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Oman museon tulevaisuus ja profiili

Paikallismuseonhoitajan koulutuksen oppimistehtävässä pohditaan oman 
museon tavoitteita ja tulevaisuutta. 

• Miksi museomme on olemassa?

• Millainen museo vetää kävijöitä?

• Mikä on oman museomme vahvuus?

• Millainen voisi olla oman museomme tulevaisuus?

• Ja miten päästään sitä kohti?

Esityksen kuvat: Suomen Kotiseutuliiton kuva-arkisto.



Oman museon tulevaisuus ja profiili

Kannattaako keskittyä johonkin? Mihin voisimme keskittyä?

Kotiseutuliiton vuonna 2015 tekemään kyselyyn vastanneista paikallismuseoista 
suurimpiin kävijämääriin yltävät museot, jotka erikoistuvat johonkin teemaan. 
Poikkeuksellisen paljon, yli 10 000 kävijää vuosittain, oli vain sellaisissa 
museoissa, jotka olivat valinneet tarkan erikoistumisalan. 

Suosittuja teemoja kyselyn perusteella esim:

• Sotahistoria (Ilmatorjuntamuseo, Talvisotamuseo)

• Liikenteen historia

• Teollisuushistoria 

• Henkilöhistoria



Erikoistuminen

Paikallismuseoiden tavallisimpia kävijöitä ovat 
eläkeläiset (ryhmät ja pariskunnat) sekä lapset 
(koulu- ja päiväkotiryhmät, lapsiperheet). 

• Erottuminen näyttelyillä, tapahtumilla tai muulla 
vaihtuvalla sisällöllä tuo museoon uusien kävijöiden 
lisäksi vanhat kävijät uudelle vierailulle.

• Pienen museon ei ole mahdollista tarjota kaikille 
kaikkea → keskity

• Keskittyminen tuo myös työrauhaa. 

• Tehokkainta on edetä suunnitelmallisesti ryhmä 
kerrallaan. 

Yli-Lauroselan talomuseo



Erikoistuminen

Jos halutaan keskittyä yhteen teemaan, teemaa 
ei kannata valita satunnaisesti, vaan etsiä se 
alueen historiasta. 

• Ilomantsi on Suomen ortodoksisin paikkakunta 
ja Parppeinvaaran runokylässä luotetaan 
ortodoksisen ja karjalaisen kulttuurin 
vetovoimaan. Tsasounassa saa kumauttaa 
kelloa ja tuvassa helisee kantele. Museosta 
kannustetaan:

”Mitään ei kannata keksimällä keksiä, vaan lähteä 
liikkeelle omista aidoista lähtökohdista. Etsi rohkeasti 
omaa erikoitumisen tietä!”

Parppeinvaaran runokylä



Erikoistuminen

Suomen Asutusmuseo, Lapinlahti 

• Hyvä esimerkki siitä, kuinka aitous 
koskettaa. Lapinlahdelle evakkoina 
muuttaneiden sisarusten koti, tyypillinen 
asutustila, on museoitu sellaisenaan. 

• Ei ole siloteltu kuva historiasta, vaan 
kotimuseossa näkyvät asumisen jäljet 50-
70 -luvuilta. Tavarat, tuoksut ja tunnelma 
ovat kuin suoraan kävijän omasta 
elämästä tai mummolasta. 

• Kaunistelematon kuva asutustilan arjesta 
tekee museon kertoman tarinan 
ymmärrettäväksi, inhimilliseksi ja 
kiehtovaksi. Suomen Asutusmuseo



Erikoistuminen

Erikoistua voi myös vaikka perinneruokaan, 
jokaiselta alueelta löytyy oma erikoisuus
• Lemin Kotiseutuyhdistys on erikoistunut perinneruoka 

särään, jota käy museotuvalla nauttimassa vuosittain 
lähes 10 000 matkailijaa.

• Ruokamatkailu on yhä suositumpaa ja tuhatvuotisella 
reseptillä valmistettu lähiruoka museoympäristössä on 
mieleenpainuva elämys. Kattausten tuotoilla on voitu 
palkata säräemännät, tehdä toiminnasta ympärivuotista 
ja ylläpidetään kotiseutuyhdistyksen muuta toimintaa. 

• Lemin museotuvan säräateriat ovat esimerkki siitä, 
kuinka matkailullisuus, tuotteistaminen ja myös 
liiketoiminnallisuus voivat säilyttää perinteet elävinä.

Myös Hankasalmen kotiseutuyhdistys on pitänyt 
leipomoyrittäjille ja opiskelijoille kursseja 
hankasalmelaisista perinneruuista.

Lemin Kotiseutuyhdistyksen museo



Erikoistuminen: lapset ja nuoret

1. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa

Juhani Ahon museoon kutsuttiin kaikki Iisalmen päiväkodit ja kullekin ryhmälle räätälöitiin 
oma ohjelma. Kun lapset viihtyivät ja kertoivat käynnistä kotona, myös vanhemmat muistivat 
museon olemassaolon ja lapsiperheiden vierailut koko Koljonvirran alueella lisääntyivät.

2.    Perhetapahtuman järjestäminen

Lapsille suunnatut tapahtumat saavat perheet kiinnostumaan museosta ja tulemaan sinne 
myös uudestaan. Museon sisällä innostavinta on toiminnallisuus. Esim. Ränkimäen talomuseo
Lapualla. 



Erikoistuminen: lapset ja nuoret

Lapsiperheet saa liikkeelle myös 
tuomalla museon pihapiiriin sopivia 
eläimiä. Jo muutama eläin lisää 
museoalueen kiinnostavuutta. 
• Katvalan kotiseutumuseo Nivalassa 

moninkertaisti kävijämääränsä, kun alueelle 
perustettiin eläinpiha. 

• Toivosen talonpojanmuseo ja eläinpuisto 
vetää lapsiperheitä kauempaakin. 

• Suomen Asutusmuseossa ja Liehtalan-
niemen museotilalla pihapiirissä kanoja. 

• Konneveden kotiseutumuseosta 
perinnebiotoopin maisemanhoitajiksi 
otettujen lampaiden ansiosta museoalueella 
käy päivittäin lapsiperheitä. Tielle näkyvä 
lammaslaidun on saanut ohi ajavat 
pysähtymään museoon. 

Konneveden kotiseutumuseo



Erikoistuminen: lapset ja nuoret

Nuoria toivotaan museovieraiksi. 
• Virtain perinnekylä on nuorisokeskus Marttisen hoidossa. 

Nuorisokeskuksen leirikoulu- ja kansainvälisille 
nuorisoryhmille ohjelmassa on aina perinnekulttuuria, 
kuten talonpoikaiskisailut. 
➢ Nuoret saadaan mukaan, kun se saavat itse 

suunnitella toimintaa. Museon Masiinatorstai-
tapahtuman yhteyteen järjestettiin 
mopotapaaminen ja tuunattujen mopojen esittely.

• Talonpoikaismuseo Yli-Kirra on lähes koko Punkalaitumen 
yhteinen harrastus ja aktiivisemmat toimijat ovat saaneet 
mukaan koko perheensä. Hyvät kokemukset pienestä 
saakka kiinnittävät myös teini-ikäiset museoon. 

• Jokioisten museorautatieyhdistys on järjestänyt omia 
nuorten leirejä.

Myös tiivis kouluyhteistyö yläkoulujen ja 
lukioiden kanssa on hyvä keino saada nuoret 
museovieraiksi.

Virtain perinnekylä



Erikoistuminen: paikkakuntalaiset

Kotiseutuliiton kyselyssä useat museot kertoivat toivovansa, että 
paikkakuntalaiset vierailisivat omassa museossaan aktiivisemmin. 

• Paikkakunnalla asuvien houkuttelemisekseen museossa järjestettävät tapahtumat ovat yksi 
parhaista keinoista. 

• Tapahtumien lisäksi paikkakuntalaisten kynnystä tulla museoon voi madaltaa erilaisin 
lippujärjestelyin.

• Paikkakuntalaislippu, esim. Iso-Pappilan museolla Mäntyharjulla

• Oman paikkakunnan Museopassi

• Erikoistua voi myös esimerkiksi: kesäasukkaisiin, kotimaan matkailijoihin, 
kansainvälisiin matkailijoihin



Erikoistuminen

Erikoistuminen voi edistää myös 
museotoiminnan rahoituksen hankkimista. 

• Liperin maaseutumuseo Tähkän 
uudisrakennukseen ja näyttelyn 
rakentamiseen kotiseutuyhdistys haki 
rahoitusta ELY-keskukselta, maakuntaliitolta 
ja  Leader-ryhmältä. Uuden näyttelyn 
aiheeksi valittiin Sähkö virtaa maaseudulle. 
Yhdistyksellä ei ollut hankkeisiin vaadittavaa 
kymmenien tuhansien eurojen 
omarahoitusosuutta, vaan se saatiin 
lahjoituksina, pääosin Pohjois-Karjalan 
Maataloussäätiöltä ja Pohjois-Karjalan 
Sähköltä. Liperiläisten vinkki muille onkin:

”Etsi taho, joka on varmasti kiinnostunut 
museonäyttelyn aiheesta ja pyydä rohkeasti tukea!” Liperin maaseutumuseo Tähkä



Erikoistuminen

• Teema: sotahistoria, liikenteen historia, 
oman alueen erikoisuus

• Kohderyhmä: lapset ja nuoret, oman 
paikkakunnan väki, kansainväliset 
matkailijat, tietyn alan harrastajat, 
kesävieraat

• Tietynlaiset tapahtumat: historia, 
työpajat, perinnerakentaminen

• Perinteen kerääminen, nykydokumentointi

• Näyttelyt omassa museossa ja muualla, 
verkkonäyttelyt

• Kyläkirjat, historiikit, muut julkaisut

• Hankkeet ja projektit

• Kulttuuriperintökasvatus ja yhteistyö 
koulujen kanssa 

• Perinneruoka, perinnekasvit

• Jne. 

• Erikoistuminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, 
että koko toiminta suunnataan pelkästään 
aiheesta kiinnostuneille. Aiheen 
rajaaminen tekee mahdolliseksi kertoa 
siitä ymmärrettävästi ja kiinnostavasti yhä 
useammille.



Oppimistehtävä

Koulutuksen oppimistehtävässä pohditaan oman museon tavoitteita ja tulevaisuutta. 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin omassa kirjoituksessasi ja pohdi oman museosi profiilia. 
Jos olet ollut mukana oman museosi toiminnassa vasta vähän aikaa, voit haastatella 
museon toiminnan paremmin tuntevia henkilöitä. Voit vastata tehtäväpaperille tai 
tehdä erillisen kirjoituksen. 

Palautus koulutuksen suunnittelijalle 1-2 päivää ennen työpajaa: 
jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi

• Miksi oma museosi on olemassa?

• Mitä museon lähihistoriassa on tehty ja mihin on keskitytty?

• Mikä on erityisen onnistunutta ja mistä voit ylpeillä omassa museossasi?

• Mikä on ollut palkitsevin hetki museon lähihistoriassa?

• Millainen olisi oman museosi tulevaisuus ihannetapauksessa?

• Mihin museosi voisi keskittyä tulevaisuudessa?

mailto:jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi

