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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS            Tapio Maijala 
 
Vuoden 2018 aikana Merikeskuksessa vieraili yhteensä 172 000 kävijää. Maksavia 
asiakkaita oli 57 000. Kävijäluvut ovat Forum Marinumin historian toiseksi parhaat 
viimeisimmän Tall Ships Race vuoden jälkeen. Kävijälukujen voidaan edelleen todeta 
olevan kasvukäyrällä. 
 
”Merivoimat 100 vuotta” teema tuli hyvin esille näyttely- ja tapahtumatoiminnassa 
sekä viestinnässä. 
 
Toiminnalle määritetyt painopisteet olivat strategian uusiminen ja toiminnan 
kehittäminen, kokoelmatyö ja toimitilat 
 
Strategian toiminta-ajatus, visio ja arvot määritettiin runsaan ja monipuolisen 
keskustelun ja ajatustenvaihdon tuloksena. Keinot ja toimenpiteet määriteltiin 
otsikkotasolla tarkoituksena jatkaa prosessia seuraavana vuonna. Strategiatyön 
tuloksena laadittiin myös toiminnan viisivuotissuunnitelma. Kolmeen eri seminaariin 
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osallistui koko henkilöstö ja hallituksen työvaliokunta. Museoiden itsearviointimallin 
mukaisella itsearvioinnilla oli edellisenä vuotena luotu pohja tehdylle strategiatyölle. 
 
Uusi kokoelmapoliittinen ohjelma otettiin käyttöön. Ohjelman mukaisena tavoitteena 
on kokoelmien digitointi ja saavutettavuuden parantaminen. Tavoitteessa edistyttiin 
merkittävästi. Suomen merimuseon kanssa solmittiin yhteistyösopimus, joka koskee 
erityisesti museoiden kokoelmavastuiden määrittelyä ja keskinäistä työnjakoa. 
Sopimus oli omalta osaltaan vaikuttamassa erikoismuseostatuksen säilyttämisessä. 
 
Kruununmakasiinin ullakko tyhjennettiin esineistä keväällä. Kesän aikana tilan 
soveltuvuutta kokeiltiin mm. teatteriesityksiin ja taidenäyttelyihin. Syksyllä tilan 
kunnostus aloitettiin ikkuna-, valaistus- ja sähkötöillä. Lisäksi tilattiin suunnitelma 
ullakon ympärivuotisen näyttely- ja tapahtumakäytön mahdollistamiseksi 
 
Forum Marinumin tekemä anomus erikoismuseostatuksen säilyttämiseksi 
hyväksyttiin. Päätös oli huolellisesti perusteltu ja se antoi varsin positiivisen ja 
kiittävän kuvan Forum Marinumin saavutuksista ja toiminnasta. Tämän Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tekemän, myös taloudellisesti, merkittävän päätöksen pohjalta on 
toimintaa hyvä jatkaa ja kehittää. 
 
Säätiön rahoituksen ja taloudellisen tilanteen osalta ei ole mainittavia muutoksia 
edellisiin vuosiin. 
 
 
 
 
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018   
   
Valtakunnallinen museotyö ja kokoelmat 
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Kokoelmat 
Uusi kokoelmapoliittinen ohjelma otettiin käyttöön, jonka painopisteenä on 
kokoelmien digitointi ja saavutettavuuden parantaminen. Vuoden aikana digitoitiin yli 
1000 kokoelmaobjektia ja yli 1000 kokoelmiin kuuluvaa esinettä ja kuvaa avattiin 
kaikille avoimessa verkkopalvelu Finna.fi:ssä.  
 
Esineiden digitointiasteen kasvutavoite 10 prosenttia saavutettiin. Nyt 46 prosenttia 
kaikista luetteloiduista esineistä on digitoitu. Kokonaisdigitointiastetta laskee 
luetteloimattomien esineiden määrä joka on arviolta yli 2 000. Kuvakokoelmien 
aktiivinen digitointi puolestaan nostaa kuvakokoelmien digitointiastetta, joka nousi 62 
prosenttiin vuonna 2018. Verkkopalvelu Finnassa on vuoden 2018 loppuun 
mennessä julkaistu 37 prosenttia museon kokoelmista (viime vuonna luku oli 23). 
 
Käsikirjasto järjestettiin ja kaksoiskappaleita ja museon kokoelmavastuuseen 
kuulumattomia niteitä karsittiin. Käsikirjaston paikkaluokitusta uusittiin. Käsikirjaston 
laajuus on vuonna 2018 lopussa noin 70 hm. 
 
Tekstiilikokoelmat inventointiin ja säilytystilat järjestettiin. Säilytystilaan oli kertynyt 
runsaasti tunnistamattomia ja sinne kuulumattomia esineitä. Inventoinnin yhteydessä 
tekstiilikokoelmiin luetteloitiin noin 300 esinettä. 
 
Suomen merimuseon kanssa solmittiin yhteistyösopimus, joka koskee erityisesti 
museoiden kokoelmavastuiden määrittelyä ja keskinäistä työnjakoa. Käytännön 
vuorovaikutusta lisättiin kokoelmatyössä ja sovittiin, että museot vaihtavat keskenään 
kokoelmaprofiileita asteittain. Veneet ovat kriittinen esineryhmä, johon museoiden 
yhteistyötarve käytännössä kiteytyy. Veneet ovat kallista kartuttaa, joten molempien 
museoiden on tarve tietää mitä on jo kartutettu. Sovimme periaatteesta, että jos 
jommassakummassa on jo sen tyyppinen vene, joka osuu molempien 
kokoelmavastuihin ja/tai kokoelmaprofiileihin, on kyseinen venetyyppi tallennettu eikä 
sitä ole enää tarve ottaa toisen museon kokoelmiin.  Vuonna 2018 toimitimme listan 
omasta venekokoelmastamme ja saimme vastavuoroisesti luettelon Suomen 
merimuseon venekokoelmasta. Oma listauksemme toimii samalla alkuna museon 
venekokoelman perusteellisemmalle inventoinnille. 
 
Vuoden 2018 aikana:  
- kokoelmien kartunta on ollut 739 esinettä ja kuvaa  (73 + 666). 
- kokoelmia on luetteloitu 1421 esinettä ja kuvaa  (540 + 881) 
- kokoelmia on digitoitu 1154 esinettä ja kuvaa  (377 + 877) 
- kokoelmia on avattu Finnaan 1105 esinettä ja kuvaa  (351 + 754) 
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Kuvaustoiminta  
Pienois- ja puolimalleja sekä merimiesarkkuja on kuvattu museon 
luettelointiprojektien yhteydessä. Venekatoksen alusten interiöörejä (Nuoli 8, Taisto 3 
ja Anna Gadd)on kuvattu saavutettavuuden parantamiseksi. Karjalan 50-
vuotisnäyttelyproduktiota varten on reprottu yli 100 valokuvaa. Osana 
kuvaustoimintaa suunniteltiin museolle Karjala – postimerkki. 
 
 
 

 

Piirustuksista, maalauksista sekä myynti- ja näyttelytoimintaan tarkoitetuista kuva-
aineistoista on otettu reprokuvia. Dokumentointeja ja reprotuotantoja on tehty 
myös kiinteistöhuollon tarpeisiin. 

Sigynin siirto Ruissalon telakalle videoitiin ja valokuvattiin. Vuoden 2018 vaihtuvat 
näyttelyt valokuvadokumentointiin. Pysyvistä näyttelyistä on dokumentoitu valokuvin 
myös Suomen Joutsenen näyttelytilat, Kruununmakasiinista Kurrin Konehuone ja 
Linnanpuomista "Konepajalla"-näyttely. Valokuvaaja on tuottanut PowerPoint -
esityksiä Säätiön 20-vuotisjuhliin sekä Ystävänpäivä-tapahtumaan. Forum Marinumin 
avajaisia ja yleisötapahtumia dokumentoitiin valokuvaamalla. 

 

  

Tutkimustyö ja julkaisutoiminta 
 
Helmikuussa ilmestyi Forum Marinumin vuosikirja nimeltään Telakoilta maailman 
merille. Kirjan kaikki artikkelit julkaistiin kolmella kielellä. 
Vuonna 2018 käynnistyi laivanrakennuksen tutkimus-, dokumentointi-ja 
tallennusprojekti yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Tutkimushanke keskittyy 
erityisesti matkustaja-alusten konseptisuunnittelun historiaan ja verkostoihin. 
Jatkettiin TAKO-yhteistyötä Pooli 5:n aktiivisena jäsenenä. Järjestettiin poolin 
yhteistyökokous Forum Marinumissa syksyllä. Osallistuttiin Suomen merihistoriallisen 
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yhdistyksen hallituksen ja Merihistorian Päivien suunnittelutyöryhmän toimintaan. 
Forum Marinumilla on edustaja myös Nautica Fennica-aikakauskirjan 
toimituskunnassa. 
 

 
 
 
 
Kansainvälinen toiminta  
Toteutettiin kymmenen liikkuvuutta Puolaan, Iso-Britanniaan ja Ranskaan osana 
OKM:n rahoittamaa ”Floating Maritime Heritage”-teemaista Erasmus+-ohjelmaa. 
Osallistuttiin kolmivuotiseen virolais-suomalais-ruotsalaiseen BALTACAR-
yhtiestyöprojektiin ohjausryhmän jäsenenä. 
 
 
 
 
 
Forum Marinumin toiminta Sotamuseon yhteistyömuseona 
 
Loppuvuodesta allekirjoitettiin yhteistyösopimus vuosille 2019-2021. Sotamuseon ja 
pääesikunnan kanssa neuvoteltiin ja keskusteltiin useaan otteeseen miinalaiva 
Keihässalmen telakoinnin kohonneista kustannuksista (verrattuna edelliseen 
telakointiin v 2008) sekä Polusmäen luolan vuokrasopimuksen päättämisen 
vaikutuksista merimiinojen ja muun vedenalaisen sodankäynnin materiaalin 
säilyttämiseen ja esillepanoon.  
 
Yhteistyö merivoimien kanssa on jatkunut hyvänä ja mutkattomana. 
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Museoalukset 
 
Suomen Joutsenella kunnostettiin keulavarasto, uusittiin köysistö sekä jatkettiin 
kansitöitä. 
 
Sotalaivoilla on tehty normaalit huoltotyöt. Luotsikutteri telakoitiin. 
 
Museoveneistä pidettiin ajokannalla Partiovene, Rautaville, Pikkuföri, Luotsikutteri, 
Poliisivene, Wilhelm Carpelan, Caritas ja Vetäjä V sekä lisäksi Linnakevene 
työveneenä. Vuoden lopulla museoaluksia (4) ja työvene osallistui maalialuksina 
Rolls Roycen johtamaan autonomista merenkulkua testaavaan merkittävään 
tapahtumaan, joka toteutettiin varsin vaativissa olosuhteissa. Museoaluslaivastomme 
osaavine henkilöstöineen osoitti suorituskykynsä.  
 
Venepuuseppä Juha Suorsa jatkoi salonkivene Boniton kunnostusprojektia. 
 

 
 
 
Näyttelyt 
 
Helmikuussa avattiin Johanna Pakolan ja Seppo Laurellin samannimiseen kirjaan 
perustunut näyttely ”Menetetyt majakat”. Myös näyttelyn suunnittelu ja käytännön 
toteutus tehtiin yhdessä Johanna Pakolan kanssa. Esinelainojen osalta tehtiin 
yhteistyötä mm. Ahvenanmaan merenkulkumuseon ja Liikenneviraston kanssa. 
Näyttelyn tekstitaulut lainattiin myöhemmin Kotkaan Suomen merimuseolle.  
 
Kruununmakasiinin päänäyttelyä täydennettiin niin ikään helmikuussa merkittävällä 
lisäyksellä, kun Saabin RBS15-meritorjuntaohjus sijoitettiin osaksi Suomen 
merivoimien historiasta kertovaa näyttelyosiota. Ohjuksen lisäksi näyttelysiilo sai 
huomattavia lisäyksiä havainnollistamaan merialueiden turvaamista ja 
ohjuspuolustusta. Kruununmakasiinin aulassa esitettiin maaliskuussa 
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Ahvenanmaalta lainattuja valokuvia purjelaiva Herzogin Cecilien viimeisestä 
matkasta ennen aluksen uppoamista vuonna 1936. 
 
Kevät eteni näyttelyiden osalta vilkkaana; Kruununmakasiinin vintti oli siivottu ja tilaa 
testattiin Turun Ammattikorkeakoulun taideakatemiasta valmistuvien opiskelijoiden 
lopputyönäyttelyn esittämisessä. Koko suuri vintti oli päädystä päätyyn taideteosten 
käytössä, ja uudenlainen näyttelytila herätti ihastusta niin yleisön kuin 
näytteilleasettajienkin keskuudessa.  
 
Forum Marinumin oman näyttelytuotannon pääasiallinen työresurssi suunnattiin 
teemavuoden mukaisesti Merivoimia esille tuoneeseen näyttelyyn. ”Tuonnin 
turvaajat, viennin vartijat – Merivoimat yhteiskunnan turvana 100 vuotta” avattiin 
toukokuun lopulla. Näyttelyn vahvoina kumppaneina toimivat Saab Finland Oy ja 
Huoltovarmuuskeskus. 
 
 

 
 
 
Kesäksi avattiin perinteisesti vaihtuva näyttely Suomen Joutsenen välikannelle. 
”Turun laivapäällikköyhdistys 150 vuotta” –näyttely tehtiin käytännössä yhdistyksen ja 
Forum Marinumin yhteistyönä. Näyttelyn kantavana sisältönä oli laaja kokoelma ns. 
kapteenintauluja, joista moni teos oli säilytettävänä Forum Marinumin 
kokoelmavarastossa. Myös näyttelyn pienoismalleista useat kuuluivat omiin 
kokoelmiimme. Toinen kesänäyttely oli esillä Kruununmakasiinin aulassa. Merihelena 
Leskisen maalaukset ”Meren tarinoita” –näyttelyssä toivat esiin taitelijan 
persoonallisia näkemyksiä meren kokemisesta ja veden olemuksesta.  
 
Tykkivene Karjalan näyttely uusittiin juhlallisesti aluksen täyttäessä 50 vuotta. 
Uudistuksen myötä pysyvä näyttely tarjoaa aiempaa enemmän tietoa Karjalan 
käytöstä Merivoimissa, ja esittelee aiempaa perusteellisemmin yleisölle avoinna 
olevia sisätiloja. Karjalan näyttely ja Linnanpuomissa esitetty ”Tuonnin turvaajat, 
viennin vartijat” olivat Merivoimat 100 –teemavuoden kulmakiviä, joita 
näyttelytarjonnan osalta täydensi mukavasti myös Mika Heliniltä lainattu näyttely 
”Suuliekkien takana”. Poikkeuksellisesti Kruununmakasiinin venekatoksessa esitetty 
näyttely kertoi maailman ainoan ja toimivaksi museoidun Obuhov 305/52 O2 -
rannikkotykin harvinaisesta käyttöosaamisesta. 
 
Loppuvuonna toteutettiin pitkäaikainen suunnitelma lyhyestä sesonkinäyttelystä 
Kruununmakasiinin aulaan. Tunnelmaltaan paljon kiitosta kerännyt ”Merimiehen 
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joulu” –näyttely kuvasi joulunviettoa merellä suurten purjelaivojen aikakaudella 1800-
luvulla. Suomen Joutsenen valtameripurjehduksilla 1930-luvulla sekä rahti- ja 
matkustajalaivoilla 1970–90 -luvuilla. Positiivisen palautteen ja verrattain lyhyen 
esilläoloajan vuoksi näyttely päätettiin uusia myös jouluna 2019. 
 

Museo-opetus 

Yleisötyön painopiste oli monipuolisessa yleisöohjelmassa. Lapsille ja perheille 
tuotettiin työpajoja ja aikuisille tuotettiin luento-ohjelmaa ja yleisöopastuksia. Vuoden 
aikana järjestettiin useampi seminaari, joista osa suunnattiin suurelle yleisölle ja osa 
merihistorian alan tutkijoille. Lasten Merimuseon suunnittelu käynnistyi. 

Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin aktiivisesti. Olimme Turun kaupungin pakollisena 
Elämyspolku-kohteena ja sen puitteissa suurin osa Turun kaupungin 
kuudesluokkalaisista tutustui oppaan johdolla Töissä merellä -päänäyttelyyn. 
Yhteistyö Turun merilukion kanssa jatkui. Keväällä 2018 toteutettu merihistorian 
kurssi pidettiin Forum Marinumin tiloissa museon asiantuntijoiden opetuksessa. 
Vuoden aikana museoon tutustui myös lukuisia muita kouluja ja oppilaitoksia, sekä 
päiväkoteja. Kaikkineen museossa vieraili koululaiskäynnillä 2410 oppilasta ja 214 
opettajaa ja valvojaa. 

Vuoden 2018 aikana tarjosimme työssäoppimispaikan viidelle ammatillisen koulun 
opiskelijalle, yhdelle korkeakouluharjoittelijalle. Kahdelle peruskoululaiselle 
tarjosimme TET-harjoittelupaikan.  

Oman henkilökunnan osaamista kehitettiin osallistumalla museoalan 
koulutustilaisuuksiin. Osa henkilökunnasta osallistui Museoviraston vertaiskehittäjä –
foorumiin, jossa pääpaino oli vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.  

Järjestimme yhdessä Turun Museokeskuksen kanssa vapaaehtoistapahtumia eri-
ikäisille kohdeyleisöille. Saimme toimintaan mukaan uusia aktiivisia vapaaehtoisia.  

Museolehtorin tilastot vuodelle 2018  

Koulut ja oppilaitokset 

Koulut ja oppilaitokset opastettuina 

ryhmiä: 108 kpl 
 tuotto: 8363 € 
 oppilaita 2242 hlö 
 valvojia 176 hlö 

Koulut ja oppilaitokset omin päin 

ryhmiä: 11 kouluryhmää 
 tuotto 266€ 
 oppilaita 168 hlö 
 valvoja 38 hlö 
 

Työapajat 

 50 osallistujaa 
 

Forum Marinumin itse järjestämille luennoille osallistuneet 

 586 osallistujaa 
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Ulkomaalaiset kävijät 

Näyttelyissä vieraili 3639 ulkomaalaista kävijää 
 

Linnanpuomin asiantuntijapalvelut 

LINNANPUOMIN KÄVIJÄT: 494 hlö 
LINNANPUOMIN YHTEYDENOTOT: 1788 kpl 

 

 
Viestintä 
 
Vuonna 2018 Merivoimien juhlavuosi korostui Forum Marinumin viestinnässä 
kevättalvesta myöhäiseen syksyyn. Edellä kuvattujen näyttelyiden lisäksi viestinnän 
sisältöinä korostuivat useat yleisötapahtumat, kuten Merivoimien vuosipäivä, 
Merikadettipäivät ja NOCO18. Lisäksi Polusmäen miinamuseon ratkaisematon 
kohtalo korosti merisotahistoriallisia teemoja Forum Marinumin viestinnässä. 
Miinamuseota tehtiin tunnetuksi tuottamalla videosarja, joka julkaistiin FM:n 
somekanavilla. Miinamuseoon järjestettiin kesällä myös muutama yleisökierros, jotka 
täyttyivät nopeasti. 
 
Markkinointiviestintää kohdennettiin erityisesti maanpuolustushistoriasta 
kiinnostuneille erilaisissa maanpuolustusjärjestöjen ja sotilasalan painetuissa 
julkaisuissa. Merivoimien kanssa tehtiin aktiivista ja ennalta sovittua yhteistyötä 
some-viestinnässä, ja muutenkin Forum Marinumin näyttelysisältöjä kuljettiin osana 
Merivoimien omaa juhlavuoden viestintää. 
 
 Vuoden aikana osallistuttiin Trafiikki-museoiden yhteisen viestinnän kehittämiseen 
laatimalla viestintästrategia. Trafiikki museot ry:n ostama asiantuntijapalvelu toimi 
samalla hyödyllisenä viestintäkoulutuksena, jonka materiaalit jäävät jokaisen 
jäsenmuseon käyttöön ja hyödynnettäväksi omassa viestintätyössä. 
 
Vuoden 2018 viestinnässä korostui myös erityisen vahvasti museoalus Sigynin 
korjaushanke, kun alus siirrettiin telakalle toukokuussa. Save our Sigyn –
viestintähanke toteutetaan vuosina 2018-2020 Museoalus Sigynin säätiön nimissä, 
mutta käytännössä tiiviissä yhteistyössä osana Forum Marinumin toimintaa. 
Esimerkiksi korjaushankkeen tietoja koostava verkkosivu toteutettiin vakiintuneen 
huomion keräävälle Forum Marinumin verkkosivustolle. Hankkeen 
ajankohtaisseuranta keskittyy Sigynin omille some-kanaville. 
 
Forum Marinumin sosiaalisen median sisältöjä tehtiin suunnitelmallisesti ja some-
strategiamme mukaisesti. Museolehtorin koordinoimissa somepostauksissa tehtiin 
harkittuja ja huolellisesti taustoitettuja nostoja museon esinekokoelmasta. 
Facebookin seuraajia oli vuoden lopussa 1774. Some-tileistä Instagram ansioitui 
toiseksi merkittävimpänä 1104 seuraajalla. Jatkettiin myös blogikirjoituksia 
ajankohtaisista teemoista.  
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 Tapahtumat ja kokoustoiminta 

 
 
 
2018 teemavuoden keskeisimpiä tapahtumia olivat Merivoimien vuosipäivä 
heinäkuussa, Merikadettipäivät elokuussa ja NOCO18 lokakuussa. Näiden lisäksi 
perinteet jatkuivat mm. Jokisataman avajaisilla toukokuun lopussa, sekä 
Puolustusvoimien kesäkiertuekonsertilla elokuun lopussa. 
 
Rakennusliitto toi valtakunnalliset kesäpäivänsä Forum Marinumin ja Turun Linnan 
alueelle, ja järjestelyihin liittyi kumppanuuksia vahvistavia toimintoja mm. Turun 
kaupungin suuntaan. Hyvät kokemukset poikivat myös muita tilaisuuksia, sillä 
Teollisuusliitto järjestää vastaavanlaisen tapahtuman jäsenistölleen kesällä 2019. 
 
Vuonna 2018 Forum Marinumiin saatiin myös kaksi korkean tason valtiovierailua. 
Islannin presidentti Guðni Th. Jóhannesson vieraili Turussa ja Forum Marinumissa 
toukokuuss. Tanskan kruununprinsessa Mary osallistui Tanskan suurlähetystön ja 
MeyerTurun järjestämään bisnesdelegaatioiden tapaamiseen, jonka 
osakokonaisuudet järjestettiin Forum Marinumin tiloissa syyskuussa. Sekä 
presidentin että prinsessan nimilaatat kiinnitettiin Forum Marinumin pihaan 
yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. 
 

 
 
 
 
Kokoustilojen käyttöaste pidettiin hyvällä tasolla, ja kokoustekniikkaa päivitettiin 
nykyisten vaatimusten tasolle. 
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 Henkilöstö 

 
Forum Marinumin palveluksessa oli vuoden 2018 päättyessä vakinaista 
henkilökuntaa yhteensä 17 henkilöä. 
 
Kesäkaudella on tuntipalkkaisena henkilöstönä toiminut eripituisia aikoja 
veneenkuljettajia, lipunmyyjiä ja oppaita. Heistä osa on toiminut myös talvikautena 
joko määräaikaisina tai tarvittaessa erikseen kutsuttuina työntekijöinä opasvalvojien 
tehtävissä. Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2018 yhteensä 26 kpl.  
 
Forum Marinum panosti henkilöstönsä työhyvinvointiin huolehtimalla terveellisestä 
työympäristöstä. Säätiö järjesti mahdollisuuden terveelliseen työpaikkaruokailuun ja 
tuki kevyttä ruokavaihtoehtoa (keitto ja salaatti). Säätiö tuki myös henkilöstön 
kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia virikesetelein.  
Suunnittelija Otto Holmborg valittiin vuoden 2018 Forum Marinumilaiseksi. 
Lokakuussa osallistuttiin Trafiikkipäivään Päivälehden museossa Helsingissä. 
 

 
 
 
 
Talous 
 
Tilikauden käyttötalouden liikevaihto oli 2 196 168 €. Oma tuoton osuus 
käyttötaloudesta oli 43,6 %. Tuloslaskelmassa, taseessa ja liitetiedoissa on selvitetty 
tarkemmin kuluneen kauden talous. 
 
 
Toimitilat 
 
Kruununmakasiinin ullakko tyhjennettiin esineistä keväällä. Kesän aikana tilan 
soveltuvuutta kokeiltiin mm. teatteriesityksiin ja taidenäyttelyihin. Syksyllä tilan 
kunnostus aloitettiin ikkuna-, valaistus- ja sähkötöillä. Lisäksi ”Merikeskus Turku” 
hankkeen myötä tehtiin suunnitelma ullakon ympärivuotisen näyttely- ja 
tapahtumakäytön mahdollistamiseksi.  
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Linnanpuomin mittava ilmastointiremontti toteutettiin kesän aikana. Henkilöstön 
työskentelyolosuhteita on jonkin verran parannettu kalustohankinnoilla ja 
kiinnittämällä huomiota työtilojen siisteyteen. Mittavampaan toimistotilahankkeeseen 
ei ollut vielä mahdollisuuksia. Museokaupan uudistaminen siirtyi seuraavaan 
vuoteen.  
 
Heikkilästä vuokrattiin hallitilaa kokoelmien säilytystiloiksi. 
 
Pääskyvuoren säilytystilojen kunnostusta jatkettiin. Keskelle säilytystilaa hankittiin 
uusi, 10 metriä pitkä hyllykokonaisuus kevyitä museoesineitä varten. 
 
 
Investoinnit 
 
Kruununmakasiinin vintin käyttökelpoisuutta näyttely- tapahtuma- ja monitoimitilana 
parannettiin ikkunoilla, valaistuksella ja sähkötöillä. Suomen Joutsenen korjaustöitä 
jatkettiin ja Luotsikutteri telakoitiin. Lisäksi tehtiin muiden museoalusten pienehköjä 
korjauksia. Merivoimien juhlanäyttely ja Karjalan näyttelyn uusiminen olivat myös 
investointiluonteisia hankkeita 
 
Investointeja varten saatiin Rikosseuraamusviraston, Turun kaupungin, yksityisten 
perustajajäsenten ja rahastojen sekä liike-elämän avustuksia ja lahjoituksia.  
Investointeihin käytettiin yhteensä 698 400 €. 
 
      
Säätiön hallitus, työvaliokunta ja neuvottelukunta 
 
Forum Marinum -säätiön hallitus piti toimintavuoden aikana 4 kokousta ja hallituksen 
työvaliokunta 5 kokousta. Säätiön neuvottelukunta kokoontui kokoukseensa 
helmikuussa . Neuvottelukunta kokoontui lisäksi heinäkuun lopulla Forum Marinumin 
näyttelyihin ja Sigynin kunnostusprojektiin tutustuen. Säätiön hallituksen, 
neuvottelukunnan ja hallituksen työvaliokunnan kokoonpanot ja henkilöt on esitetty 
liitteessä. 


