1

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2019 aikana Merikeskuksessa vieraili yhteensä 180 000 kävijää. Maksavia
asiakkaita oli 68 854. Maksaneitten kävijöitten osalta tulos on Forum Marinumin
historian paras.
Vuoden 2019 teemana oli ”kokoelmat näkyviksi”. Kokoelmien digitaalista
saavutettavuutta parannettiin takautuvalla luetteloinnilla, esineiden valokuvaamisella
ja avaamalla kokoelmia verkkopalvelu Finnassa. Kokoelmien fyysistä
saavutettavuutta kehitettiin rakentamalla uusi varastonäyttely laivojen
pienoismalleista. Kokoelmaprofiili laadittiin rinnakkaistyönä Suomen Merimuseon
kanssa
Vuoden aikana digitoitiin yli 1000 esinettä. Lisäksi kaikille avoimessa verkkopalvelu
Finnassa avattiin yli 1000 kappaletta kokoelmiin kuuluvaa esinettä ja kuvaa. Vuoden
lopussa Finnassa oli saatavilla noin 40 prosenttia Forum Marinumin luetteloiduista
kokoelmaesineistä eli 3 440 esinettä.
Forum Marinum on toiminut aktiivisena Turun kaupungin kumppanina saariston
saavutettavuutta edistävässä kehityshankkeessa. Ensimmäisenä konkreettisena
toimintona oli Kruununmakasiinin ullakolla toimeenpantu kesän popup -näyttely, jota
suunnittelemassa ja rakentamassa oli suuri
kumppanuusverkosto meille tärkeitä toimijoita.
Lasten merimuseo ”Tyrskynmyrskyn” oli
menestys alusta alkaen ja vaikutti merkittävästi
kävijämääriin ja -profiiliin. Laivaston
soittokunnasta tehty näyttely Suomen
Joutsenella sekä Soittokunnan lukuisat
esiintymiset alueellamme kesän kuluessa olivat
myös menestys sekä kävijämäärien että
positiivisen julkisuuden osalta.
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Forum Marinum järjesti vesiliikennettä tallentavien muistiorganisaatioiden
valtakunnallisen tapaamisen keväällä. Päivän monipuolinen tapaaminen oli jatkoa
vuosien varrella aiemmin pidetyille pienimuotoisille kokoontumisille. Nyt koossa oli
suuri joukko (n. 26 henkeä) 14 eri organisaatiosta. Forum Marinum, merenkulun
valtakunnallisena vastuumuseona järjestää jatkossa kokoontumisen kerran vuodessa
Turussa ja välivuosina henkilöstömme jalkautuu auttamaan ja tukemaan pienempiä
museoita ja yhdistyksiä heidän tarpeittensa mukaisesti.
Uuden museolain voimaantulon myötä Forum Marinum on jatkossa merenkulun
valtakunnallinen vastuumuseo.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Valtakunnallinen museotyö ja kokoelmat
Kokoelmat
Suomen merimuseon kanssa jatkettiin kokoelmayhteistyötä vuonna 2018 solmitun
yhteistyösopimuksen nojalla, joka koskee erityisesti museoiden kokoelmavastuiden
määrittelyä ja keskinäistä kokoelmatyönjakoa. Kokoelmaprofiilien vaihtoa jatkettiin:
Forum Marinum toimitti listan omasta pienoismallikokoelmastaan ja sai
vastavuoroisesti luettelon Suomen merimuseon pienoismallikokoelmasta. Forum
Marinumin kokoelmissa on tällä hetkellä 265 pienoismallia.
Museon esinekokoelmat karttuivat yli 500 esineellä, osin lahjoitusten kautta ja osin
inventointien vuoksi. Kokoelmien takautuva luettelointi ja digitointi jatkui. Vuoden
aikana digitoitiin yli 1000 kokoelmaobjektia ja yli 1000 kokoelmiin kuuluvaa esinettä ja
kuvaa avattiin kaikille avoimessa verkkopalvelu Finna.fi:ssä. Vuoden lopussa
Finnassa oli saatavilla noin 40 prosenttia Forum Marinumin luetteloiduista
kokoelmista eli 3 440 objektia.
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Jatkettiin TAKO-yhteistyötä Pooli 5:n aktiivisena jäsenenä osallistumalla verkoston
tapaamisiin ja yhteen nykydokumentointihankkeeseen.
Saatiin yhdessä muiden Trafiikki-museoiden kanssa rahoitus 3D-projektiin, jossa
kartoitetaan erilaisia tapoja käyttää mallinnustekniikoita sekä säilyttää ja esittää
lisätyn todellisuuden dataa. Teimme opintovierailun hankerahoituksella Open dataseminaariin Tukholmaan.
Forum Marinumilla on edustaja Nautica Fennica-aikakauskirjan toimituskunnassa,
joka kokoontui kaksi kertaa vertaisarvioimaan aikakauskirjan tulevia julkaisuja.
Vuoden 2019 aikana:
-kokoelmien kartunta: 1005 (esineet 519 + kuvat 486)
-kokoelmien luettelointi: 1015 (esineet 529 + kuvat 486)
-kokoelmien digitointi: 873 (esineet 449 + kuvat 444)
-kokoelmien avaaminen verkossa: 661 (esineet 343 + kuvat 318)
-yhteensä 54 % kokoelmista on digitoitu, verkossa avoimesti saatavilla 40 %
kokoelmista.
Katseluvarasto-hanke
Suurin ponnistus oli pääasiassa OKM:n rahoituksella toteutettu
katseluvarasto-hanke, jolla parannettiin Forum Marinumin
esinekokoelmien säilytysolosuhteita ja etenkin kokoelmien fyysistä ja
digitaalista saavutettavuutta. Siihen kuuluu kaksi isompaa osiota:
pienoismalleja varten tehty kuusi metriä korkea hyllyrakennelma, sekä
verkkoseinäkokonaisuus puolimalleille ja muille seinälle ripustettaville
esineille. Uudet rakenteet suunniteltiin varta vasten
Kruununmakasiinin kokoelmatilaan yhdessä varastorakenteita myyvän
yrityksen kanssa. Samalla tehtiin lisäosia jo olemassa olevin hyllyihin
ja rakennettiin yksi kulkusilta säilytystilan lisäämiseksi.
Projektin aikana kunnostettiin ja puhdistettiin 50 pienoismallia. Merikeskuksen
pienoismallikokoelma inventoitiin ja kuvattiin. Myös yli 100 puolimallia identifioitiin,
kuvattiin, puhdistettiin ja nostettiin verkkoseiniin. Kaikki Kruunumakasiinin
esinevaraston esineet, noin 1000 kappaletta, puhdistettiin, suojattiin harsolla. Lisäksi
kaikki luettelointitiedot tarkistettiin.
Rakennettuihin seinäelementteihin teetettiin valaistussuunnittelu. Yleisön hallittu
pääsy varastotilaan järjestettiin toisen kerroksen laakongin kautta. Tilaan lisättiin
valaistusta ja rakennettiin liikkeentunnistin.
Kuvaustoiminta
Esinekuvauksien ja kuvankäsittelyn lisäksi fotogrammetriakuvia otettiin 3 Dmallinnuksia varten arviolta 20 000 kappaletta. Vanhoja valokuvia ja piirustuksia
reprokuvattiin noin 200 kappaletta ja vaihtuvat näyttelyt dokumentoitiin kuvallisesti.
Lisäksi jatkettiin Forum Marinumin tapahtumien kuvaamista sekä toteutettiin
kuvauksia tiedotuksen, sosiaalisen median ja markkinoinnin tarpeisiin.

Tutkimustyö, julkaisutoiminta ja kansainvälinen toiminta
Forum Marinum jatkoi yhteistyötä Turun yliopiston ja Royal Caribbean Cruises Ltd:n
kanssa vuonna 2018 aloitetussa hankkeessa, jossa tutkitaan risteilyalusten
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konseptisuunnittelun kehitystä ja tallennetaan aihealueeseen liittyviä aineistoja.
Vuoden 2019 aikana toteutettiin konseptisuunnitteluun osallistuneiden henkilöiden
haastatteluja ja hanketta esiteltiin kahdessa kansainvälisessä seminaarissa.
Forum Marinum osallistuu yhteistyökumppanina Turun Yliopiston ja Åbo Akademin
apulaisprofessorien vetämään AHA-Aallonharjalle tutkimusryhmään. Ryhmä toimitti
ja kirjoitti vertaisarvioidun artikkelikokoelman, joka tutkii suomalaisen merisuhteen
muutosta. Kirjassa on yksi Forum Marinumin tutkijan artikkeli.
Forum Marinumissa järjestettiin kolmipäiväiset Merihistorian Päivät yhdessä Suomen
merihistoriallisen yhdistyksen ja Meriarkeologisen Seuran kanssa maaliskuussa
2019. Forum Marinumissa järjestettiin toukokuussa myös kansainvälinen
risteilymatkustuksen historiaa esittelevä tutkimusseminaari, joka kokosi yhteen
merihistorian tutkijoita ja laivanrakennusteollisuuden huippunimiä. Aiheesta alettiin
työstää teosta Forum Marinumin julkaisusarjaan. 12.10.2019 järjestettiin
meripuolustus- ja merisotahistorian tutkijatapaaminen.
Forum Marinumin tutkijat osallistuivat puhujina alan seminaareihin ulkomailla, mm.
huhtikuussa Lontoon Greenwichissä (Maritime Animals-seminaari) ja elokuussa
Amsterdamissa (International Labour History-seminaari).
Yhteydet Eesti Meremuuseumin kanssa ovat olleet vilkkaat merivoimien historiaan
liittyen. Tuemme Eesti Meremuuseumin näyttelyhanketta liittyen Jumindan
miinakatastrofiin vuonna 1941. Vuonna 2019 on jatkettu yhteyksien ylläpitoa
venäläisiin museoihin, erityisesti Pietarin tykistömuseoon, Venäjän
keskusmerisotamuseoon sekä Viipurin museoon.
Osallistuttiin virolais-suomalais-ruotsalaiseen BALTACAR-yhteistyöprojektiin
ohjausryhmän jäsenenä. Osallistuttiin myös Viron sotamuseon vetämään EU:n
Central Baltic -hankehakemukseen, jonka tavoitteena oli sotahistoriallisten kohteiden
tutkimus ja matkailukäytön kehittäminen. Kesäkuussa Forum Marinumissa vieraili
Portsmouthin yliopiston professori, tutkijoita ja opiskelijoita Port Towns and Urban
Cultures-hankkeesta vastavierailuna edellisvuoden Forum Marinumin henkilökunnan
Erasmus+-liikkuvuushankkeen vierailuun.

Forum Marinumin toiminta Sotamuseon yhteistyömuseona
Yhteistyö ja yhteydenpito Sotamuseon kanssa oli varsin vaatimatonta. Saimme
hyväksynnän toimia Polusmäkeen varastoidun esineistön kanssa parhaan kykymme
mukaan. Merivoimien maakuljetuksilla siirrettiin harvinainen miinakokoelma
väliaikaiseen varastotilaan Turun sataman alueelle. Pääosa muusta vedenalaisen
sodankäynnin esineistöstä tunnistettiin, inventoitiin ja luetteloitiin sekä huollettiin
Merikeskuksen alueella. Pääosa esineistöstä siirrettiin syksyn mittaan Forssaan DAGroupin tiloihin sekä varastoitavaksi että osaksi tulevaa näyttelyä.
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Forum Marinum on yhteistyössä paikallisen matkailuyrittäjän kanssa
suunnittelemassa Helsingin edustan Isosaaren entiselle torpedokoeasemalle
torpedoaselajista kertovaa näyttelyä.
Katanpäässä avattiin saaren sotilashistoriasta kertova pienimuotoinen näyttely, joka
tehtiin yhteistyössä Metsähallituksen ja paikallisen yrittäjän kanssa.
Forum Marinumin tukema ja koordinoima ”Örön vapaaehtoinen tykkiryhmä” kunnosti
kesällä sekä Katanpään että Isokarin tykkejä.
Yhteistyö merivoimien kanssa on jatkunut hyvänä ja mutkattomana.

Museoalukset
Suomen Joutsenella saatettiin vuoden 2016 telakoinnin jälkeiset perushuoltotyöt
päätökseen.
Sotalaivoilla on tehty normaalit huoltotyöt. Keihässalmi
telakoitiin. Kultaranta VII kansi uusittiin
Museoveneistä pidettiin ajokannalla Partiovene,
Rautaville, Pikkuföri, Luotsikutteri, Poliisivene, Wilhelm
Carpelan, Caritas ja Vetäjä V sekä lisäksi Linnakevene
työveneenä. Kaikille kulkeville aluksille tehtiin laajennetun
huolto-ohjelman mukaiset työt.
Venepuuseppä Juha Suorsa jatkoi salonkivene Boniton kunnostusprojektia.

Näyttelyt
Maaliskuussa avattiin lasten merimuseo Tyrskynmyrskyn
osaksi Kruununmakasiinin päänäyttelyä. Lapsille ja
lapsiperheille kohdennetun sisällön tarve oli tiedostettu jo
pidemmän aikaa, ja tuohon kysyntään vastattiin
onnistuneesti. Yleisöavajaiset 23.5.2019 johti kaikkien
aikojen yleisöryntäykseen Kruununmakasiinin
näyttelyrakennuksessa. Epävirallisten tilastojen mukaan
kyseessä oli todennäköisesti suurin sisätiloissa järjestetty
yleisötapahtuma merikeskuksen omassa historiassa. Vilkkaan alun jälkeen
lapsikävijöitä riitti pitkin vuotta, ja myös ennätykselliset kävijätilastot todistivat uuden
kohderyhmän tavoittamisesta.
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Vuoden toinen merkittävä näyttelyhanke toteutettiin yhdessä Laivaston soittokunnan
kanssa. ”Sinitakkien säveliä – Laivaston soittokunta 100 vuotta” esitettiin kesällä
Suomen Joutsenen välikannella. Näyttelyn ohella laivalla järjestettiin soittokunnan
esiintymisiä eri kokoonpanoin. Aktiivisesti kiertävinä esiintyjinä tieto näyttelystä kiiri
laajoille tahoille, ja se osoittautuikin erittäin vetovoimaiseksi kesänäyttelyksi.

Läpi vuoden olimme mukana Turun kaupungin johtamassa hankkeessa, joka tähtää
mm. saariston parempaan saavutettavuuteen ja olemassa olevan merikeskuksemme
toiminnallisen konseptin kehittämiseen. Ensimmäinen konkreettinen saavutus oli
hankkeessa mukana olevien toimijoiden kanssa yhdessä toteutettu pop up –näyttely,
joka esitettiin Kruununmakasiinin vintillä 14.6. – 4.8. Avoinnapidosta ja valvonnasta
huolehtivat TSYK:in merilukiolaiset.
Kruununmakasiinin ala-aulan kesänäyttelyn toteutti Turun Seudun Kuvataidekoulu
KONSTA. Lasten meriaiheiset maalaukset tukivat lasten merimuseon saamaa
huomioita.
Etäkohteisiimme lukeutuvan Katanpään linnakesaaren näyttely avautui yleisölle.
Suunnitelmat etenivät myös uusista, tulevien vuosien etäkohdekumppanuuksista.
Elokuussa valmistui keväällä telakoidun miinalaiva Keihässalmen uusittu näyttely.
Syksyllä käynnistettiin suunnittelu Sigynin näyttelystä, joka tullaan esittämään laivalla
korjaushankkeen valmistuttua. Marraskuussa täydennettiin Linnanpuomin
venekokoelmaa esittämällä pieni näyttely Pahaniemen veneveistämön historiasta.
Joulukuussa jatkettiin pienimuotoista perinnettä esittämällä itsetuotettu
”Merenkulkijan joulu” –näyttely Kruununmakasiinin aulassa. Näyttelyyn liittyi
yhteismarkkinointia ja jouluinen tapahtuma ravintola Göranin kanssa.

7

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. Maaliskuussa ovensa avanneelle Lasten merimuseo
Tyrskynmyrskylle järjestettiin yleisöavajaiset. Avajaisten ohjelma sisälsi onkimista,
kasvomaalauksia sekä Muumipapan ja Nuuskamuikkusen näytöksiä.
Tyrskynmyrskyn houkutteli vuoden aikana paikalle ennätysmäärän lapsikävijöitä.
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 2019 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 koululais- ja päiväkotikäynnillä 2617 lasta
ja 327 opettajaa ja valvojaa.
Vuoden 2019 aikana tarjosimme työssäoppimispaikan kolmelle ammatillisen koulun
opiskelijalle, kahdelle korkeakouluharjoittelijalle. Yhdelle peruskoululaiselle
tarjosimme TET-harjoittelupaikan.
Oman henkilökunnan osaamista kehitettiin osallistumalla museoalan
koulutustilaisuuksiin. Osa henkilökunnasta osallistui Museoviraston vertaiskehittäjä –
foorumiin, jossa pääpaino oli vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.
Osallistuimme Turun korkeakoulujen, TE-keskuksen sekä Turun museokeskuksen
järjestämään Töissä museoalalla -tapahtumaan Turun yliopistolla. Myös
vaapaehtoistoimintaamme kehitettiin eteenpäin.
Museolehtorin tilastot vuodelle 2019
Koulut, päiväkodit ja oppilaitokset
Koulut, päiväkodit ja oppilaitokset opastettuina
ryhmiä: 87 kpl
tuotto: 8696 €
oppilaita 2087 hlö
valvojia 227 hlö
Koulut, päiväkodit ja oppilaitokset omin päin
ryhmiä: 39 kouluryhmää
tuotto 525€
oppilaita 530 hlö
valvoja 100 hlö
Työapajat
77 osallistujaa
Forum Marinumin itse järjestämille luennoille osallistuneet
586 osallistujaa
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Ulkomaalaiset kävijät
Näyttelyissä vieraili 4920 ulkomaalaista kävijää
Linnanpuomin asiantuntijapalvelut
LINNANPUOMIN KÄVIJÄT: 431 hlö
LINNANPUOMIN YHTEYDENOTOT: 1465 kpl

Viestintä
Vuonna 2019 Save our Sigyn –korjaushanke oli vahvasti mukana Forum Marinumin
viestinnässä. Korjaushankkeelle tavoiteltiin yritysten ja yksityisten tukitoimia sekä
yleistä tunnettuutta Sigynin tilanteelle. Näyttelyiden markkinointiviestintää
kohdennettiin erityisesti lapsiperheille. Viestintäyhteistyö Laivaston soittokunnan
kanssa toimi moitteettomasti, ja sillä tavoitettiin ja tuotiin hyvin yhteen molempien
organisaatioiden yleisöjä.
Vuoden aikana jatkettiin Trafiikki-museoiden yhteisen viestinnän kehittämistä ja
oppien soveltamista jäsenmuseoiden tasolla.
Forum Marinumin sosiaalisen median sisältöjä toteutettiin suunnitelmallisesti.
Pääasiallisten kanaviemme Facebook ja Instagram seuraajamäärät kasvoivat
molempien kanavien osalta noin 300 seuraajalla. Hyödynnettiin blogia pidempien
kirjoitusten alustana.
Näyttelyitä, seminaareja, yleisötapahtumia ja museokokoelmia koskevissa asioissa
julkaistiin myös perinteisiä mediatiedotteita entiseen tapaan. Sähköisten kanavien
lisäksi markkinoinnissa hyödynnettiin ulkomainontaa ja painettuja julkaisuja.

Tapahtumat ja kokoustoiminta
Kevätkauden keskeisimmät tapahtumat olivat lasten merimuseon avaaminen,
Merihistorian päivät, kuukausittaiset Perinneveneillat, ja sotahistorialliset
esitelmätilaisuudet mm. kenraali Kaarlo Kivekkäästä. Toukokuussa organisoimme
laivasuunnittelun asiantuntijoista koostuneen
kansainvälisen seminaarin, jonka tuotokset päätyivät
myös Forum Marinumin julkaisemaksi kirjaksi. Niin ikään
toukokuussa järjestettiin laivapienoismallirakentajien
kokoontuminen Forum Marinumissa, ja avointa
yleisötapahtumaa päätettiin jatkaa myös vuonna 2020.
Jokisataman avajaisia vietettiin perinteisesti kesäkauden
alkamisen merkiksi.
Kesäkuussa olimme mukana Seurakuntayhtymän kummipäivässä, jonka ajatuksena
oli aktivoida ihmisiä kummilasten tapaamiseen mm. museoissa. Puolustusvoimain
kesäkiertue keräsi tuhansia ihmisiä Suomen Joutsenen eteen kesäkuun lopulla.
Heinäkuussa järjestimme höyryalusten kokoontumisen museolaituriimme, ja samaan
aikaan helteisellä piha-alueella oli käynnissä Turku Food & Wine tapahtuma.
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Merikeskuksen fasiliteetit houkuttivat edelleen myös urheilutapahtumien järjestäjiä,
näistä esimerkkeinä Aurajoen yöjuoksu ja Challenge Turku Triathlon.
Kesän lopulla isännöimme Vesiliikenteen historiaa tallentavien museoiden
kokoontumisen, jonka yhteydessä saimme mediahuomiota kokoelmiimme liitetyn
verkkoveneen hinaamisesta Forum Marinumiin.
Syksyllä järjestimme mm. opastuskierroksia Jouko Kurrin moottorikokoelmaan, jonka
omistus siirtyi Forum Marinumille keräilijän jäätyä ”eläkkeelle”. Syyskuussa
osallistuimme Kaupunginosaviikkojen Linnafält-päivään ja auditoriossamme
järjestettiin Elokuvapäivän näytös. Turun päivänä Forum Marinumin ohjelmistossa oli
mm. mieskuoron esiintyminen ja vanhojen ajoneuvojen kokoontuminen.
Tapahtumien osalta jatkoimme yhteistyötä Suomen Majakkaseuran kanssa. Kai
Varsion kirja lentotukialuksista julkaistiin Forum Marinumissa. Lokakuussa
järjestimme perinteisen merihistoriallisen tutkijatapaamisen. Osana samaa
tapahtumaviikonloppua organisoimme Estonian uppoamisen 25-vuotismuistoa
kunnioittaneen seminaarin, joka tallennettiin ja julkaistiin myös Youtubekanavallamme. Muistovuoden kunniaksi Estonian MOB-vene siirrettiin varastosta
pihalle yleisön nähtäväksi. Osallistuimme Turun kirjamessuille sekä Aboa Maren
Merenkulkumessuille. Joulun ajan käynnisti yhteistapahtuma ravintola Göranin
kanssa.

Henkilöstö
Forum Marinumin palveluksessa oli vuoden 2019 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 2019 yhteensä 28,7 kpl.
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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.
Museovahtimestari Petteri Ilola valittiin vuoden 2019 Forum Marinumilaiseksi.
Lokakuussa osallistuttiin Trafiikkipäivään Vapriikissa Tampereella.

Talous
Tilikauden varsinaisen toiminnan tuotto oli 2 322 146 €. Oma tuoton osuus
käyttötaloudesta oli noin 43%. Tuloslaskelmassa, taseessa ja liitetiedoissa on
selvitetty tarkemmin kuluneen kauden talous.

Toimitilat
Museokaupan tiloissa tehtiin remontti, jossa uudistettiin
myyntitiski ja pääosa hyllystöistä. Museokauppa saatiin näin
avarammaksi ja toimivammaksi sekä yleisön että
asiakaspalveluhenkilöstön osalta.
Linnanpuomin tilojen siisteyttä ja mm. kellaritilojen
paloturvallisuutta parannettu poistamalta käytäviltä palokuormaa lisääviä esineitä.
Pienoismallien kokoaminen Kruununmakasiinin katseluvarastoon on tuonut osaltaan
väljyyttä ja turvallisuutta molempien rakennusten tiloihin.

Investoinnit
Kruununmakasiinin vintin käyttökelpoisuutta näyttely- tapahtuma- ja monitoimitilana
parannettiin ikkunoilla, valaistuksella ja sähkötöillä. Työt jatkuivat vuoden 2019
puolelle.
Miinalaiva-museoalus Keihässalmen telakointi ja Suomen Joutsenen telakoinnin
jälkeiset investointiluonteiset korjaustyöt saatiin tehtyä. Lisäksi tehtiin muiden
museoalusten pienehköjä korjauksia.
Laivaston Soittokunnan näyttelyyn ja Forssan vedenalaisen sodankäynnin näyttelyyn
on saatu investointiluonteista avustusta.
Näihin kaikkiin toimenpiteisiin saatiin Rikosseuraamusviraston, Turun kaupungin,
yksityisten perustajajäsenten, puolustusvoimien ja säätiöiden avustuksia ja
lahjoituksia. Investointeihin käytettiin yhteensä 810 000 €.

Säätiön hallitus, työvaliokunta ja neuvottelukunta
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Forum Marinum -säätiön hallitus piti toimintavuoden aikana kuusi kokousta ja
hallituksen työvaliokunta viisi kokousta. Säätiön neuvottelukunta kokoontui
vuosittaiseen kokoukseensa helmikuussa. Neuvottelukunta kokoontui lisäksi
kesäiseen kokoontumiseensa Forum Marinumissa heinäkuun lopulla. Säätiön
hallituksen, neuvottelukunnan ja hallituksen työvaliokunnan kokoonpanot ja henkilöt
on esitetty liitteessä.

