
Hyvät Ystävät, nyt on kivaa työtä tarjolla Designvintillä  

− ilmoittaudu mukaan! 
  

Mikä on Designvintti? 
Designvintti on muotoilun kansallista kokoelmaa ja museon tallennustyötä esittelevä 
toiminnallinen näyttely Designmuseon kolmannessa kerroksessa. Vintillä pääsee 
kurkistamaan kulissien taakse ja osallistua aitojen museo-objektien tutkimiseen ja 
tallentamiseen. Designvintti on Museoiden innovatiivisten hankkeiden avustuksen turvin 
toteutettu hanke. http://www.designmuseum.fi/fi/exhibitions/designvintti/ 
  
Designvintti avaa yleisölle meidän kokoelmatyötämme ja tutkimme sen avulla, miten 
voimme osallistaa museoyleisöä tallennustyöhön. Tärkeä osa on teillä Ystävillä, jotka 
kutsumme mukaan työskentelemään yleisön kanssa Vintillä. Käytännössä toivomme 
Damyn Ystäviä Designvintti-oppaamme Silja Koskimiehen ”apulaisiksi”, kertomaan ja 
keskustelemaan museotyöstä rinnallamme, omasta vinkkelistänne.  

  

Miten Ystävä voi olla avuksi Designvintillä?  
Tässä listausta tehtävistä: 
1. Yleisön ohjaaminen 

• näyttelyn esittely 

• tapettitietokannan esittely 

• toimia ala-aulassa ”sisäänheittäjänä” ja johdattaa ihmisiä hissillä 3. kerrokseen 
2. Muistitiedon keruu Designvintillä 

• ”Mitä muistoja sinulla on tästä tapetista?” 

• kävijän haastattelu, tiedon kirjaaminen 
3. Designvintin "asiakkaana"  

• voit tulla tutustumaan tallennustyöhön Siljan ohjauksessa aukioloaikojen puitteissa 
  

Koulutusta tiistaina 23.10. klo 13−19  
Designvintti on tulevana tiistaina avoinna ensi kertaa yleisölle. Damy-Ystävistä ovat 
mukaan ilmoittautuneet Pirkko ja Jatta. Tervetuloa kaikki muutkin ensi tiistaina 
testailemaan toimintaa Designvintin Silja-oppaan ohjauksessa! Ei tarvitse ilmoittautua 
erikseen. 

  
Ilmoittaudu mukaan Designvintin toimintaan! 

Alla näet tarkemman kalenterin, josta voit katsoa itsellesi sopivia aikoja. Vintti on auki 
yleisölle tiistaisin klo 13-19, ja lisäksi parina viikonloppuna, joiden aikataulu vielä hieman 

auki. Toivomme Ystäviä hommiin tiistaisin ensisijaisesti klo 15−19. Muutkin kellonajat 
sopivat kyllä ja voit tulla myös ensin tutustumaan paikan päälle ja jutella aikatauluista Siljan 
kanssa. 

 
ILMOITTAUDU TÖIHIN SILJALLE: silja.koskimies@designmuseum.fi 
Designvintin kalenteri syksy 2018 

• Ilmoita Siljalle mikä päivä sopii, ja kellonajat! 

• Otamme Designvintti-hommiin 2−3 Ystävää tiistaisin. Designiltoina ja 
viikonlopputapahtumissa avun tarve on suurempi. KIITOS kun tulet 
työskentelemään kanssamme! 

http://www.designmuseum.fi/fi/exhibitions/designvintti/
mailto:silja.koskimies@designmuseum.fi


• ti 30.10. klo 13−19 (Designilta klo 17−20) 

• la–su 3.–4.11. CulturaFest  

• ti 6.11. klo 13–19 

• la–su 10.–11.11. CulturaFest 

• ti 13.11. klo 13–19 

• la 17.11. Perhepäivä 

• ti 20.11. klo 13–19 

• ti 27.11. klo 13–19 (Designilta klo 17–20) 

• ti 4.12. klo 13–19 

• ti 11.12. klo 13–19 

• ti 18.12. klo 13–19 
  
HUOM! toiminta jatkuu tammikuussa tiistaisin! 
Designvintin seuraavat teemanäyttelyt: 
8.1.–12.3. Hilkka-Liisa Ahola 
26.3.–28.5. Lelut 
 

Leena & designpoppoo 

 

Leena Svinhufvud 
museolehtori | museipedagog | educational curator 
Designmuseo | Designmuseet | Design Museum Helsinki 
leena.svinhufvud@designmuseum.fi 
+358(0)405357777 

Arkkitehtuuri + Design = #uusimuseo 
Uutta luova kansainvälinen kohtaamispaikka ihmisille 
www.uusimuseo.fi  
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