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           Hallitus 12.2.2018 

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry 

 

Toimintakertomus vuodelta 2017 
 

Yleistä 

Yhdistys on perustettu 8.6.2004 ja merkitty yhdistysrekisteriin 6.9.2005; nro 192.313. Sääntöjen 

muutos rekisteröitiin 13.12.2011.  

 

Yhdistyksen tarkoituksena on suojeluskunta-, ja lotta- sekä marsalkka Mannerheim-tietouden, 

perinteen ja kulttuurin vaaliminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää tarkoitusta 

toteuttavaa museokokoelmaa, jonka nimi on Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo. Yhdistys on 

Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry:n jäsen. Markku Rauhalahti toimi 

kertomusvuonna liiton hallituksen jäsenenä. 

  

Museon toimitilat vihittiin käyttöön 4.12.2004. Kokoelmat ja museonäyttely sijaitsevat Pirkanmaan 

Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n ja Tampereen Reserviupseerit ry:n omistamassa As Oy 

Ilmarinportissa Väinölänkatu 2:ssa sijaitsevassa noin 120 m2:n suuruisessa tilassa.  

 

Jäsenkunta 

Yhdistyksellä oli vuoden 2017 päättyessä 110 henkilöjäsentä (2016: 116) ja 13 yhteisöjäsentä eli 

jäseniä yhteensä 123 (2016: 13). Näistä ainaisjäseniä oli 32 henkilöä ja 12 yhteisöä. 

Yhdistyksemme muisti seuraavia vuoden 2017 aikana edesmenneitä jäseniämme: Anja Jalanne, 

Eira Laalahti, Matti Ponsi, Yrjö Suuniittu, Airi Solja, Ari Paukkunen, Seppo Savontaus sekä Leena 

Häme. 

 

Hallinto 
Vuosikokous pidettiin 6.3.2017 museolla. Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2017 toimi Markku 

Rauhalahti ja varapuheenjohtajana Veikko Parkkinen. Hallituksen muut jäsenet olivat Juha 

Heinonen, Aili Huhtinen, Kari Nykänen, Tiina Paavola, Inga Saraste, Torsti Tulenheimo (6.3. 

alkaen), Timo Tulosmaa (6.3. asti) ja Hannu Wirola ja Erkka Välimaa (6.3. asti). Sihteerinä toimi 

Kari Nykänen sekä taloudenhoitajana Torsti Tulenheimo. Yhdistyksen toiminnantarkastajina 

toimivat Jorma Salovaara ja Jussi Virtamo varsinaisina sekä Matti Kataja ja Pasi Alho varalla. 

Hallitus piti toimintavuoden aikana kahdeksan kokousta ja teki 13.6.2017 opintomatkan 

Kauhajoelle Veteraanitaloon ja Seinäjoelle Suojelukunta- ja Lotta Svärd -museoon. Hallitus piti 

kokouksensa museolla paitsi 28.3. kokous pidettiin Vapriikissa ja 9.5. Tampereen museoiden 

kokoelmakeskuksessa. Samalla tutustuttiin ko. paikkojen toimintaan. 

 

Kokoelmia ja näyttelyä hoitavana museomestarina toimivat Yrjö Suuniittu (kuoli 11.8.2017) ja Kari 

Nykänen. Näyttelyjen esittelyjä kävijöille hoitivat Kari Nykänen, Veikko Parkkinen, Markku 

Rauhalahti, Yrjö Suuniittu ja Timo Tulosmaa. Yhdistyksen asevastaavana toimi auktorisoitu 

asekeräilijä Matti J. Mäkelä ja toisena aseasiantuntijana Hannu Wirola. Asenäyttelyitä valvottiin 

yhteistyössä Pirkanmaan poliisilaitoksen kanssa. 
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Museotoiminta 

Museossa kävi yli 40 kävijä- ja kokousryhmää, yhteensä kävijöitä oli noin 700 henkilöä.  

 

Kokoelmatoiminta 

Museon kokoelmatoimintaa ohjaamaan on laadittu Kokoelmaohjelma 2013–2017.  Kyseinen 

ohjelma on esillä myös museon kotisivulla. Hallitus päätti syksyllä 2017 jatkaa Kokoelmaohjelman 

soveltamisaikaa kahdella vuodella kunnes yhdistyksen uusi strateginen linjaus valmistuu. 

 

Museokokoelmiin saatiin kertomusvuonna 25 saantierää käsittäen yhteensä yli 700 esinettä, kirjaa 

tai valokuvaa sekä lisäksi muita arkisto- ja painotuotteita. Museon kokoelmat käsittävät kaikkiaan 

noin 5 000 esinettä, noin 2 300 valokuvaa, noin 700 kirjaa eli yhteensä noin 8 000 nimekettä sekä 

runsaasti lehtiä, karttoja ja muita painotuotteita.   

 

Kokoelmaesineitä on osin luetteloitu ja tallennettu (Vapriikin) Siiri tietokantaan. Toimintavuoden 

aikana ei luettelointia tehty. Varsinaisten kokoelmaesineiden konservointia ei toimintavuoden 

aikana suoritettu, mutta näyttelyssä olevia esineitä puhdistettiin.   

 

Näyttelytoiminta 

Perusnäyttelyä ylläpidettiin sekä täydennettiin lahjoituksina saaduilla esineillä, kuvilla ja muilla 

aineistoilla. Postimuseon näyttelyssä oli lainassa useita esineitä ja yksi taulu kokoelmista oli 

edelleen lainassa Vapriikin Tampere 1918 -näyttelyssä. Vapriikin seitsemän pokaalin sarja on 

pitkäaikaisesti sijoitettuna Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseossa. Edellä mainitun lisäksi 

Tampereen Reserviupseerit ry:n aineistoa on myös pitkäaikaissijoitettuna museossamme. 

Näyttelytilaa järjesteltiin uudelleen. Museon esineistöä oli mukana Pajarin Pojat -näyttelyssä 

Vapriikissa 14.2.-13.8.2017  

 

Vuoden lopussa valmistuu uusi kiertonäyttely "Suojeluskunnat ja Lotta Svärd – vapaaehtoisen 

maanpuolustuksen perusta, kehitys ja merkitys Suomen itsenäistymisestä nykypäivään. Vapriikki 

oli valmistelussa tärkeä yhteistyökumppani. Rahallista tukea näyttelyn valmistamiseen antoivat 

Tampereen Suomalainen Klubi, Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö, Vapaussodan Tampereen 

Seudun Perinneyhdistys ja Vapaussoturien Huoltosäätiö. 

 

Tapahtumat 

Vuosikokouksen yhteydessä hallituksen jäsen, KT Aili Huhtinen piti esitelmän aiheesta 

"Lottaperinne".  

Yhdistyksen jäseniä osallistui Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen järjestämään 

sotahistoriamatkan Pohjois-Suomeen 14–17.9.2017. 

 

Muu toiminta 
Yhdessä Vapriikin ja Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa valmisteltiin museoyhdistyksen jäsenen, 

sotaveteraani Paavo Korhosen aikanaan perustaman Kivimuseon näyttelyssä olleen panssarikiven 

sijoittamista Veteraanien muistokiveksi Kalevankankaan itäpäässä olevalle mäelle.  

 

Yhdistyksen kotisivuja www.pirkanperinto.fi ylläpidettiin, toimijana Markku Rauhalahti ja 

teknillisenä asiantuntijana ins. Simo Salo. Erikoisnäyttelyistä ja esitelmistä tiedotettiin lehdistön ja 

maanpuolustusjärjestöjen kautta. Jäsenkirje postitettiin kaksi kertaa. 

 

Yhteistyötä Tampereen museotoimen (Vapriikin), muiden museoiden ja eri 

maanpuolustusjärjestöjen samoin alan keräilijäseurojen kanssa jatkettiin.  
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Talous 
Henkilöjäsenten vuosimaksu oli 20,- ja ainaisjäsenmaksu 200,- sekä yhteisöjäsenten vuosimaksu 

200,- ja ainaisjäsenmaksu 2 000,-. Jäsenmaksuja kertyi 1870,- euroa euroa.  

 

Yhdistys sai toimitilojensa vuokraa varten Tampereen kaupungilta avustusta 1 800,- euroa. 

Lahjoituksia ja tukimaksuja saatiin 1 500,- euroa. 

 

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 5 158,09 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 4 779,95 euroa. 

Ylijäämä johtuu pääosin syksyn 2016 murtovarkauden vakuutuskorvauksista sekä museolle 

ohjatuista muistamis- ja onnittelurahoista. Yhdistyksen rahavarat on sijoitettu pankkitilille ja 

määräaikaistilille Nordeassa 

 

 


