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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2021 aikana Merikeskuksessa vieraili yhteensä 148 000 kävijää (v. 2020
150 000). Maksavia asiakkaita oli 65 000 (v. 2020 57 000), joista valtaosa vierailu
kohteissamme kesäkaudella (n. 50 000). Luvut ovat jälleen tilanteeseen nähden
hyviä.

Alkuvuosi oli hyvin hiljainen ja kesä jälleen ennätysvilkas. Kesän kävijämäärät
keskittyivät vielä edellisvuottakin selkeämmin heinäkuulle. Syksy oli jälleen hyvin
hiljainen, mutta halusimme ja pystyimme pitämään näyttelyt avoinna ilman
sulkemisia. Toinen pandemiavuosi oli Merikeskuksen toiminnan kannalta paljolti
ensimmäisen kaltainen, mutta rajoitukset ja yleisön käyttäytyminen eivät tulleet enää
täytenä yllätyksenä. Talouden osalta tilanteeseen oli pystytty jonkin verran
varautumaan. Lisäksi voitiin odottaa valtion korvaavan syntyviä tappioita
edellisvuoden tapaan.
Vuoden 2021 teemana oli ”Ympäristö ja Itämeri”, joka toteutui uuden pysyvän
näyttelyn ”40 000+” osalta hyvin. Luotujen yhteistyöverkostojen hyödyntäminen
näyttelyn ja koko Merikeskuksen yleisötyössä ja mm. matkailun kehittämishankkeissa
jäivät osin toteutumatta. Lisäksi peruuntuneet tapahtumat, joista isoimpina TSR 2021
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ja Swan -regatta, olivat isoja pettymyksiä. Tapahtumien ja oman yleisötoiminnan
peruutuksista huolimatta kotimaan matkailijat löysivät Turun ja Forum Marinumin ja
mahdollistivat suunnitelman mukaisen toiminnan jatkumisen vuoden loppuun saakka.
Pystyimme vahvistamaan käsitystä museosta turvallisena ja vastuullisena paikkana
sekä ottamaan pandemian parhaita käytänteitä osaksi arkitoimintaamme.
Kykenimme myös entistä paremmin hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja
täydentämään ja osittain korvaamaan työmme saavutettavuutta myös
poikkeusoloissa.
Digimuseohankkeista saimme Suomen Joutsenen näyttelyn rinnalle syksyllä valmiiksi
”Vedenalaisen sodankäynnin näyttelyn”.
Kokoelmatyössä jatkettiin hyvää kehitystä. Konservaattorilla teetettiin ehkäisevän
konservoinnin kartoitus. Kokoelmien digitointiaste oli 72% (v. 2020 69%) ja
verkkopalvelu Finnassa oli saatavilla 70% (v 2020 55%) kokoelmista.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
Valtakunnallinen museotyö ja kokoelmat
Alkuvuonna saatetiin loppuun taulujen konservointihanke sekä yhteistyössä muiden
liikennealan museoiden kanssa toteutettu digitaalinen opetuspakettihanke.
Opetuspaketit julkaistiin alkuvuonna 2021 Finnan Luokkahuone-palvelussa.
Vuonna 2021 valmisteltiin säätiölle uusi kokoelmastrategia, johon sisällytettiin
ensimmäistä kertaa laajempi kokoelmien digitointistrategia sekä suunnitelma
kokoelmapoistojen varalle. Uuteen kokoelmastrategiaan kirjattiin myös entistä
tarkempi kartuntasuunnitelma strategiakaudelle.
Toteutettiin kokoelmahanke, jossa säätiön omat ja deponoidut kehystetyt kuvakokoelmat (yli 800 kpl) tutkittiin ja inventoitiin. Tuhoutumisvaarassa olleet kuvat
irrotettiin kehyksistään ja siirrettiin vaakasäilytykseen.
Kokoelmien luettelointi ja digitointi jatkuivat. Vuoden lopussa digitointiaste oli 72 %
(vuonna 2020 vastaava luku oli 69 %). Vuoden lopussa oli verkkopalvelu Finnassa
avoimesti saatavilla 70 % Forum Marinumin kokoelmista (vuonna 2020 luku oli 55 %).
Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi kokoelmahallintajärjestelmä.
Forum Marinumin käsikirjasto järjestettiin uudelleen vapaaehtoisten avustuksella.
Samalla aloitettiin kirjojen tietojen syöttäminen kokoelmahallintajärjestelmään.
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Monikanavaisuutta edistettiin myös luomalla Forum Marinumille oma hallintaliittymä
Finnaan, jonka kautta voimme esitellä ja tehdä säännöllisesti kuratoituja nostoja
kokoelmistamme.
Loppuvuodesta tehtiin Kansallisarkiston kanssa sopimus, jonka perusteella
kokoelmia alettiin lisätä Euroopan Unionin maiden yhteiseen tietokanta Europeanaan,
jotta kokoelmamme ovat tulevaisuudessa saavutettavissa ja tutkittavissa myös
kansainvälisesti.
Isännöitiin vesiliikenteen historiaa tallentavien
Tilanteesta johtuen tehtiin vain yksi yhteistyökäynti.

toimijoiden

yhteistyökokous.

Osallistuimme ja tuimme Kansallisarkiston koordinoimaa hanketta, jonka tavoitteena
oli saada Gustav Eriksonin arkisto Unescon Maailman muisti -rekisteriin.
Osallistuimme myös hankkeeseen pohjoismaisen limisaumaveneperinteen
saamiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Loppuvuonna teetettiin esinekonservaattorilla ehkäisevän konservoinnin kartoitus.
Raportti luo suuntaviivoja, toimintalinjoja ja ohjeita kokoelmien hoitoon ja käsittelyyn
vastaisuudessa. Selvitys listaa sekä säilytys- että näyttelytiloissa olevia kokoelmia
koskevia puutteita ja tarjoaa hyödyllisiä ohjeita myös mahdollista tulevaa
kokoelmakeskusta silmällä pitäen.
Jatkettiin ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n
puitteissa yhteistyötä Pooli 5:n aktiivisena jäsenenä osallistumalla verkoston
tapaamisiin.
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Tutkimustyö, julkaisutoiminta ja kansainvälinen toiminta
Forum Marinumin omassa julkaisusarjassa toimitettiin ja julkaistiin kolmikielinen teos
”Lähestyvä horisontti. Tähystyksiä meren ja ihmisen suhteisiin”. Kirjassa julkaistiin
neljä täysimittaista artikkelia sekä Forum Marinumin kuvallinen kertomus korona-ajan
museotyöstä.
Osallistuttiin Turun yliopiston museologian oppiaineen opetukseen järjestämällä
luennon ja työpajan kokoelmahallinnasta.
Kokoelma-amanuenssi sai valmiiksi käsikirjoituksen Palgrave Macmillanin
toimittamaan kansainväliseen artikkelikokoelmaan merityön historiallisista muutoksista ja julkaisi merieläinaiheisen artikkelin Journal for Maritime Research- julkaisussa
sekä piti keväällä esitelmän San Francisco Maritime Historical Parkin järjestämässä
luentosarjassa.
Osallistuttiin m/s Amorellan nykydokumentointihankkeeseen yhdessä Ahvenanmaan
merenkulkumuseon kanssa. Hankkeeseen palkattiin hanketyöntekijä, joka toteutti
kenttätyön, luetteloi hankitun materiaalin ja valmisteli hankkeen loppuraportin.
Forum Marinumilla oli puheenjohtajuus Suomen merihistoriallisen yhdistyksen
hallituksessa sekä Nautica Fennica-aikakauskirjan toimituskunnassa sekä
asiantuntijajäsenyys Väyläviraston vetämässä Liikenteenalan ontologian kehittämishankkeessa.
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Forum Marinumin toiminta Sotamuseon yhteistyömuseona
Puolustusvoimien ja Forum Marinumin välillä uusittiin yhteistyösopimus.
Sopimuksen mukaisesti puolustusvoimien materiaalin kokoelmiinottamisprosessia
terävöitetään. Logistiikkalaitoksen ja Sotamuseon kanssa on aloitettu kartoittaa
puolustusvoimien tulevia materiaalipoistoja ja suunnitella mahdollisia museointeja ja
dokumentointeja.
Vedenalaisen sodankäynnin materiaalia saatiin merkittävässä määrin esille Forssan
uuteen näyttelyyn. Muita käynnissä olleita merivoimien historiaan liittyviä projekteja
ovat digitaalisen rannikkotykistömuseon taustatyö, sisällöntuotanto ja verkkoalustan
suunnittelu, Tuima -luokan kirjahankkeen valmistelu Pohjanmaa -luokan sota-alusten
nykydokumentoinnin valmistelu sekä Isosaaren torpedokoeasema -näyttelyhankkeen
valmistelu.

Vedenalainen sodankäynti –näyttelyn avajaisiin lokakuussa osallistui myös puolustusministeri Antti
Kaikkonen. Kuva: Jorma Kontio

Perinteinen seminaariviikonloppu lokakuussa onnistui hyvin hybriditapahtumana.
Ensimmäinen päivä sisälsi merisotahistoriaa ja tutkijatapaamisen. Toisen päivän
teemana oli vesilentämisen historia. Tämä toteutettiin yhteistyössä Ilmailumuseoyhdistyksen kanssa
Yhteistyö merivoimien kanssa on jatkunut hyvänä ja mutkattomana.
Alskärissä ja Stora Krokössä käytiin Linnakeveneellä huoltokäynneillä.
Yhteistyötä on jatkettu Metsähallituksen sekä Örön ja Katanpään yrittäjien kanssa.
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Museoalukset
Suomen Joutsenen uudet röijeliraa’at (ylimmät ja ainoat puiset raakapuut) veistettiin
talven aikana ja asennettiin toukokuussa. Juoksevan takilan köysiä vaihdettiin n. 400
metriä. Ajopurjeen nostamiseen tarvittavat tarvikkeet huollettiin ja purje nostettiin
näytösluonteisesti Turun päivänä. Yksi hytti kunnostettiin toimistotilaksi
(Purjelaivasäätiö) ja toisen hytin kunnostaminen lisätyövoiman puku- ja taukotilaksi
aloitettiin.
Sotalaivoilla on tehty normaaleja huoltotöitä mm. Keihässalmen keulapiikin ruoste- ja
maalaustöitä sekä Karjalalla konehuoneiden ja hydrofonitilan ruoste- ja maalaustöitä.
Wilhelm Carpelan huollettiin ja kunnostettiin Helsingin matkaa varten. Alus osallistui
Ehrensvärd seuran järjestämiin juhlallisuuksiin Suomenlinnassa ollen mm. auki
yleisölle.

Museoveneistä pidettiin ajokannalla Partiovene, Rautaville, Pikkuföri, Luotsikutteri,
Poliisivene, Wilhelm Carpelan ja Vetäjä V sekä lisäksi Linnakevene työveneenä.
Kaikille kulkeville aluksille tehtiin laajennetun huolto-ohjelman mukaiset työt.

Pikkuföri liikennöinti mahdollisti perinteiseen tapaan Aurajoen ylityksen heinäkuussa.
Turun kaupungin mahdollistamaa palvelua hyödynsi 7600 matkustajaa.
Kokoelmiin kuuluvien veneiden kunnostusta on tehostettu saadun ammattitaitoisen
työvoiman myötä. Lisäksi Nuorten työpajan toiminta on alkamassa tauon jälkeen.
Salonkivene Boniton kunnostusprojekti on jatkunut.
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Näyttelyt
Turun kaupungin Archipelago access-hankeen mahdollistamana avattiin
Linnanpuomiin uudenlainen näyttelykokemus. ”40 000+ koe maailman suurin saaristo
lähietäisyydeltä” -näyttely tarjoaa merkityksellisiä kohtaamisia ja elämyksiä, jotka
jättävät positiivisen muistijäljen merellisestä Turusta ja saaristosta. Se kannustaa
kestävään matkailuun ja ympäristötietouteen.

Syyskaudella avattiin uusi valtakunnallisesti merkittävä näyttely vedenalaisesta
sodankäynnistä. Näyttely on fyysisesti Forssassa teknologiayritys DA-Groupin
tiloissa, mutta se on koettavissa myös virtuaalisesti Digimuseossa.
Galleria Majakassa nähtiin vuoden aikana neljä näyttelykokonaisuutta. Helmikuussa
avautui Åbo Akademin tuottama tiedettä ja valokuvataidetta yhdistävä Relations with
the Sea -näyttely. Rajavartiolaitoksen tuottama historianäyttely oli auki kesäkauden.
Syksyllä Merihelena Leskisen ”Terveiset Itämereltä” näyttelyn merimaalaukset
valtasivat galleria Majakan. Vuosi päättyi Muumimuseon pop up näyttelyyn ”Muumien
meriseikkailut” joka jatkuu vielä alkuvuoden 2022.
Museoalus Sigyn aukesi kolmen vuoden korjausprojektin jälkeen jälleen yleisölle
kesäkaudella 2021. Laivan näyttelyn kylttejä ja äänimaailmaa uudistettiin ja laivalle
tuotettiin uusi mobiiliopas. Suomen Joutsenen kesänäyttelyn tuotti KONSTa
kuvataidekoulu. Näyttelyssä nähtiin lasten ja nuorten teoksia, joiden aiheina oli
Itämeri, saaristo ja purjelaivat.
Pysyvät näyttelyt Töissä merellä, Suomalainen laivanrakennus, Lasten merimuseo
Tyrskynmyrskyn, Huvia ja urheilua, sekä museolaivojen perusnäyttelyt olivat
normaalisti avoinna.

8

Yleisötyö
Poikkeustilan jatkuminen vaikutti yleisötyön järjestämiseen ja muotoihin. Perinteisiä
toimintamuotoja kuten opastuksia, luentoja ja työpajoja kyettiin toteuttamaan
rajoitetusti. Kesäkaudella onneksi opastustoimintaa pystyttiin järjestämään
suhteellisen normaalisti. Kesäkauden ohjelman kulmakivenä oli täysin uudenlaiset
draamalliset opastukset pitkästä kunnostuksesta palanneella Sigynillä.
Vapaaehtoistoiminnan keskustelukaveritoiminta oli tauolla, mutta toimintaan
haettiinkin rinnalle uusia työmuotoja. Vapaaehtoiset olivat esimerkiksi mukana
Linnanpuomin toimistotilojen remontin jälkeen järjestämässä käsikirjastoa. Syksyllä
paljastettiin myös Kruununmakasiinin aulassa vapaaehtoisten tekemä dioraama, joka
esittää museoaluetta 1930-luvulla.
Yleisötyön avainlukuja vuonna 2021:
OPASTUKSET: Opastusten kokonaismäärä: 114 kpl. Opastuksiin osallistuneiden
henkilömäärä: 1703 hlö
KOULUT JA OPPILAITOKSET: Varhaiskasvatuksen ryhmille, kouluille ja oppilaitoksille pidettyjen opastusten kokonaismäärä: 29 kpl. Kierroksille osallistui kaiken
kaikkiaan 439 henkilöä.
TYÖPAJAT: 3 kpl, joihin osallistui 60 henkilöä.

Viestintä
Kasvatimme huomattavasti digitaalista sisällöntuotantoamme. Yleisen pandemiatilanteen vuoksi kasvanut verkkosisältöjen kysyntä, ja toisaalta organisaation
viestinnällisten voimavarojen laaja hyödyntäminen tuotti paljon mielenkiintoista
sisältöä. Samalla kehitimme omaa osaamistamme sekä laajensimme Forum
Marinumin viestinnällistä kokonaiskuvaa.

Yksi merkittävimmistä viestinnän uudistuksista oli visuaalisen ilmeemme päivittäminen, jota voisi verrata pienimuotoiseen brändiuudistukseen. Tähän sisältyi Forum
Marinumin logon keventäminen, uuden fontin määrittäminen sekä näiden mukaisten
pihaopasteiden uusiminen. Forum Marinumin verkkosivujen ulkoasua raikastettiin
uuden ilmeen mukaisesti. Myös Turun kaupunki lisäsi opasteita merikeskuksen
alueella, ja niiden sisältöä suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä.
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Yhteistyö Turun kaupungin kanssa oli muutenkin tiivistä toiminnan monilla eri osaalueilla, ja niistä myös viestittiin yhteisesti. Merikeskus –hankkeen puitteissa
toteutettiin virtuaalikierros Forum Marinumin museokohteista sekä merikeskuksen
saaristossa sijaitsevista ”etäkohteista”. Lisäksi oltiin mukana kehittämässä
saaristomatkailua edistävää Explore archipelago –verkkosivustoa sekä tuotettiin
40 000+ näyttelyä esitteleviä markkinointivideoita. Kaikki nämä tarjoavat pitkäaikaisia
hyötyjä ja ne ovat viestinnällisiä työkaluja myös tuleville vuosille.
Viestinnän kulmakiviin kuului myös liittymisemme Digimuseo.fi –palvelualustalle.
Suomen Joutsenen virtuaalinäyttely otettiin yleisön parissa vastaan kiinnostuneena,
mutta uuden palvelun lanseeraamisessa kohdattiin myös viestinnällisiä haasteita.
Vedenalainen sodankäynti –näyttelymme tavoitti kiinnostuneita Digimuseossa.
Näyttely sai myös laajaa valtakunnallista huomiota. Digimuseoon liittyvä viestintä on
vasta alun kehitysvaiheessa, ja alustan luomat mahdollisuudet ns. kantavat hedelmää
todennäköisesti vasta tulevien vuosien aikana. Digimuseon käyttäjäseurannan ja
siihen kytkeytyvien palveluostojen seuraamisen lisäksi olennaista on huomata, että
Digimuseo toimii myös markkinointiviestinnällisenä välineenä Forum Marinumin
museokohteille.
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Osallisuutemme erilaisissa yhteistyöprojekteissa toivat vuoden aikana vähintäänkin
välillistä näkyvyyttä ja hyviä käytännön kokemuksia. Näistä esimerkkeinä vaikkapa
laajan seuraajakunnan omaava salonkivene Boniton kunnostusprojekti omissa
tiloissamme, sekä Wilhelm Carpelan –aluksemme ajaminen ja osallistuminen
Suomenlinnan yleisöpäivään Ehrensvärd Seuran kutsusta.
Erilaisiin kumppanuuksiin perustuvat usein myös alueemme yleisötapahtumat, ja
niillä on oma vaikutuksensa Merikeskuksesta rakentuvaan viestinnälliseen
kokonaiskuvaan. Alueelle suunniteltuja merkittäviä ulkoilmatapahtumia jouduttiin
jälleen perumaan, mutta iloisia poikkeuksia olivat peräkkäisinä viikkoina elo-syyskuun
vaihteessa järjestetyt Turun filharmonisen orkesterin konsertti ja Elokuvapäivän
ulkoilmanäytös, jotka keräsivät yhteensä n. 1500 henkilön yleisön. Lisäksi syksyllä
tuotettiin yhteistä tapahtumaohjelmaa Suomen purjelaivasäätiön kanssa, ja jatkossa
pyrimme muutenkin tavoittamaan yhteisiä yleisöjä ja toiminallisuuksia.
Forum Marinumin some on vuoden aikana ottanut huimia kehitysaskeleita: Tarinoita
museosatamasta podcastia tuotettiin kaikkiaan 6 jaksoa. Youtube –videoita näyttelyja ajankohtaisaiheistamme tehtiin toistakymmentä. Perinteinen seminaariviikonloppu
lokakuussa toteutettiin hybriditapahtumana, joka verkkoon striimattuna tavoitti satoja
uusia osallistujia. Instagramissa toteutettiin myös julkaisukokonaisuuksia:
Kokoelmiimme kuuluvien pienoismallien esittelysarja, sekä pandemian aikaiseen
työkulttuuriin kytkeytynyt henkilökuntamme esittäytyminen.
Kevään Museopäivät tiivisti entisestään Turun museoiden välistä yhteistyötä, joka
jatkuu vuonna 2022 mm. Museoiden yö -tapahtumalla sekä yhteisellä opastuskonseptilla Turun linnan kanssa. Loppuvuonna 2021 Turku palkittiin Vuoden
museokaupunki –tunnustuksella, jota on tarkoitus hyödyntää viestinnässä pitkin
vuotta 2022.
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Kokoustoiminta
Forum Marinumin kokoustiloja vuokrattiin koronarajoitusten sallimissa mittasuhteissa,
mutta tilojen vuokraustoiminta kärsi kovin pandemian tuomista muutoksista. Suuret
seminaarit ja kokoukset puuttuivat käytännössä kokonaan.
Henkilöstö
Forum Marinumin palveluksessa oli vuoden 2021 päättyessä vakinaista henkilökuntaa yhteensä 17.
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. Lisäksi talossa on ollut harjoittelijoita ja työllistettyjä. Henkilötyövuosia
kertyi vuonna 2021 yhteensä 29.

Talous
Vuoden 2020 jälkeen pandemian jatkumiseen pystyttiin sekä henkisesti että taloudellisesti varautumaan. Lisäksi oli luottamus siihen, että valtiovalta tulisi korvaamaan
toiminnan rajoittamisesta aiheutuvat tappiot. Tämä kaikki antoi varmuutta jatkaa
toimintaa ja aukipitoa mahdollisimman normaalisti.
Liikevaihto oli 2 436 000 euroa. Tuloslaskelmassa, taseessa ja liitetiedoissa on
selvitetty tarkemmin kuluneen kauden talous.

Toimitilat
Linnanpuomin korjausprojekti suunniteltiin ja valmisteltiin.
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Investoinnit
Tehtiin ainoastaan pieninvestointeja.

Säätiön hallitus, työvaliokunta ja neuvottelukunta
Forum Marinum -säätiön hallitus piti toimintavuoden aikana viisi kokousta ja
hallituksen työvaliokunta kolme kokousta. Säätiön neuvottelukunta kokoontui
vuosittaiseen kokoukseensa poikkeuksellisesti elokuussa. Säätiön hallituksen,
neuvottelukunnan ja hallituksen työvaliokunnan kokoonpanot ja henkilöt on esitetty
liitteessä.

