjestämään sinne myös lisää tarpeellista työpöytätilaa. Lahjoituksia purettiin kaksi 
rullakkoa. Paikalla oli 7 talkoolaista. 

Museologiaa museolaisille 1.11.2020 ja 22.11.2020 
    Anne “Sössi” Sjöström piti museologiakoulutusta Suomen Partiomuseon työskentelijöille 
1.11. ja 22.11.2020 klo 12. -15 Koulutusta oli suunniteltu jo kauan, mutta nyt vihdoin, 
korona-ajasta huolimatta, se saatiin toteutettua. Ensimmäisellä kerralla oli 11 ja toisella 12 
osallistujaa. Vaikka kaikki jaostot eivät tähänkään mennessä ole käyttäneet Muskettia, on 
kauan jo odotettu uutta kokoelmanhallintaohjelmaa YKSA:a. Tällä koulutuksella tähdättiin 
muun muassa sen tuloon. 
 
    ICOM Suomi on Unescon alaisen kansainvälisen museoneuvoston jäsenjärjestö. 
Sen museoeettiset säännöt ohjaavat myös meidän, Suomen Partiomuseon toimintaa, 
vaikka toimimmekin harrastuspohjalta vapaaehtoistyövoimalla. 
 
    Tärkeä toiminta-ajatus: 
Museoiden kokoelmat kerätään yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi, ei itseämme 
varten! 
 
   Museolla on vastuu kohteiden vastaanottamisesta, keräämisestä ja hankkimisesta, 
niiden tutkimisesta ja huolenpidosta, kaikkea ei voida, eikä pidä säilyttää, miten hoidetaan 
vastuullinen poisto, miten objektit kirjataan jatkossa, näitä asioita käsittelimme 
ensimmäisellä kerralla. Kotitehtäväksi saimme museon keruusuunnitelmaan tutustumisen. 
Joku unohti sen, eivätkä kaikki toisen kerran koulutettavat tienneet tehdä tehtävää. 
Toisella kerralla pohdittiin osittain uudelleen ensimmäisen kerran teemoja. 
 
    Kokoelmamme karttuvat partiotoimintaan menneisyydessä kuuluneilla objekteilla. 
Meidän on huolehdittava myös tuoreen aineiston keräämisestä, kuvaamalla, äänittämällä 
tms. (leirien, kolojen, kilpailuiden, kämppien jne. dokumentointi). Myös museon oma 
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toiminta tulee dokumentoida. Kaikessa toiminnassa on noudatettava yleisiä henkilötietojen 
suojelusäännöksiä. 
 
    Museolle pitää luoda kokoelmapoliittinen ohjelma 
Keruusuunnitelma tarvitaan 

• jos vastaanotamme kaiken, hukumme tavaraan. Samaa objektia vain yksi tai kaksi 
• vastaanottamisen ongelmista: jos museo kieltäytyy ottamasta, maine kiirii, eikä 

tavaroita enää niin helposti lahjoiteta, jos myydään lahjoitettua ilman, että siihen on 
saatu lahjoittajalta lupa, voi syntyä ikävyyksiä, joskus on vaikea tietää, miten objekti 
liitttyy partioon 

• varsinaisen kokoelman lisäksi on hyvä olla aktiivinen käyttökokoelma, jonka 
objekteja voidaan käyttää näyttelyissä tai lainata 

• arvokkaan kokoelman objektien säilytysvelvollisuus 
 
Kokoelmien kartuttamiseksi: 

• otamme vastaan lahjoituksia. Vaikka Suomen Partiomuseo on ainoa lapsi- ja 
nuorisotyötä tallentava museo, emme ota sellaista materiaalia, joka ei liity partioon 

• ostamme kohteita, kirjataan puutelistaa merkittävistä halutuista objekteista 
• etsintäkuulutamme fb:n ja nettisivujen kautta, kirjoitamme Partio-lehteen 

museokuulumisia 
• teemme kenttätyötä seuraamalla nykypartiointia, dokumentoimme sitä (esim. 

koronavuoden dokumentointi) 
 
    Museosta ei saa viedä tavaraa pois. Työntekijät eivät saa kerätä samoja kohteita kuin 
museo, tavara tuhotaan silppurilla tai myymällä esim. Antikvariaatti.net, museon kaupassa 
(numeroituja museoesineitä tai omistuskirjoituksella varustettuja kirjoja ei saa myydä) tai 
lahjoittamalla toiseen museoon. 
 
    Vuosittain museon kokoelmaesineet siirretään Partiomuseosäätiölle, joka omistaa ja 
vakuuttaa ne. Kokoelmasta poistoa ei voi tehdä yksittäinen työntekijä, vaan hänen 
esityksestään museonhoitajat/ hallitus 
Muutaman malliesimerkin jälkeen harjoittelimme ryhmissä Annen antaman esineen 
dokumentointia museotietokantaan, esineen kuvaus, kunto, merkityksellisyys, tiedot 
lahjoittajasta, esineen historia, hakusanat jne. 
 
    Tallennusperiaatteista: 

• objektin tarina ilmi, tarvittaessa yhteydenotto lahjoittajaan lisätiedon saamiseksi 
• suullisen perimätiedon kirjoittaminen, jottei se jää yksittäisten henkilöiden 

tiedoksi 
• mitä tehdään valokuvalle, josta ei ole mitään tietoa? Huonokuntoista (risaa, 

epätarkkaa) ei kannata säästää, muista tutkitaan, kuvaako se mielenkiintoisesti 
omaa aikaansa, vaatteet, puitteet, tapahtuma, kysellään, tunteeko kukaan 
henkilöitä, tilannetta (somen kautta). Kuvat skannataan. 

• risa lippu: säilytetään risana / kuvataan ja hävitetään / odottaa entisöintiä, 
tällaisia päätöksiä ei yksi henkilö tee. 

 
    Työ Partiomuseolla on usein uuvuttavaa, pöydiltä ja niiden alta löytyy muinaista tavaraa, 
jonka lahjoittajasta tai alkuperästä ei ole tietoa. Sovimme, että pyrimme tästä lähtien 
käsittelemään uudet, vastatulleet kohteet, joutoaikoina tartumme vanhaan epämääräiseen. 
 
    Perustettava 
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• työryhmä kokoelmapoliittisen ohjelman laadintaan 
• käyttökokoelma 

Museon tietosuojaohjeistus näkyville 
Kaikkien kohteiden valokuvaus, Anne lupasi taustapahvin jo pystytettyyn kuvauspaikkaan. 
 
    Koulutus oli antoisaa. Kouluttaja oli museomme hyvin tunteva museoalan 
ammattilainen, koulutettavina museon aktiiviväkeä, joka harvoin kokoontuu näin isolla 
porukalla yhteen. Opimme laajemmalti museologian periaatteita, mutta pääsimme myös 
miettimään ongelmia ja käytäntöjämme omassa työssämme Partiomuseolla. 
 

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. 

 

7. KALUSTO 
Emme ole ostaneet mitään kalustoa tänä vuonna. Myimme peräkärryn. Saimme 

kertomusvuonna iloksemme Kamera-Aitalta sekä useilta yksityishenkilöiltä paljonkin 
kalustolahjoituksia parantamaan työtämme ja työtilaamme niin Partiomuseossa kuin 
leireilläkin. Merkittävimpiä kalustolahjoituksia olivat:    

2 kpl 8 x 10 m maavaatteita 
1 kpl 4 x 4 Näyttelyteltta 
3 kpl Lundia kirjahyllyjä, leveys 1 m 
1 kpl Lundia kirjahylly työpöydällä, leveys 80 cm 
1 kpl Ikea musta työpöytä, jossa laatikosto ja kaappi 
1 kpl Ikea musta laatikosto 
1 kpl puinen vaateteline 
1 kpl radio-kasetti – cd-soitin ja 2 kpl kaiuttimia (Orion) 
1 kpl työtuoli rullilla 
2 kpl puisia kylttejä, joissa poltettuna teksti ”Tervetuloa” tai ”Tervetuloa uudestaan” 
 
 
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 sähköpostitse että postin kautta 
lähetetyin tiedottein ja kutsun. 
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KESÄLEIRIT PERUTTU 2020 
Emme osallistuneet kesäleireille, sillä ne oli peruttu tältä kesältä pandemian takia. 

 

VARSINAIS-SUOMEN MUSEOT RY 
Puheenjohtajana toimi Anne Sjöström ja hallituksen varsinaisena jäsenenä 1.1. – 

8.9.2020 Yrjö Nenonen ja 8.9.2020 lähtien 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 museokeskuksen kanssa yhteistyö on jatkunut ja olemme saaneet sieltä 

asiantuntija-apua museokokoelman hoitoon liittyvissä asioissa. 

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 2020 90% museotilojen vuokrakuluista. Koronapandemian 
museolle aiheuttamien talousongelmien vuoksi Lounais-Suomen Partiosäätiö tuki museota 
alentamalla museotilojen vuokraa 10% vuodelta 2020. 

Loput vuokra- ja kiinteistön ylläpitokulut oli katettava muista lähteistä. Turun kaupungilta 
saatiin 2020 vajaan 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 2020 ei museoyhdistyksellä 
ollut palkattuja työntekijöitä, joten kaikki tehty työ oli vapaaehtoista talkootyötä.  

 

AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET 
Saadut avustukset vuodelle 2020   

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry myönsi Partiomuseolle vuonna 2019 
vuodelle 2020 avustusta 22.500 € ja Suomen Partiomuseosäätiö sr 3.000 €. Turun 
kaupunki myönsi 2020 yleisavustuksena toimintaan ja tilavuokraan 2.750 €. Yksityiset 
henkilöt ovat lisäksi avustaneet museota eri tavoin rahalahjoituksilla.  

Vuonna 2020 jätetyt avustushakemukset vuodelle 2021   

Vuoden 2020 puolella jätettiin vuodelle 2021 avustushakemukset Suomen Partiolaiset – 
Finlands Scouter ry:lle määrältään 32.600 € ja Turun kaupungille määrältään 3.000 €.   
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Kohdeavustushakemuksena jätettiin 2020 Museovirastolle anomus 2.800€ saamisesta 
Tuulikki Pietilä partioaiheisten "friisien" (sisustusboordien) konservoinnin jatkamiseen, 
omarahoitusosuuden työhön ollessa 700€.  
 

MYYNTITOIMINTA 
Myyntitoiminta on ollut vaisua vuonna 2020, sillä tärkeitä myyntitilaisuuksia, leireillä ja 

tapahtumissa jäi toteutumatta, emmekä saaneet pitää normaalisti näyttelyämme avoinna.  

Museo on laajentanut myyntiartikkelivalikoimaansa mm muistoadressit, niitä on erikseen 
suomenkieliset ja ruotsinkieliset.  

Museolle hankittiin vuoden 2019 lopussa oma iZettle-maksupäätelaite ja tabletti 
korttimaksujen käyttöönottamiseksi. Näitä päästiin tänä vuonna käyttämään, ja totesimme 
ne hyvin tarpeelliseksi. Nyt myös ilman käteistä liikkuvat pystyivät ostamaan meiltä. 

Netissä olevaa Antikvariaatti.net -kauppapaikkaan on lisätty jatkuvasti myyntikohteita ja 
sen myynti on hitaasti kasvanut vuosittain. Antikvariaattimyynnin laskutus- ja 
toimitusrutiinia on myös vuoden 2020 aikana tehostettu. 

HUOM! Partiomuseo ei ole asettanut eikä aseteta myyntiin henkilökohtaisia 
ansiomerkkejä sekä vastaavat muut tavarat ja esineet, jotka on lahjoitettu museolle 
kartuttamaan kokoelmaa, pysyvät museon kokoelmissa. 

 

10. HUOMIONOSOITUKSET JA MUISTAMISET 
Kertomusvuonna jaettiin seuraavat Partiomuseoyhdistyksen ansiomerkit: 

Kultainen ansiomerkki: Elina Liippola ja Visa Liippola.  

Hopeinen ansiomerkki: Matti Helanko, Anne Lahtonen ja Seppo Sundell.  

Pronssinen ansiomerkki: Martti Kivilä, Markus Laine, Leena Raukko.  

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

 

11. SUOMEN PARTIOMUSEOSÄÄTIÖ SR 
pj Nina Hännikäinen 
vpj Matti Helanko 
Anne Sjöström 
Harri Lukander 
Juha Tomberg 
 
Säätiön hallituksen vuosikokous pidettiin 20.4.2020 Suomen Partiomuseolla. Läsnä oli 

säätiön hallitus kokonaisuudessaan. Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands 
Scoutmuseiförening ry:n syyskokouksessa valittiin Marja Laite Partiomuseosäätiön 
hallituksen jäseneksi vuosiksi 2021 – 2023. 

Säätäjäyhdistykselle jaettu avustus oli kertomusvuonna 3.000 €.  
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Partiomuseosäätiö ei myöntänyt tänä vuonna apurahaa lapsi- ja nuorisotyökulttuurin 
yliopistotasoisen tutkimustoiminnan edistämiseen partiotoiminnan tunteville 
kasvatustieteen tai filosofian ylioppilaille.  

Säätiön omistuksessa ovat kaikki Suomen Partiomuseon kokoelmamateriaalit. Koko 
omaisuus on vakuutettu Vakuutusyhtiö If Oyj:ssä. 

Partiomuseosäätiön tilinpäätös on tehty Aurator varainhoitopalvelun toimesta ja vuoden 
2020 tilintarkastajina oli tilintarkastus Reijo Lehtimäki oy vastuutarkastajanaan HT Reijo 
Lehtimäki. 

 

 

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, 22. helmikuuta 2021 

SUOMEN PARTIOMUSEOYHDISTYS - FINLANDS SCOUTMUSEIFÖRENING RY 

HALLITUS 
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