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Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
 
Yleistä 
Yhdistyksen tarkoituksena on suojeluskunta-, ja lotta- sekä marsalkka Mannerheim-tietouden, 
perinteen ja kulttuurin vaaliminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää museokokoelmaa, 
jonka nimi on Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo. Mahdollisuuksien mukaan tallennetaan myös 
sotiemme perinneaineistoa. Yhdistys on Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton jäsen. 
 
Säännöissä tarkoitettu museonäyttely sijaitsee 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. Omistajayhteisöt tekivät aikanaan päätökset luovuttaa tila 
museonäyttelyn käyttöön ”toistaiseksi ja veloituksetta”. Vuonna 2012 ne alkavat periä tilasta vuokraa. 
Museokokoelmien vakuutusturvaa ja turvajärjestelyjä pidetään yllä yhteistyössä tilojen 
omistajayhteisöjen kanssa.  
 
Yhdistyksen pitkän aikavälin tavoitteena on museokokoelman saaminen mahdollisimman edustavaksi 
ja tarkoituksenmukaisiin tiloihin, joissa näyttely voidaan esitellä paremmin myös suurelle yleisölle. 
Tavoitteena on palvella kokoelmilla myös Tampereen museotoimen (Vapriikin) sekä muidenkin 
museoiden näyttelytarpeita.  
 
Museo toteuttaa tehtäväänsä yhteistoiminnassa museotilojen omistajayhteisöjen sekä muiden museon 
tehtäväalaan liittyvien tahojen kanssa. Keskeinen museoammatillinen yhteistyökumppani on 
Tampereen museotoimi (Vapriikki).  
 
Vuosikokous pidetään torstaina, 15. maaliskuuta 2012 klo 16.30 Tampereen Suomalaisella Klubilla. 
Kokouksen jälkeen järjestetään avoin esitelmätilaisuus aiheesta "Suojeluskuntalaiset ja lotat 
jatkosodassa".  
 
Kokoelmatoiminta 
 
Kokoelmapolitiikka 
Museolle laadittu kokoelmapoliittinen ohjelma otetaan käyttöön. 
 
Kokoelmien kartunta 
Museokokoelmat koostuvat suojeluskunta-, Lotta Svärd-, Mannerheim- ja sotiemme perintö -aiheisista 
esineistä, julkaisuista, dokumenteista ja kuvista. Tallennustyötä jatketaan kokoelmapoliittisen ohjelman 
periaatteiden mukaisesti. Osalle kokoelmia laaditaan esineryhmäkohtaisia edustavuutta parantavia 
kartuntakriteereitä ja -tavoitteita. 
 
Kokoelmien luettelointi  
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Jatketaan kokoelmien luettelointia yleisten museoperiaatteiden mukaisesti ja käyttämällä hyväksi 
tietokantaohjelmistoa niin, että kokoelmat palvelevat niin omia tarpeita kuin myös Vapriikin ja muiden 
museoiden tarpeita. Luetteloinnin yhteydessä esineet valokuvataan. Vuoden 2012 luettelointitavoite on 
200 nimikettä. Jatketaan myös valokuvien luettelointia ja tallennusta museoiden yhteiseen Siiri-
tietokantaan.  
 
Kokoelmien konservointi ja suojaus 
Kokoelmien konservointia jatketaan tarpeiden mukaan. Aselain uudistuneet määräykset otetaan 
huomioon. 
 
Osa kokoelmatyöstä tehdään museon jäsenistön vapaaehtoistyönä, mutta ulkopuolisen rahoituksen 
turvin käytetään myös palkattua työvoimaa, esimerkiksi alan opiskelijoita. Oman rahoituksen lisäksi 
tähänkin haetaan ulkopuolista hankerahoitusta. 
   
Näyttelytoiminta 
Näyttelytoimintaa jatketaan museon omissa tiloissa. Aika taistella, aika rakentaa -näyttelyn ja Talvisota 
....-näyttelyn aineistoja hyödynnetään mm. museon nettisivujen kautta ja tarjoamalla niitä yhteisöjen 
käyttöön.  
 
Jatketaan Pirkanmaan Lottaperinne ry:n ja Vapriikin kanssa tehdyn Lotta Svärd 90 -näyttelyn 
kierrätystä kevään ajan ja mahdollisesti myös syksyllä Tampereella ja lähikunnissa. 
 
Yhteistoiminta  
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan läheisten yhteisöjen jatkosodan 70-vuotismuistoa koskeviin 
hankkeisiin. Osallistutaan Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen Tampereen suojeluskuntia koskevaan 
tutkimus- ja kirjahankkeeseen. Osallistutaan "Pirkanmaan museokompassi" -museoportaaliin.  
 
Ylläpidetään yhteyksiä jäseninä oleviin ja muihinkin maanpuolustus- ja perinneyhteisöihin sekä muihin 
museoihin ja keräilijöihin. Tiedotetaan museosta ja sen näyttely- ja esitelmätarjonnasta. Nettipalvelua 
osoitteessa www.pirkanperinto.fi ylläpidetään. Museoesitettä hyödynnetään markkinoinnissa ja 
sidosryhmäyhteyksissä. Museolla on myyntiartikkeleina alan kirjallisuutta ja pienpainatteita. 
 
Jäsenet 
Tehdään aktiivista jäsenhankintaa sekä henkilö- että yhteisöjäsenten saamiseksi. Tarjotaan yhdistyksen 
jäsenyyttä mm. museokävijöille, esitelmätilaisuuksissa, Pirkan Viestin välityksellä ja esitteellä. 
 
Talous 
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, tukimaksuilla ja lahjoituksilla. Hankkeisiin sekä 
mahdolliseen tilavuokraan haetaan rahoitustukea kaupungilta ja eri rahastoista.  
 


