SUOMEN PARTIOMUSEOYHDISTYS – FINLANDS SCOUTMUSEIFÖRENING RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023
YLEISTÄ
Suomen Partiomuseon visio

-

Partiomuseo mahdollistaa, että kaikilla on mahdollisuus saada oikeaa ja monipuolista tietoa
partioliikkeen historiasta Suomessa.

Yhdistyksen tarkoitus ja kokoelman tehtävä

-

Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä partioliikkeen menneisyyttä ja nykyisyyttä valaisevaa esineistöä
sekä kuva- ja asiakirja-aineistoa, säilyttää sitä ja herättää kiinnostusta partioliikkeen toimintaan ja
historiaan esittelemällä sitä yleisölle.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Turussa museota, jonka nimi on Suomen
Partiomuseo - Finlands Scoutmuseum, harjoittaa tutkimus- ja näyttelytoimintaa sekä järjestää
kokouksia.
Museon kokoelmat omistaa Suomen Partiomuseosäätiö sr.

-

JÄSENISTÖ

-

Tehostetaan jäsenhankintaa mm. www-sivujen ja sosiaalisen median kautta, eri partiotilaisuuksissa
sekä kohdistetuille ryhmille kuten johtajat, Ko-Gi-, kilta-, ym. toimijat.
Tehostetaan kannatusjäsen- ja tukiryhmähankintaa tiedottamalla museosta ja sen toiminnasta sekä
lisäämällä näkyvyyttä ja tunnettavuutta varsinkin partiolaisten piirissä.

MUSEON TOIMINTA (TYÖSKENTELY, MUSEON TILAT, YLEISÖN PALVELU)

-

Pyritään pitämään museo avoinna arkilauantaisin kello 12.00–15.00 tammi-kesäkuussa ja elojoulukuussa (museo on suljettuna 18.06.–13.08.2023).
Mahdollistetaan erikseen sovitut ryhmävierailukäynnit ympäri vuoden.
Pidetään edelleen yhteisinä työskentelypäivinä maanantait kello 9.00–12.00, jolloin museo on myös
avoinna yleisölle.
Museo pidetään auki muiden museoiden ohella Varsinais-Suomen museopäivänä 27.8.2023 ja
Turun päivänä.
Järjestetään jäseniltoja luentojen, keskusteluiden, muisteluiden ja partioperinteiden teemoilla.
Pidetään talkoita tarpeen mukaan.
Osallistutaan muihin hallituksen päättämiin tilaisuuksiin.
Jatketaan uusien toimitilojen etsimistä.

HALLINTO (SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET, HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA PALKATUT
TYÖNTEKIJÄT

-

Toimitaan syyskuussa 2021 hyväksyttyjen uusittujen sääntöjen mukaisesti.
Pidetään yhdistyksen kokoukset huhti- ja marraskuun 4. maanantaina.
Hallitus kokoontuu tammi-toukokuun ja elo-marraskuun 4. maanantaina.

TIEDOTTAMINEN

-

Kehitetään edelleen tiedotustoimintaa museon tavoitettavuudesta, näyttelyistä ja tapahtumista mm.
TEAMS illoista saadun palautteen mukaan.
Tiedotuskanavina pidetään jäsenrekisterin FloMembers-postituslistaa, www-sivuja, Facebookia ja
Instagramia.

Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry
Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku
partiomuseo@partio.fi

SUOMEN PARTIOMUSEOYHDISTYS – FINLANDS SCOUTMUSEIFÖRENING RY
HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT

-

Jaostot toimivat omien toimintasuunnitelmiensa mukaisesti.
Pyritään löytämään uusia talkoolaisia museolle työskentelemään.

KOKOELMAT JA LAHJOITUKSET

-

Tehostetaan museoiden kokoelmanhallintajärjestelmä AINAn käyttöä ja museon uusien
tietokoneiden käyttöä ja tiedostojen hallintaa.
Noudatetaan lahjoitusten ja kokoelman kartuttamisessa museolle syksyllä 2021 laadittua
kokoelmapoliittista ohjelmaa.
Osallistutaan Varsinais-Suomen museot ry:n kokoelmapoliittiseen työskentelyyn.
Nopeutetaan lahjoitettujen tavaroiden käsittelyä.
Päivitetään ja uusitaan näyttely- ja varastotiloja, mm. uusitaan lippujen säilytystä.
Toteutetaan perusnäyttelyn lisäksi vuosittain vaihtuva teemanäyttely.
Jatketaan konservointityötä saatujen avustusten mukaan mm. T Pietilän friisit ja Mustien Veljien
lippu.
Jatketaan ja kehitetään varastojen ja arkistojen järjestämistä.

JULKAISUTOIMINTA

-

Julkaistaan vuosikirja 2022 ja Partiopoukaman historiakirja sekä muuta julkaisutoimintaa
suunnitellaan ja kehitetään.

TAPAHTUMAT, LUENNOT JA KOULUTUSTOIMINTA, TUTKIMUSTOIMINTA

-

Kootaan valokuvanäyttelyitä kiertonäyttelyitä varten.
Panostetaan uusien ja nykyisten talkoolaisten koulutukseen museologiaan, opastuksiin,
dokumentointiin jne. liittyen.
Tuetaan ja kehitetään tutkimustyötä.

TOIMINTA MUSEON ULKOPUOLELLA

-

Partiomuseo toimii läheisessä yhteistyössä alueellisen vastuumuseon Turun museokeskuksen
kanssa, samoin Varsinais-Suomen museot ry:n ja Pohjoismaisten partiomuseoiden kanssa.
Osallistutaan SP:n ja piirien järjestämiin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.
Järjestetään museonäyttely Johtajatulet 2023.
Osallistutaan Pohjoismaiseen partiomuseokonferenssiin Mötet 2023 Tukholmassa, Ruotsissa.
Osallistutaan eurooppalaisten museoiden yhteistyöverkostoon.

TALOUS

-

Ylläpidetään jäsenrekisteriä ja hyödynnetään sitä laskutuksessa ja jäsenmaksujen keräämisessä.
Haetaan avustukset Turun kaupungilta, Suomen Partiomuseosäätiö sr:ltä, Suomen Partiolaiset –
Finlands Scouter ry:ltä ja Museovirastolta.
Jatketaan avustusten hakemista eri säätiöiltä.
Kehitetään omatoimista varainhankintaa hakemalla useampivuotinen keräyslupa.
Kehitetään lahjoitusten ja testamenttilahjoitusten vastaanottamista.
Pyritään taloudessa +/- nolla tulokseen.
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