
Viestintä ja markkinointi
Mitä kerromme omasta museosta? Miten saamme ihmiset tulemaan museoomme?

Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, 
jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi



1. Viestintä ja kanavat

• Mitä kerromme museosta

• Miten kerromme museosta

• Mitä kanavia voimme hyödyntää

2. Saavutettavuus

• Miten viestimme olisi selkeä ja saavutettava

3. Markkinointi ja verkostot

• Miten saamme yleisön museoon

• Kenen kanssa voimme tehdä yhteistyötä

Esityksen kuvat: Suomen Kotiseutuliiton kuva-arkisto ja Pexels.

Ohjelmassa nyt:
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Kotiseutuliiton kysely paikallismuseotoimijoille 2015

Markkinointi ja viestintä
Käytetyimmät kanavat
1. Puskaradio (78% )
2. Verkkosivut (76%)
3. Lehti-ilmoitukset (64%)
4. Esite (62%)
5. Sosiaalinen media (45%)

Mistä museotoimijat haluavat oppia 
Kokoelmanhallinta  
Markkinointi (erityisesti edullisten kanavien 
löytäminen)
Rahoituksen hankkiminen
Luettelointi 
Konservointi, hoito, huolto
Aktiivisten toimijoiden mukaan saaminen

Työpajat, työnäytökset, perinteen elävöittäminen 
(Uuden) näyttelyn rakentaminen 
Kehittäminen ja ammattiapu 
Virtuaalimuseotoiminta
Museot ja matkailu 
Nuoret ja uudet kävijät



Miksi viestimme? Viestinnän tavoitteet

Oman paikallismuseon näkökulma:

• Ihmiset tuntevat museo ja työmme

• Ihmiset tulevat museoomme

• Ihmiset pitävät museotamme tärkeänä

Yhteiskunnallinen näkökulma:

• Paikallismuseoiden tunnettuus

• Paikallismuseotyön merkitys

• Paikallismuseotyön arvostus



Viestinnän kanavat

• Verkkosivut: omat ja yhteiset

• Sosiaalinen media

• Tiedotteet

• Esitteet, lehdet

• Lehtijutut, mediayhteistyö

• Sähköposti, puhelin

• Kohtaamiset



Kenelle kerromme museostamme

• Potentiaaliset kävijät
• Matkailijat

• Oman alueen asukkaat

• Koulut ja muut ryhmät

• Yhteistyökumppanit
• Mitä teemme

• Olemme aktiivisia

• Vaikuttajat, poliitikot
• Teemme tärkeää työtä

• Oma väki



Mitä kerromme museostamme: perustiedot

Perustiedot tärkeimmät, 
kiinnostunut kävijä tai 
kumppani löytää helposti, 
mielellään verkosta:
• museon aukioloajat
• museon osoitteen ja 

muut yhteystiedot
• museolipun hinnan tai 

tiedon museokäynnin 
maksuttomuudesta

• LISÄKSI: Henkilöiden 
välinen yhteistyö

• Ajankohtaisuus plussaa!



Mitä kerromme museostamme: verkkosivut

• Sivut on mahdollista luoda 
ja ylläpitää pienellä 
budjetilla, varsinkin, jos 
lähipiiristä löytyy joku it-
taitoinen. 

• Pienen yrityksen palvelut
• Oppilaitosyhteistyö
• Hankeraha
• Esim. WordPress-alusta
• Suomen Kotiseutuliiton 

jäsenille on  tarjolla  
verkkosivupalvelu
kotiseudut.fi. (90 € / vuosi)

https://kotiseudut.fi/


Mitä kerromme museostamme: verkkosivut

• Muita alustoja: Kotisivukone 
ja Yhdistysavain. 

• Sivut vaativat säännöllistä 
ylläpitoa, vanhat tiedot 
antavat huonon kuvan.

• Sivuja ylläpitävät museoiden 
vapaaehtoiset, yhdistyksen 
hallituksen jäsenet ja 
museoiden 
toiminnanjohtajat.

• Päivitysvastuu on parasta 
jakaa.

• Hyväkään somekanava ei 
korvaa verkkosivuja

Porlammin 
kotiseutumuseo 
käyttää WordPress-
alustaa, jonka tarjoaa 
kyläyhdistys. 
Porlammin 
museotoimikunnan 
puheenjohtaja 
kertoo:

”Jos joku osaa tehdä 
pohjatyön, kaikki muu 
on helppoa.”



• Tutkimusten mukaan suuri osa kävijöistä etsii tietoa verkosta. 

• Monilla paikallismuseoilla on houkuttelevat verkkosivut.

Porvoossa 
sijaitsevalla 
Postimäen 
ulkoilmamuseon 
sivuilla on paljon 
tietoa ja museolle on 
helppo saapua 
kartan ja 
saapumisohjeiden 
avulla. Sivujen 
ulkoasu on värikäs ja 
lämminhenkinen.



Alhon kotimuseo 
Mäntyharjulta näyttää, 
että näyttävät 
verkkosivut voi saada 
aikaan myös nopealla 
aikataululla ja 
muutamalla kauniilla 
kuvalla. Yksityinen museo 
on avattu vuonna 2015. 
Sivut on rakennettu 
valmiille pohjalle 
WordPress-alustalle ja 
perustamistyön teki 
museon omistajien 
tuttava. ”Itse hoidamme 
sisällön tuotannon, koska 
se on niin helppoa ja 
mukavaa!” museolta 
kerrotaan.



Toivosen 
talonpojanmuseon 
sivut on myös tehty 
WordPress-
pohjaan, mutta 
heillä sekä luomis-
että päivitystyö 
ostetaan yrittäjältä. 
Kieliversioita ovat 
kääntäneet 
museonomistajan 
tuttavat. Sivut ovat 
selkeät, kauniit ja 
antavat totuutta 
vastaavan kuvan 
museosta. Myös 
elävää kuvaa on 
käytetty 
johdattelemaan 
tunnelmaan.



Mitä kerromme museostamme

Perustiedot, mutta lisäksi:

• Uusi näyttely ja sen 
oheisohjelma

• Kesäkauden aloittaminen, 
talvikauden toiminta

• Tapahtumat ja yhteistyö

• Uusi työmuoto

• Projektit

• Muut uutiset

• Tarinat



Viisi vinkkiä verkkomarkkinointiin ja -viestintään

1. Paikallismuseoiden mobiiliopastepalvelu eMuseo on yksi uusi keino saada 
museolle mobiililaitteeseen sopivat verkkosivut. Mobiiliopastepalveluun 
saat tekstiä, kuvia, ääntä ja videoita, jotka tarjoavat museokävijälle lisää 
sisältöä.

2. Verkkoon ylipäätään saa myös helposti vaihtuvaa sisältöä kävijöiden 
houkuttelemiseksi. Miten olisi vaikka kuukauden esine poimittuna 
museon kokoelmista!

3. Paikallisuus saa ja sen kannattaa näkyä myös verkkosivuilla. Esimerkiksi 
Ylistaron Ritarin kotimuseon sivuilla on käytetty hauskasti murretta.

4. Parasta olisi, jos sivuilla olisi myös mahdollisuus pyytää ryhmälleen tarjous 
tai varata museokäynti verkossa, kuten Ilmajoen museoiden sivuilla.

5. Hyviksi kanaviksi on todettu myös museoiden yhteiset portaalit ja 
hankkeiden blogit, kuten Elävä museo Etelä-Karjalassa ja Ylä-Savon 
paikallismuseoiden blogi.



• Kotiseutuliitto on kehittänyt mobiiliopassovelluksen paikallismuseoille 
maakuntarahastojen tuella. 

• Vastaa Seinätöntä museo, tämä ”kevytversio” (vuosimaksu 80 €/ 120 € + alv.)

• eMuseo vastaa moneen paikallismuseon ongelmaan, mm. rajattuun 
aukioloon ja oppaiden vähäisyyteen, sekä tukee oikeaa opasta. 

• eMuseo on aina läsnä ja auki - myös museon ollessa kiinni. Se tuo 
paikallismuseot kaikkien ulottuville!

• eMuseoon museotoimijat voivat itse helposti tehdä kartalle sijoitettuja 
reittejä, tehtäväreittejä koululaisille, lisätä kuvia, tekstiä, ääntä, videota…

• Moderni ja interaktiivinen sivusto www.emuseo.fi

Tutustu osoitteessa 
www.emuseo.fi

http://www.emuseo.fi/


Mitä kerromme museostamme: puskaradio

Puskaradio voi kuulostaa epävarmalta ja 
satunnaiselta keinolta, mutta tyytyväinen kävijä on 
paras mainos museolle

• Tarjoamalla kävijälle mieleenpainuvia elämyksiä tai 
tapahtuman, räätälöimällä juuri hänelle sopivan 
vierailun ja palvelemalla häntä yhdessä lähialueen 
kohteiden kanssa, saat kävelevän mainoksen.

Ystävien suositukset ovat yksi tärkeimpiä lähteitä, 
josta esim. matkailijat hakevat tietoa. Iso osa 
museoon tulevista on kuullut siitä ystävältä tai 
sukulaiselta. 

• Puskaradioon voi laittaa vauhtia siten, että 
alueellisesti kaikki suosittelevat toistensa 
palveluita, kuten Sallassa 



Sanomalehdet ja mediayhteistyö

• Vaikka monet edelleen käyttävät maksettuja lehti-ilmoituksia, on usein 
kokemus sellainen, että hintaansa nähden niiden teho voi olla pieni. 

• Sen sijaan runsaasti hyviä kokemuksia on siitä, että media saadaan 
tekemään juttua museosta. Toimittajan on helppo tarttua aiheeseen, kun 
museolla tapahtuu jotain uutta.

”Yläneen kotiseutumuseon perinnepuutarha, käsityöläisten myyntinäyttely ja 
tapahtumat ovat kiinnostaneet mediaa ja lisänneet museon näkyvyyttä. Näkyvyys on 
lisännyt myös kävijämääriä museossa. Yläneläiset toteavatkin, ettei ole väliä tulevatko 
ihmiset museoalueelle kukkasten tai käsitöiden perässä, kunhan tulevat!”

• Paikallismuseot ja kotiseututyö ovat erityisesti paikallista ja alueellista 
mediaa kiinnostavia aiheita. Kotiseutuliiton Kotiseutumuseoiden helmet -
hanke lisäsi museoiden näkyvyyttä vuonna 2015 → yli 50 lehtijuttua



Sanomalehdet ja mediayhteistyö

Sisällöntuotanto suoraan lehteen

• Hausjärven kotiseutumuseo on 
kokeillut paikallislehdessä omaa 
Museonurkka-palstaa, jossa 
kerrottiin kotiseutumuseon 
näyttelyistä, seuran historiasta, 
rakennusten tarinoista, 
toiminnassa vuosien varrella 
mukana olleista henkilöistä yms.



Sanomalehdet ja mediayhteistyö

Sisällöntuotanto suoraan lehteen

• Vantaa-Seuralla on oma palsta 
Vantaan Sanomien Kumppanit-
osiossa.

Yhteispalstoissa paljon hyötyjä, 
mutta pelisäännöistä on hyvä 
sopia selkeästi: mistä kirjoitetaan, 
kuka kirjoittaa ja kuinka usein. 



Miten kerromme museosta: esitteet

Museon esitteiden olisi hyvä olla 
ajan tasalla, jos sellaista halutaan 
painaa tai tulostaa. Vanhentunutta 
esitettä ei kannata jakaa. 
• Perustiedot: osoite, kartta, aukiolo.

• Esitteen voi tehdä myös ajasta 
riippumattomaksi, niin että samaa 
esitettä voi käyttää monta vuotta. 

• Ilmaiset ohjelmistotkin toimivat hyvin, 
esim. Publisher. 

• Oppilaitosyhteistyö?



Sosiaalinen media

Sosiaalinen media = verkon uudet 
palvelut ja sovellukset, joissa 
yhdistyy oma sisällöntuotanto ja 
käyttäjien välinen kommunikaatio 
→ somessa ollaan yhteydessä 
toisiin ja luodaan suhteita.

• Mahdollisuus saada suora 
kontakti ja käydä keskustelua 
omasta paikallismuseosta 
kiinnostuneiden ihmisten 
kanssa. 



Sosiaalinen media

• Miksi olisimme somessa:
• Ihmiset, jotka haluamme 

tavoittaa, ovat somessa

• Somen kautta löydetään 
myös museon kotisivuille. 

• Uutiset ja tapahtumat nopea 
ja helppo päivittää. Muista 
myös linkkien jakaminen!

• Museosta aktiivinen ja elävä 
kuva.

• Ilmaista näkyvyyttä.



Sosiaalinen media: kanavat

• Facebook

• Instagram

• Blogit

• Twitter

• Flickr

• YouTube/Vimeo

• WikiPedia

• Google Maps



Sosiaalinen media: sisältö

• Muiden tuottaman sisällön 
jakaminen: omaa museota 
koskevat uutiset yms.

• Omat sisällöt: tekstit, kuvat, 
videot, haastattelut

• Sama sisältö eri muodoissa 
eri kanavissa

• Keskustelu seuraajien kanssa



Sosiaalinen media: vinkit

• Julkaise säännöllisesti, esim. 1-2 kertaa viikossa.

• Useampi ylläpitäjä ja somelähettiläät. 

• Suunnittele ja ajasta, tee somesuunnitelma.

• Käytä kuvia ja videoita, mutta muista kuvaoikeudet.

• Etsi oikeat ryhmät ja ole aktiivinen → tykkää ja seuraa muita.
• Saat myös mallia sosiaalisen median käyttöön. 

• Kerro että olet somessa, esim. museon verkkosivuilla. 



Sosiaalinen media: enemmän näkyvyyttä

• Merkitse muita tahoja julkaisuihisi, saat ilmaista mainosta → @

• Kutsu kaikki tutut tykkäämään → enemmän näkyvyyttä.

• Museokävijöitä kannattaa aktiivisesti ohjata jakamaan tunnelmia 
käynniltään myös omissa sosiaalisen median kanavissaan.

• Muista tunnisteet, esim. #museot #paikallismuseot #kotiseutumuseot
#kotiseutu #kotimaanmatkailu #thisisfinland #visitfinland



Sosiaalinen media
Sosiaalisen median käytössä mallia voi ottaa Mäntyharjun museosta. Kunnan 
kulttuurisihteerillä on museotausta ja hän tekee museon some-päivityksiä osin 
harrastuksenaan. Markkinointiin museolla on käytössä vuosikello ja sosiaalisen 
median päivittäminen on osa myös kaikkien kausityöntekijöiden tehtäviä.

Mäntyharjun museon käyttämät kanavat:
• Facebook-sivua museossa käytetään 

kotisivujen tapaan.
• Museon blogilla on 40 000 lukijaa.
• Vimeoon ladatuista videoista joitain on 

katsottu jopa 5000 ja jaettu 200 kertaa.
• Instagramiin museosta jaetaan parhaat 

valokuvat.
• Twitter-tili yhtenä viestintäkanavana.



Viestintäsuunnitelma

Omaa työtä jäsentämään kannattaa tehdä viestintäsuunnitelma.

Siinä voidaan määritellä:

• Viestinnän tavoitteet

• Ydinviestit: mitä halutaan kertoa

• Kohderyhmät

• Viestinnän kanavat ja toimintatavat

• Konkreettiset viestintätoimet + aikataulu ja työnjako



Viestinnän työnjako

Viestintäsuunnitelmassa tai 
muilla tavoilla on hyvä sopia 
työnjaosta: kuka julkaisee 
missäkin kanavassa, kuinka usein 
ja mitä aineistoa jaetaan.

• Yksi viestintävastaava, monta 
viestijää

• Viestintätiimi

• Somelähettiläät



Muista tietosuoja henkilötietoihin liittyen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on jo voimassa, ja kaikkien on sovellettava sitä 
25.5.2018 lukien. Tietosuoja-asetus on pakottavaa lainsäädäntöä EU:n 
alueella. Lisäksi tulee huomioida täydentävä kansallinen tietosuojalaki, joka 
voimaan syksyllä 2018.
• Aiemmin voimassa on ollut henkilötietolaki, paljon samaa, mutta velvoitteet tiukkenevat 

ja sanktiot kovenevat.

• Uuden asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan 
ja yksityisyyteen toteutuu myös digiaikana.

• Henkilötietoja ovat tiedot, joiden nojalla elossa oleva henkilö voidaan tunnistaa

• Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, kun tiedoista muodostuu rekisteri (esim. 
jäsenluettelo, arkiston tai museon luettelotiedot)

• Rekisterinpitäjä saa käsitellä henkilötietoja vain tietosuoja-asetuksessa 
säädetyillä perusteilla, esim. henkilön suostumus



Muista tietosuoja henkilötietoihin liittyen

Henkilötietoja ovat esimerkiksi: nimi, osoite, ip-osoite, henkilötunnus, sormenjälki kuvana, 
terveystiedot, sähköpostiosoite, verkkotunnistetiedot, luottokortin numero, sijaintipaikka, 
joissakin tapauksissa myös puhelinnumero sekä auton rekisterinumero.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei edellytä rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista. 
Rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida henkilötietojen käsittelystä ja organisaatiolla on 
oltava kyky osoittaa noudattavansa asetusta. Näiden toteuttamiseksi tietosuojaselosteen 
laatiminen on hyvä ratkaisu.

Huomioi ainakin nämä:
1. Olkaa tietoisia kaikista keräämistänne henkilötiedoista. Yhdistyslain mukaan jäsenluettelo on pakollinen, 

siihen kootaan yhteystiedot.

2. Laatikaa rekisteri- ja tietosuojaseloste, jossa kerrotaan kuka kerää, mitä tietoja, miksi kerätään ja miten 
tiedot on suojattu. Kokoatteko jäsenistä muita kuin yhteystietoja? Miksi? Perustelkaa.

3. Varmistukaa että tietojen keräämiselle on yhdistyslain mukainen perustelu, tietosuoja-asetuksen 
mukainen perustelu tai henkilön suostumus. Arkaluonteisia tietoja ei saa kerätä.

4. Henkilön pitää pyytäessään saada nähdä, korjata tai poistaa kaikki häntä koskevat tiedot rekisteristänne ja 
arkistoistanne.



1. Markkinointi ja saavutettavuus 
Eli: Miten ihmiset löytävät museoon?

2. Tapahtumat ja elävöittäminen
Eli: Mitä tekemistä voin tarjota museossa?
Kuinka saamme lisää kävijöitä ja vapaaehtoisia?

3. Verkostot ja yhteistyö
Eli: Mistä saan apua ja keneen otan yhteyttä?

4. Kohderyhmät ja teemat
Eli: Miksi yhteen aiheeseen erikoistuminen kannattaa? 

Museo matkailukohteena -tietopaketti

Kaikki materiaali osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki/kotiseutumuseot/museo-matkailukohteena

http://www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki/kotiseutumuseot/museo-matkailukohteena/kohderyhmat-ja-teemat


Saavutettavuus

Kulttuuri kuuluu kaikille, kaikkien pitäisi voida tutustua kohteisiin. 

• Tiedotuksen saavutettavuus
• Tiedon saannin helppous

• Ymmärrettävä viesti

• Fyysinen saavutettavuus
• Helppo liikkuminen kohteissa

• Aisteihin liittyvä saavutettavuus
• Tietoa eri aistien välityksellä



Saavutettavuus

• Ymmärtämiseen liittyvä saavutettavuus
• Tietoa erilaisille ryhmille

• Sosiaalinen ja kulttuurinen saavutettavuus
• Eri näkökulmat

• Taloudellinen saavutettavuus
• Otetaan huomioon erilaiset tilanteet

Lue lisää: https://www.museovirasto.fi/uploads/Museoalan_kehittaminen/Katta_pidempaa_-julkaisu.pdf



Saavutettavuus

Verkkosivuilla tärkeintä on keskittyä siihen, että sisällön rakenne on selkeä ja 
helposti ymmärrettävissä. Hyvin suunniteltu ja merkattu rakenne varmistaa sen, 
että apuvälineitä käyttävät henkilöt pystyvät myös käyttämään verkkopalvelua.

• Käytä selkeää kieltä

• Käytä kuvia, muista tekstillä korvaaminen

• Otsikoi ja käytä väliotsikoita

• Kieliversiot, tietoa eri kielillä

Huomioi saavutettavuus myös esim. aukioloajoissa, hinnoittelussa, näyttelyteksteissä ja 
museoalueen suunnittelussa esteettömäksi. 

Lue lisää: Saavutettavasti.fi



Saavutettavuus: opasteet

Museoon olisi hyvä löytää
• Riittävät opasteet
• Tarpeeksi kaukana ja myös 

museoalueella
• Verkkosivuilla saapumisohjeet ja kartta

Jokioisten museorautatiellä huomattiin, että hyvät 
kyltitykset voivat todella vaikuttaa kävijämäärään. Kun 
tienvarsikyltit valtateillä uusittiin muutamia vuosia 
sitten ja museon tekstiin lisättiin myös tieto kahvilasta, 
alkoi museolle saapua mökkimatkalaisia kahville. He 
ihastuivat miljööseen ja tulivat seuraavalla 
mökkimatkalla kahvittelun lisäksi ostamaan piletin ja 
ajamaan kierroksen museojunalla.
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Markkinointi museoissa

Markkinoimalla pyritään kertomaan 
yleisölle, mitä lisäarvoa he saavat 
esim. vierailemalla museossa.  

Yleensä museoissa halutaan:

• lisää kävijöitä ja yleisöä

• hoitaa yhteyksiä ja

• lisätä tuottoa.
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Kysely paikallismuseotoimijoille 2015

Yhteistyökumppanit

1. Kunta / kaupunki

2. Ammatillinen museo

3. Koulut ja päiväkodit

4. Paikalliset yhdistykset + seurat

En näe hyötyä tämän museon kannalta / en tiedä: 

majoitusliike, kauppa ja ostosmahdollisuudet 
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Kysely paikallismuseotoimijoille 2015

Kotiseutuliiton kyselyssä paikallismuseotoimijoille vastaajat kertoivat, että 
tapahtumiin panostamisen jälkeen parhaita matkailullisia onnistumisia ovat tuoneet 
yhteistyö erilaisten tahojen kanssa, verkostoituminen ja yhteismarkkinointi.

Kun kysyttiin matkailun kannalta kaikkein hyödyllisimpiä yhteistyömuotoja, eniten 
mainintoja tuli seuraavista:

1. Yhteismarkkinointi erilaisten palveluntarjoajien kanssa.

2. Isojen matkailukeskusten ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö

3. Erilaiset portaalit ja tapahtumakalenterit, sekä yhteinen verkkomarkkinointi
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Alueen palvelujen paketointi kokonaisuudeksi

Yksi kohde ei riitä houkuttelemaan matkailijoita alueelle varsinkaan 
kauempaa, vaikka se olisi kuinka vetovoimainen. Useamman 
kiinnostavan paikan keskittymä vetää puoleensa.
• Samassa esim. museo, ravintola, majoitusta, kauppoja
• Yhteinen esite ja markkinointia
• Matkapaketit
• Myös resurssit jakaantuvat
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Alueen palvelujen paketointi kokonaisuudeksi

Liehtalanniemen museotila, Puumala

• Niinisaaressa museo, yksi majoitus- ja 
ravintolayrittäjä, galleria ja viinitila →
osanneet hyödyntää toisiaan!

• ”Liehtalanniemi on osa Niinisaaren 
matkailullista imagoa, yksi tärkeä 
käyntikohde. Yksi vetovoimaisempikaan 
kohde ei riitä. Jos alueella useampi 
kohde, se koukuttaa.” –yrittäjä

• Päiväristeilypaketit



• Kaupungin omistama ja ylläpitämä museo, 
tehty päätös, että museolle otetaan joka kesä 
ammattilainen töihin. Iisalmen kaupunki 
kehittää Koljonvirran aluetta ja museota sen 
osana.

• Uudet toimijat museossa: Tapahtumiin saatu 
uudenlaisia kumppaneita, esim. 
lastentapahtumassa Liikenneturvan 
alueyhdistys piti pyöräilykoulua. Tavoitteena 
löytää mahdollisimman yllättävä kumppani! 
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Alueen palvelujen paketointi kokonaisuudeksi

Juhani Ahon museo, Iisalmi

Monipuolinen, luova 
yhteistyökumppaniverkosto tuo sekä 
intoa omaan toimintaan että lisää 
sisältöjä museoon ja uutta tarjontaa sen 
tapahtumiin. 
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Alueen palvelujen paketointi kokonaisuudeksi
Degerby Igor, Inkoo

• Kertoo Porkkalan vuokrakaudesta, pääosassa 
degerbyläisten muistot

• Museota ei perustettu ”vain museon vuoksi”, 
vaan houkuttelemaan alueelle kävijöitä. Kaikki 
ryhmät pysähtyvät myös kylän yrityksissä

• Porkkalan parenteesi –yhdistyksen tekemä 
matkailutyö esimerkki pitkäjänteisestä 
kulttuurimatkailuun panostamisesta, 50 
jäsenen joukossa on yrityksiä, yhdistyksiä, sekä 
alueen kunnat. 
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Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyössä on potentiaalia! 
• Kotiseutuliiton kyselyssä useat vastaajat kertoivat, että yritysten kanssa 

tehtävä yhteistyö on heille vierasta, eivätkä kaikki toimijat nähneet yrityksiä 
mahdollisina yhteistyökumppaneina. Hyviä esimerkkejä, jotka todistavat 
päinvastaista, löytyy kuitenkin. 

• Majoitusliikkeet ovat hyviä yhteistyökumppaneita – kulttuuritarjontaa 
kannattaa markkinoida niille matkailijoille, jotka jo ovat alueella.

• Museo yritystoiminnan ympäristönä vaatii kuitenkin yhteistyötahoja ja 
selkeitä sopimuksia. 



• Sallan kunta brändännyt sen, että Salla on keskellä ei mitään, eikä siellä tapahdu 
mitään → palkintoja.

• Paikallisille yrittäjille järjestetään syksyisin yrittäjäilta, jossa suunnitellaan 
joulutapahtumaa ja tutustutaan museoon. Kaikki on kutsuttu, joka ikinen K-
kauppiaasta lähtien. 
”Matkailijahan kysyy siltä kenen kohdalla sattuu olemaan!”

• Mökkivuokralaisille jaetaan Sallan viikko-ohjelma, jossa aina avoin museo-
opastus. Eivät tule silloin, mutta tulevat sadepäivänä!

• Museo tehty kokonaan EU-rahalla (rakennuksen kunnostaminen, 
näyttelysuunnitelma), pystytty hankerahalla luomaan pysyvää toimintaa ja 
työpaikkoja. ”Yritetään hyvää mutta priimaa pukkaa.”

• Palvelu on todella räätälöityä ja henkilökohtaista.
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Yritysyhteistyö

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo



• Digitoitu harrastajakuvaajan vanhoja 
filmejä Jämsänkoskelta ja järjestetty 
elokuvailtoja kahvilassa.

• ”Tämä tuo kahvilaan lisää asiakkaita.” –
yrittäjä

• ”Tätä kautta osa kiinnostuu myös 
museosta.” – kotiseutuyhdistyksen pj

• Viesti muille: ”Yhteistyö poikii hyviä 
asioita, kannattaa olla aktiivinen!”
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Yritysyhteistyö
Aarresaaren kotiseutumuseo, Jämsänkoski



• Juupajoen tärkein / ainoa 
matkailukohde

• Toiminnassa yhdistyvät talkoohenki ja 
yrittäjyys

• Kahvila ja myymälä vuokrattu yrittäjille

• Kahvilatoiminta tuo asiakkaat!
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Yritysyhteistyö

Kallenaution kestikievarimuseo, Juupajoki



• Uusi tapa järjestää museotoiminta: Museoviraston 
ylläpidon lakattua 2012 museoyrittäjä ottanut 
hoitaakseen kokonaisuuden, kahvilan ja opaspalvelut. 
Kunta hoitaa vakuutuksen, sähköt, ja yhden 
kesätyöntekijän palkan.

• 2015 uusi tuote Way Out Pohojanmaa: sopii 
täydellisesti ympäristöön.

• ”Mitään ei pidä sen takia että näin on aina tehty!”

• Kahvilasta ostetaan iloa, tunnelmaa, elämystä, 
ajanvietettä, eikä vain kahvia.

• ”Kannattavaa liiketoimintaa voi tehdä, yrittäjyys 
museoympäristössä on mahdollista!”
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Yritysyhteistyö
Yli-Lauroselan talomuseo, Ilmajoki
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Yhdistysyhteistyö

Kotiseutuyhdistykset ja yhdistysten ylläpitämät paikallismuseot tekevät runsaasti 
yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Yhdistysten kanssa kannattaa 
liittoutua esim. tapahtumien järjestämisessä. Yhdistyskumppaneina toimivat:
• Martat
• Kotitalousnaiset
• MLL:n paikallisyhdistykset
• Metsästysseurat
• Nuorisoseurat
• 4H-yhdistykset
• Urheiluseurat ja lukuisat muut



• ”Koiramäen talo”, Mauri Kunnaksen 
lastenkirjojen pihapiiri on saanut mallinsa 
täältä. Kukaan ei kuitenkaan odota 
elämyspuistoa, lapset osaavat elävöittää 
mielessään! 

• Tiistaitalkoot klo 18 →myös työssäkäyvät 
pääsevät mukaan. Kaikki kunnostustyöt 
tehdään talkoilla, samalla perinnetaidot 
siirtyvät eteenpäin.

• Kaikkien aikojen maatalousnäyttely vuoden 
isoin tapahtuma → suuri määrä 
paikkakuntalaisia ja yhdistyksiä 
esittelemässä taitojaan työnäytöksissä.
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Yhdistysyhteistyö

Talonpoikaismuseo Yli-Kirra, Punkalaidun



• Perinnebiotoopit: saatiin rakennettua 
pisteaita ja lampaita laiduntamaan 
alueelle. Samalla ilmainen valvonta ja 
näkyvyys isolle tielle!

• Yhteistyö Konneveden eläkkeensaajien 
kanssa: kiertävät vuorot avoinnapidossa.
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Konneveden kotiseutumuseo
Yhdistysyhteistyö

• Paikkaan kiinnittyminen:
- 7-luokkalaisten mopojuhla museolla
- koululaisten suunnittelemat mobiiliopasteet 



Yksi museoalueelle hyvin soveltuva 
yhteistyötaho ovat käsityöläiset ja 
taiteilijat.

• Suomen parhaiten säilynyt 
mäkitupalaisalue

• Taiteilijaresidenssi, toimii kesäisin 
taiteilijan kotina ja työtilana. Vuonna 
2015 taiteilija Laura Pajarinen, joka piti 
kursseja ja kesänäyttelyn.

• Ulkoilmaelokuvat

• Vuokrattu tila Porvoon teatterille: tätä 
jatketaan, sadekesä ja lastennäytelmä 
ja silti todella hyvä tulos!
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Muuta yhteistyötä
Postimäen ulkoilmamuseo, Porvoo



Toiminnanjohtaja kunnan ent. kulttuurisihteeri, joka 
hyödyntää verkostot: saavat ammattimaista apua 
esim. oppilaitosyhteistyötä:
- kihlasukkien tutkija → näyttely
- rakennuskonservaattori
- kesätyöntekijä aina ammattilainen
Yksittäisten ihmisten apua: kukkien kasvatus, 
hortoilutapahtuma

Mitä muuta oppilaitosyhteistyötä: media-ala, 
ravintola-ala, tapahtumatuottajat, taidelinjat yms. 
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Ammattiapu ja oppilaitosyhteistyö
Hankasalmen kotiseutumuseo
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Vinkkejä yhteistyöhön

• Etsi uudenlaisia tahoja. Monipuolinen, luova 
yhteistyökumppaniverkosto tuo sekä intoa omaan toimintaan että lisää 
erilaisia sisältöjä museoon ja uutta tarjontaa sen tapahtumiin.

• Mieti, millaista yhteistyötahoa voisi kiinnostaa juuri teidän museonne. 
• Tapahtumat tuovat yleisöä → lisää yhteistyötahoja. 
• Viesti verkostoille, kerro kuulumiset.
• Kohtaamiset kasvokkain aloittavat yhteistyön mukavasti. 



55

Uudet toimijat
Wanha Tehdas Miljöö, Virtain Killinkoski

• Vanha nauhatehdas, 5000 neliötä sisätilaa, 
rakennus Museoviraston suojelukohde

• 3 kirpputoria, myymälä, kahvila, 
taidenäyttelytila, galleria, museaaliset kohteet, 
nauhateollisuusmuseo, Pitkärannan 
kesäateljee

• Päivittäinen toiminta pyöritetään 
työllistämisprojektien kautta, tällä hetkellä 
kolmas hanke menossa, 15 työllistettyä

• Alueella 20 000 kävijää vuosittain

→ ”Ei markkinoida enää, rahkeet ei riitä 
isompaan kävijämäärään.”
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Uudet toimijat
Virtain perinnekylä

• Marttisen nuorisokeskus ylläpitää 
toimintaa, kesäisin museo-opas

• Asiakkaina esim. leirikouluryhmät, tyky-
ryhmät, Perinne elää! -tapahtumat

• Lapsiperheet ovat jo iso ryhmä, halutaan 
mukaan seuraava ikäryhmä!
Nuoret pitää ottaa suunnitteluun mukaan 
alusta asti. 
Masiinatorstai-tapahtuma:
nuoret esittelemässä tuunattuja mopoja
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Uudet toimijat

Leineperin ruukkialue, Ulvila

• Kunnan matkailuinfo toimii alueella

• Metalliruukki –tapahtumassa heavy metal –
bändi esiintymässä ja motoristitapaaminen 
samaan aikaan

• Yhteistyö: päätäntävalta yhdellä, mutta pitää varmistaa että suunnittelussa avoin ja 
suvaitsevainen ilmapiiri ja ollaan tasapuolisia ja myös naapuri hyötyy. 
Tapahtumasuunnittelussa hyvä olla jotain sellaista, johon ei yksin uskalla lähteä 
mutta porukassa onnistuu. Kumppaneiden pitää ajatella: Jännää olla mukana tässä,  
tämä on uutta ja innostavaa!



• ”Tämä talo tässä tönöttää, mutta pitää olla joku syy 
tulla tänne.”

• 1700-luvun markkinat tavoittaa nykyisellään 
20 000 kävijää, vuonna 1994 ensimmäisessä 
tapahtumassa 30 myyjää, nyt 155. ”Vaatii sitkeää 
työtä ja oman linjan.”
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Uudet toimijat

Isonkyrön kotiseutumuseo

• Elämää sodassa ja rauhassa –tapahtuma, johon kuului Napuen taistelun 
ennallistamisnäytös. Kiinnosti historiaharrastajia!

• TAPAHTUMAT tuovat uusia kävijöitä, uusia vapaaehtoisia.



• Vahvasti, kansainvälisesti verkostoitunut

• Toiminnallisuuteen, aikamatkoihin ja lapsille suunnattuun toimintaan 
keskittyvä Sagalund on mukana pohjoismaisissa verkostoissa, kuten 
Skandinaviska Museiförbundet. Kansainväinen Bridging Ages -yhdistys 
kokoaa yhteen aikamatkoja järjestävät tahot. Museon kotimaisia 
verkostoja ovat Sarka-verkosto, ICOM Finland, alueelliset 
matkailuverkostot, sekä museoiden omat yhteisprojektit, kuten 
Sagalundin, Fiskarskin ja Stundarsin ruukkimiljööseen liittyvä yhteistyö.

Kun etsit museota, joka on kehittänyt juuri samaa asiaa, kuin sinä suunnittelet, 
kannattaa katsella myös Suomen rajojen ulkopuolelle!
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Kansainväliset verkostot
Sagalundin museo
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Matkailualan verkostot

• Luvian kotiseutumuseossa ja Kemijärven kotiseutumuseossa 
museon toiminnan ylläpitäjä toimii myös alueen matkailuoppaana. 
Kun oppaana on moniosaaja, hän tuo useat matkailuryhmät 
kierroksella myös museoon, osaa liittää paikallishistoriaa muihin 
opaskierroksiin ja museovierailulla kertoa muista alueen 
matkailupalveluista. Samoja hyötyjä on myös tiiviistä suhteesta 
matkatoimistoihin.

Paikallismuseot ovat esillä alueellisilla 
matkailusivustoilla ja moni kertoo, että 
näkyvyys on tuonut kävijöitä.
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Museoalan verkostot

• Parhaan museotoimintaan liittyvän avun jokainen paikallismuseo saa oman 
alueensa maakuntamuseosta.

• Ammattimuseoiden verkostoista voi saada myös matkailuun ja markkinointiin 
apua. Esimerkiksi Maatalousmuseo Sarka tarjoaa maatalousteemaisille 
museolle Museoraitti-verkoston ja ylläpitää sen verkkosivua. Verkostossa 
mukana olevista paikallismuseosta moni kertoo hyötyvänsä tästä yhteistyöstä.

• Alueelliset museoportaalit ja esitteet voivat myös lisätä näkyvyyttä, esim:
• Pirkanmaan Museokompassi

• Etelä-Savon museot

• Matka Lapin museoihin

• Myös paikallismuseoiden keskinäinen verkottuminen ja yhteistyö on hyödyllistä. 
Yhteiset verkkosivut, esitteet, muut hankkeet. 
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Kotiseutuliiton tarjoamat verkostot

• Valtakunnallinen kotiseutu- ja 
kulttuuriperintötyön keskusjärjestö

• Monipuoliset neuvonta-, tuki- ja 
tietopalvelut

• Vaikuttavaa edunvalvontatyötä

• Jäsenpalveluita:
• eMuseo

• Verkkosivut

• Jäsenrekisteri

• Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, 
vuoden 2019 teemana Viihteen ja 
taiteen tiloissa
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Verkostoitumisen konkreettiset hyödyt

Liperin maaseutumuseo Tähkä

• ”Pyrimme tekemään tästä 
maakunnallisen nähtävyyden!”

• ”Etsi taho, joka kiinnostunut näyttelysi 
teemasta ja pyydä rohkeasti mukaan 
rahoittamaan!” Pohjois-Karjalan Sähkö ja 
Pohjois-Karjalan maataloussäätiö 
lahjoittivat EU-projektin 
omarahoitusosuuden

• Museon sisällä erityiset 
teemaopastukset, esim. liperiläisten 
naisten historia.



Kiitos! 
Kysymyksiä?

Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, 
jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi


