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Esipuhe
Yhä useampi museo tarjoaa vapaaehtoistyötä. Viimeisimmän tilaston (2017)
mukaan 2 200 pyyteetöntä innokasta käytti lähes 50 000 tuntia vapaaeh
toistyöhön maamme museoissa. Suomessa toimii noin 50 museonystävä
yhdistystä, jotka ovat jo vuosikymmeniä tukeneet eri tavoin emomuseoitaan.
Museoammattilaisten ja suuren yleisön välimaastossa ystävät aktivoivat
kulttuurista kiinnostuneita, toimivat yhteiskunnan arvoagentteina ja tekevät
museoita tunnetuksi. Ystävissä piileekin valtava potentiaali. Jotta kaikki voi
mavarat saadaan käyttöön, tarvitaan uusia avauksia ja hyviä toimintamalleja.
Museonystävyys on osa hyvinvointia. Kiinnostus mielekkääseen kulttuuri
työhön kasvaa koko ajan, yhdessä tekeminen motivoi ja tuottaa uusia ystä
vyyksiä. Kyse on yhteiskunnan kulttuuripalvelujen parantamisesta, arjen
elämän rikastamisesta ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta.
Museonystävät ovat verkostoituneet ja tapaavat vuosittain vaihtaen koke
muksia ja ideoita. Eri ikäisten ja eri taustaisten ystävien tuki emomuseoil
le voisi kuitenkin olla paljon nykyistä monipuolisempi. Uusien käytäntöjen
omaksuminen on tärkeää. Kotkassa vuonna 2017 ystäväyhdistysten tapaa
misessa sovittiin, että käynnistetään Ystävyyslataamo-projekti hyvien toi
mintamallien kokoamiseksi ja levittämiseksi. Designmuseon ja Arkkiteh
tuurimuseon Ystävät DAMY ry otti hankkeen vetovastuun, ja 21 rohkeata
ystäväyhdistystä eri puolilta Suomea sitoutui hankkeeseen. Kulttuuripe
rinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin osoitettua avustusta
saatiin Museovirastosta. Sen avulla synnytettiin työpajojen ja seminaarien
sarja sekä laaja kysely ystäväyhdistysten toiminnasta. Hankekoordinaattori
Anna Pirvola luotsasi tarmokkaasti hankkeen maaliin. Sähköisen työkalupa
kin lisäksi hyviksi koetut toimintamallit löytyvät tästä vihkosesta, jonka on
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toimittanut Anna Pirvola ja taittanut hankkeen taloudenhoidosta vastannut
Marina Johansson. He, kuten Ystävyyslataamon ohjausryhmä ja kaikki yh
teiseen työkalupakkiin panoksensa antaneet, ansaitsevat suuren kiitoksen.
Museonystävyys uudistuu jatkuvasti museoiden mukana. Varkaudessa vuo
den 2019 tapaamisessa päivitämme taas käytäntöjämme ja mietimme uusia
haasteita. Mutta nyt kaikki ystävyyksiä lataamaan, ottakaa mainiot työkalut
käyttöön ja testatkaa niiden toimivuutta!
Helsingissä 21.11.2018
Maire Mattinen, puheenjohtaja
Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry
damy.fi

Valtion taidemuseo on ylpeä maan suurimmasta, sata vuotta täyttävästä
ystäväyhdistyksestään.
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Johdanto
Edessäsi on museonystävien työkalupakki -julkaisu, joka on vuoden pituisen
valtakunnallisen verkostohankkeen tulos. Hankkeen alusta asti oli selvää,
että museonystävillä on runsaasti intohimoa museoita ja niiden välittämiä
tarinoita kohtaan. Museonystävät eroavat muista museokävijöistä siinä, että
he haluavat olla osa museon jokapäiväistä toimintaa ja omalla toiminnallaan
edesauttaa museon tavoitteita sekä muun muassa paikallishistorian ja tai
teen tunnettuutta. Keskiössä on tekeminen yhdessä museon henkilökunnan
kanssa; museoammattilaisilla on käsissään museon nykytila ja suunta, jonka
toteuttamisessa museonystävät ovat verraton tukiverkosto.
Museonystäviltä löytyy loputtomasti tarmoa, kun kyse on heille tärkeästä
asiasta. Yhdistykset järjestävät kaikenlaista oman emomuseonsa tueksi: ys
tävät ovat järjestäneet huutokauppoja varojen keräämiseksi, jotka on käytet
ty yhdessä museon kanssa päätettyyn kohteeseen, kun museon omat varat
eivät ole riittäneet. Ystävät auttavat ja paikkaavat henkilöstöpulaa museon
tapahtumissa vapaaehtoisina, pyörittävät museokahvilaa ja viihdyttävät mu
seovieraita museokavereina ja museomummoina. Ystävät tuovat museoon
uusia kävijöitä ja tekevät omissa verkostoissaan vaikuttajatyötä taustalla
aina kun mahdollista. Voidaan puhua museoiden omasta puskaradiosta. Yh
distystoiminta on hyvin yhteisöllistä ja monelle jäsenelle ystävyyden suola
ovat jäsentapahtumat, joissa omaan mielenkiinnon kohteeseen voi sukeltaa
samanhenkisten ihmisten kanssa.
Museonystävillä on kuitenkin myös haasteita: kuinka houkutella uusia jäse
niä ja varmistaa toiminnan jatkuvuus? Miten viestiä ystäväyhdistysten teke
mästä tärkeästä työstä suuremmalle yleisölle? Millaiset roolit sovitaan mu
seoammattilaisten ja museonystävien kesken esimerkiksi vapaaehtoistyön
järjestelyssä? Vastauksia näihin kysymyksiin ei tarvitse joka yhdistyksen
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keksiä uudestaan, sillä voimme oppia toisiltamme – yhdessä olemme enem
män! Tähän työkalupakkiin on kerätty yksiin kansiin esimerkkejä museonys
tävien toiminnasta inspiraatioksi sekä museonystäville että museoammatti
laisille.
Hankkeen ohjausryhmän harras toive on, että tämä julkaisu on vasta ensim
mäinen monista, ja että työkalupakkia päivitetään uusilla innostavilla ide
oilla hankkeen päätyttyä. Vuoden 2019 museonystävien vuositapaamisessa
Varkaudessa voimme keskustella siitä, miten työkalupakki on otettu vastaan
ja miettiä yhdessä, miten otamme askeleen seuraavaan vaiheeseen ystäväyh
distysten keskinäisessä yhteistyössä.
Anna Pirvola
Hankekoordinaattori, Ystävyyslataamo
Damylainen
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Ystävyyslataamon työkalupakissa
5 000 museonystävän kokemuksia

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

1 Museonystävien yhdistykset

Museonystävien monipuolista työkalupakkia on ladannut 21 museonystä
väyhdistystä eri puolilta Suomea. Hyviä toimintamalleja on kirjattu muistiin
niin taidemuseoiden kuin kulttuurihistoriallistenkin museoiden tiimoilta.
Yhteensä hankkeessa mukana olevissa yhdistyksissä on lähes 5 000 museoi
den rakastajaa. Se on melkoinen testijoukko – vankkaa kokemusta ja ennak
koluulotonta kokeilumieltä on kosolti.
Ystävyyttä ladanneet yhdistykset ovat historialtaan varsin erilaisia. Osa on
syntynyt, jotta emomuseo saadaan perustettua. Osa yhdistyksistä on saanut
alkunsa museoiden ja niiden johtajien aloitteesta. Yleisimmin ystäväyhdis
tysten takana on kuitenkin innokkaiden asianharrastajien vapaaehtoistoi
minta ja halu sitoutua museoiden tukemiseen.
Museonystävien toiminta tapahtuu pääosin kotimaan kamaralla ja kohdistuu
lähelle emomuseoiden teemaa. Toki maan rajojen ulkopuolellekin tehdään
opintomatkoja. Ystävien keskinäistä yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja
viihtymistä kannustetaan.
Moni ystäväyhdistys tukee merkittävällä taloudellisella panoksella tai
kokoelmalahjoituksin emomuseoitaan. Useimmiten museoita autetaan teke
mällä vapaaehtoistyötä. Tästä Ystävyyslataamossa on runsaasti hienoja esi
merkkejä.
Viime aikoina yhteiskunnallinen vaikuttaminen on noussut yhä näkyväm
mäksi toimintamuodoksi. Edistetään oman alan museotoimintaa ja kulttuuri
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perintökasvatusta. Nuoret ja lapset ovatkin museoiden arvokas kohderyhmä.
Viestinviejinä museonystävillä on tässä vastuullinen tehtävä.
Paperi- ja sähköpostiviestinnän lisäksi on opiskeltava SOMEn saloja, kotisi
vujen päivittämistä ja muita digitaalisia välineitä. Jatkossa museonystävien
ohjelmaan voisi sisällyttää myös tietosuoja-asioita, uusia varainkeruumene
telmiä ja joukkoistamisen keinoja. MYY-verkostossa voitaisiin käydä keskus
telua siitä, miten yhteistyötä esimerkiksi museokortin kanssa voisi tiivistää
tai miten ystävät liittyisivät ilmastotalkoisiin. Voisimmeko museonystävinä
omilla kotikentillämme edistää kiertotaloutta ja monikulttuurisuutta?
Ystävyyslataamo on ylpeä siitä, että onnistuimme saamaan kokoon valtavan
kirjon ideoita ja hyviä toimintamalleja. Seminaarien ja työpajojen myötä
kuulimme museomaailman uutuuksista ja löysimme erilaisia oppaita. Niistä
ehkä tärkein on Ilmailumuseon ja Kansalaisareenan 2017 julkaisema vapaa
ehtoistoiminnan opas. Kiitos kaikille museonystäväyhdistyksille – tästä on
hyvä jatkaa ja täydentää Ystävyyslataamon aarrearkkua!
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Perustamisvuosi: 1966
Jäsenmäärä: 300

Historia
Alvar Aalto -seura ry perustettiin vuonna 1966 Alvar Aallon nimeä kantavan muse
on saamiseksi Jyväskylään. Alvar Aallon suunnittelema museorakennus valmistui
vuonna 1973. Museossa oli tilat sekä arkkitehtuurimuseolle että Jyväskylän taide
kokoelmille. Alvar Aallon toiveiden mukaisesti museosta ei tullut yhden miehen mu
seota, vaan arkkitehtuurin ohella museon toimintakenttään kuuluivat laaja-alaisesti
myös muut visuaaliset taiteet. Museo toimi osana Jyväskylän kaupungin organisaa
tiota vuodesta 1979 vuoteen 1998. Vuonna 1998 Alvar Aalto -museo liitettiin osaksi
Alvar Aalto -säätiötä.

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Alvar Aalto -seura

Ydintehtävät
Alvar Aalto -seura vaalii yhteistyössä Alvar Aalto -museon kanssa Aallon arkkiteh
tuuriperinnettä ja edistää arkkitehtuurin ja kuvataiteen vuoropuhelua paikallisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Seura järjestää luento- ja keskustelutilaisuuk
sia sekä kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvia arkkitehtuuri- ja kuvataidematkoja.
Seura pyrkii vahvistamaan Jyväskylän tunnettavuutta Alvar Aallon kaupunkina ja
virittää yhteistyötä eri tahojen kanssa Aallon kohteiden tunnettuuden ja arvostuk
sen parantamiseksi.
Tutustu tarkemmin
alvaraaltoseura.fi/
facebook.com/alvaraaltoseurasuomi/
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Designmuseon ja
Arkkitehtuurimuseon
Ystävät ry
Perustamisvuosi: 1987
Jäsenmäärä: 510
Historia
1987 perustettiin Taideteollisuusmuseon ystäväyhdistys ulkomaisten mallien mu
kaan. Aloitteen teki museonjohtaja. Alusta lähtien ystäväyhdistyksessä kokoelmien
kartuttaminen olikin yksi tärkeimmistä toimintamuodoista. Kymmenessä vuodessa
jäsenmäärä kasvoi noin 400 jäseneen, ja juhlia vietettiin illallisbuffetin ja tanssien
merkeissä. Yhdistyksen nimi seurasi emomuseon nimeä vaihtuen Designmuseon ys
täviksi (DMY).
Merkittävä käännekohta tapahtui 2008, jolloin Rakennustaiteen Museo (nyk.
Arkkitehtuurimuseo) tuli mukaan – meistä tuli kahden valtakunnallisen erikoismu
seon museonystäväyhdistys ja lyhenne DAMY otettiin käyttöön. Yhdistyksellä on
ollut omat kotisivut vuodesta 2007 (damy.fi). Yhdistyksen 30-vuotisjuhlia vietettiin
syksyllä 2017.
Ydintehtävät
Yhdistyksen tarkoituksena on:
• tehdä suomalaista muotoilua ja arkkitehtuuria tunnetuiksi,
• tukea Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon toimintaa,
• lisätä jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä yhteistyötä Designmuseon ja Arkki
tehtuurimuseon kanssa sekä tekemällä vapaaehtoistyötä museoiden hyväksi:
• järjestämällä luentotilaisuuksia,
• järjestämällä tutustumiskäyntejä,
• tiedottamalla,
• antamalla lausuntoja,
• järjestämällä illanviettoja ja
• muilla samantapaisilla tavoilla saavuttaakseen tarkoituksensa.
Yhdistys voi liittyä jäseneksi koti- tai ulkomaiseen yhdistykseen, johon kuuluminen
edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.
Tutustu tarkemmin:
damy.fi/
facebook: DAMY
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Perustamisvuosi: 1992
Jäsenmäärä: n. 400
Historia
Heinolan Taidemuseon Ystävät ovat kartuttaneet Heinolan taidemuseon kokoelmia
toimintamme aikana noin 100 000 euron arvosta.

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Heinolan Taidemuseon
Ystävät ry

Ydintehtävät
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taidemuseotoimintaa ja siihen liittyvää kuva
taiteen harrastusta Heinolan alueella sekä toimia kuvataidetta harrastavien ja siitä
kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä.
Tutustu tarkemmin
heinolantmy.wordpress.com/

Kasvitieteellisen puutarhan
ystävät
Perustamisvuosi: 2006
Jäsenmäärä: 185
Historia
Ystäväyhdistystä kasvitieteelliselle puutarhalle haikailtiin pitkään, ennen kuin vuo
den 2006 syksyllä kutsuttiin koolle yhdistyksen perustava kokous. Pian Helsingin
esimerkkiä seurasivat Turun ja Jyväskylän kasvitieteelliset puutarhat. Heti parin
alkuvuoden aikana yhdistyksen toiminta vakiintui ja on ollut siitä lähtien pääosin
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hyvin samankaltaista, mutta joitain uusia toimintamuotoja on tullut mukaan. Jäsen
määrä on hitaasti mutta tasaisesti kasvanut ilman suuria värväysponnisteluja. Yh
distyksen 10-vuotishistoriikki on kirjoitettu ja julkaistaneen 2018 lopulla.
Ydintehtävät
Yhdistyksen tarkoitus on Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon
kasvitieteen yksikön, erityisesti Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisten puu
tarhojen, toiminnan tukeminen ja tunnetuksi tekeminen sekä puutarhakulttuurin
edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja koulutustyötä
kokouksin ja retkeilyin sekä järjestää teema-, toiminta-, valistus- ja huvitilaisuuksia
yhteistyössä kasvitieteen yksikön kanssa tai tarpeen mukaan sitä avustaen.
Suoraa kasvitieteellistä puutarhaa tukevaa keskeistä toimintaa ovat kaksi ker
taa vuodessa (keväällä ja syksyllä) jäsenistölle järjestettävät talkoot, joissa tehdään
puutarhan henkilökunnan opastuksella puutarhan työvoimavaltaisia hoitotöitä. Va
rainkeruuta puutarhalle harjoitetaan hankkimalla puutarhojen lippukassoille myyn
titarvikkeita (postikortteja, kangaskasseja, kalentereita, heijastimia), joiden tuotto
menee kokonaisuudessaan puutarhalle. Yhdistyksen jäsenmaksusta puolet menee
puutarhalle mm. korvaamaan vapaata sisäänpääsyä puutarhoihin ja alennuksia
myyntituotteista. Yhdistys on myös osallistunut muun muassa puistonpenkin han
kintaan kumpaankin puutarhaan ja tilaisuuksien avustamiseen sekä tukenut puutar
hurien opintomatkoja.
Yhdistystoimintaan liittyvät kokoukset esitelmineen, glögitilaisuudet, yleisö
tapahtumat, opastetut kierrokset omissa puutarhoissa ja muissa kohteissa vahvis
tavat jäsenten sitoutumista toimintaan ja uusien jäsenten hankintaa sekä edistävät
yhdistyksen ja kasvitieteellisten puutarhojen tunnettavuutta. Yhdistyksen toimin
taa esitellään myös Kaisaniemen puutarhan sisääntuloaluassa olevilla julisteilla.
Tutustu tarkemmin
helsinki.fi/jarj/puutarhanystavat/yhdistys.html
facebook.com/Puutarhan.Ystavat/
puutarhanystavat@helsinki.fi

Kasvitieteen yksikön viikkotiedote Kasvis
ja kuukausittain ilmestyvä sähköinen tiedotuslehti Botanicum
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Perustamisvuosi: 2006
Jäsenmäärä: 180

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Keravan Taidemuseon ystävät

Historia
Keravan Taidemuseon ystävät- yhdistys (Ktmy) perustettiin 21.6.2006 kymmenen
henkilön voimin. Osa perustajista oli ollut mukana Klondyke-talossa Taidemuseota
ylläpitävän Keravan Taidesäätiön toiminnassa. Taidemuseo muutti Keravan keskus
taan vuonna 2010, jolloin myös henkilöstö siirtyi kaupungin palvelukseen.
Ktmy on riippumaton yhdistys, joka toimii monin eri tavoin Taidemuseon tukena.
Yhdistykseen kuuluu jäseniä pääosin Keski-Uudeltamaalta, suurin osa Keravalta,
paljon myös Tuusulasta ja Järvenpäästä. Jäseniä on myös Helsingistä, Vantaalta, Si
poosta ja jopa Porista. Yhdistyksen toiminta on vapaaehtoistyötä koko kaupungin ja
Taidemuseon hyväksi.
Ydintehtävät
• Tehdä tunnetuksi Keravan Taidemuseota ja sen toimintaa.
• Lisätä taiteen kokemisen kautta ihmisen hyvinvointia.
• Keravan Taidemuseon arjessa auttaminen (näyttelyjen valvonta, lasten tapahtu
missa lisäkäsinä, kahvilassa auttaminen, näyttelykutsujen postituksiin osallistu
minen, erityistapahtumissa mukanaolo)
• Yhdistyksen jäsenmäärän lisääminen ja sitä kautta myös museon kävijämäärien
kasvattaminen.
• Mahdollisuuksien mukaan kokoelmien kartuttaminen.
Tutustu tarkemmin
sinkka.fi/ystavat
sinkanystavat@gmail.com
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Lahden kartanon ystävät
Perustamisvuosi: 2011
Jäsenmäärä: 210

Historia
Lahden kartanon ystävät perustettiin vuoden 2011 keväällä kolmen hyvin eritaustai
sen henkilön aloitteesta; yksi kieltenopettaja, yksi kiinteistötoimiston omistaja, yksi
paperialan vientiyrityksen johtaja.
Yhdessä emomuseonsa kanssa yhdistys pyrkii herättämään mielenkiintoa alueen
menneisyyttä kohtaan.
Ensimmäisen vuoden 23 jäsenen määrä on lähes kymmenkertaistunut ja yhdis
tyksestä on kasvanut varteenotettava alueellinen toimija.
Ydintehtävät
1. Lahden historiallisen museon ja museoharrastuksen tunnettuuden sekä kiinnos
tavuuden kasvattaminen jäsenistön aktiivisen osallistamisen myötä.
2. Yhdistyksen jäsenmäärään ja ikäprofiiliin vaikuttaminen.
3. Museokahvila Kafé Kartanon toiminnan kehittäminen.
4. Lahden historiallisen museon arjessa auttaminen.
5. Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen.

Jäsenet ovat tuoneet mukanaan oman historiainnostuksensa, tietotaitonsa,
kehittämisideansa ja halunsa osallistua toimintaan. Ystävät toimivat monin tavoin
kotimuseonsa hyväksi. Vuonna 2012 yhdistys paljasti toimintahistorialaatan mu
seorakennuksen eli entisen Fellmanin kartanon rikkaasta menneisyydestä. Lisäksi
ystävät mm. järjestävät tapahtumia ja pyörittävät museokahvilaa, ovat toimittaneet
Kartanon kertomaa -kirjan, avustavat rahallisesti museota ja ovat olleet mukana mu
seon puistossa esiintyvän historiallisia näytelmiä esittävän Ainopuiston teatterin
perustamisessa.
Tutustu tarkemmin:
lahdenkartanonystavat.fi/
facebook.com/kartanonystavat/
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Perustamisvuosi: 1997
Jäsenmäärä: 310

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Postimuseon Ystävät

Historia
Valtakunnallinen yhdistys on perustettu Helsinkiin 21 vuotta sitten alan piiriin kuu
luvien henkilöiden toimesta ja Postimuseon toiveesta. Toiminnan lähtökohtana oli
riittävän laaja postilaisista, keräilyn, historian ja kulttuurin harrastajista koostuva
jäsenistö.
Ydintehtävät
• Yhdistys tekee tunnetuksi Postimuseon toimintaa ja käyttömahdollisuuksia,
edistää museon ja sen toimialan harrastajien välistä yhteistoimintaa sekä syven
tää Postin historian ja nykypäivän tuntemusta.
• Yhdistys selvittää ja kartuttaa museon tarvitsemaa tietoa ja museon kokoelmia,
osallistuu yhteistyöprojekteihin, järjestää esitelmätilaisuuksia ja tutustumis
käyntejä.
• Yhdistys esiintyy yleisötapahtumissa sekä Vapriikissa että muissa saman har
rastajapiirin tilaisuuksissa ja näyttelyissä. Postimuseossa ja sen tapahtumissa
ollaan mukana opastoiminnassa, ns. vertaisihmettelijät, esittelijöinä Museoiden
yö -tapahtumassa.
Tutustu tarkemmin
postimuseo.fi/fi/info/postimuseonystavat
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1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Pyhän Olavin Kilta

– Olavinlinnan ja Savonlinnan
maakuntamuseon ystäväyhdistys
Perustamisvuosi: 1924
Jäsenmäärä: 130

Historia
Pyhän Olavin Kilta ry:n tarkoituksena oli Olavinlinnan historiallisten arvojen säi
lyttäminen, tehostaminen ja tunnetuksi tekeminen. Vuodesta 1939 lähtien Kilta piti
Olavinlinnan museota 1960-luvulle. 1980-luvulla Killan aloitteesta Savonlinnaan
perustettiin maakuntamuseo ja Kilta lahjoitti museolle yli 7 000 esineen perusko
koelman. Killan rooli on ollut keskeinen Olavinlinnan ylläpito-, käyttö- ja kunnostus
töissä aina 1960-luvulle asti, jolloin linna tuli museoviraston omistukseen. Nykyisin
Kilta on koko Savonlinnan seudun paikallishistoriallinen yhdistys ja Olavinlinnan
sekä Savonlinnan maakuntamuseon ystäväyhdistys.
Ydintehtävät
Pyhän Olavin Kilta (POK ry) on Savonlinnan seudulla toimiva paikallishistorian har
rastajien yhdistys. Killan tarkoituksena on Olavinlinnan, Savonlinnan ja Itä-Savon
historian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen sekä historian harrastuksen lisää
minen.
Kilta kartoittaa ja kerää aineistoa sekä muistitietoa tutkittavaksi, säilytettäväksi
ja esitettäväksi sekä ohjaa resursseja näihin toimenpiteisiin. Kilta voi tehdä aloittei
ta, antaa lausuntoja ja edistää toimenpiteitä, jotka koskevat kulttuurihistoriallisesti
merkittävien rakennusten tai muiden kohteiden, tapahtumien tai perinteiden säilyt
tämistä, elvyttämistä tai hyödyntämistä kestävällä tavalla.
Kilta harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää esitelmiä, retkiä, tapahtumia ja mui
ta vastaavia, historiallisiin sisältöihin perustuvia kulttuuritilaisuuksia jäsenille ja
yleisölle sekä pitää yhteyttä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin yhteisöihin ja
edistää niiden välistä yhteistyötä.
Tutustu tarkemmin
pyhanolavinkilta.blogspot.com/
facebook.com/pyhanolavinkilta/
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Perustamisvuosi: 1981
Jäsenmäärä: n. 100

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Päijät-Hämeen
taidemuseoyhdistys

Historia
Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys on perustettu vuonna 1981 tavoitteenaan taide
museorakennuksen saaminen Lahteen.
Ydintehtävät
• Yhdistys tukee Lahden taidemuseon toimintaa järjestämällä taidevalistusta,
edistämällä taiteen tuntemusta ja tukemalla taideopetusta. Se järjestää esitel
mätilaisuuksia ja luentoja, galleriakierroksia ja taideretkiä kotimaassa ja ulko
mailla.
• Yhdistys järjestää itse tai yhdessä taidemuseon henkilökunnan kanssa tilaisuuk
sia, tapahtumia, koululaisvierailuja, arpajaisia ja taideretkiä. Yhdistys osallistuu
uuden taide- ja muotoilukeskuskonseptin suunnitteluun. Yhdistyksen hallituk
sen apuna toimii hiukan epävirallisempi taidemuseoyhdistyksen työryhmä, joka
auttaa yhdistyksen tavoitteiden toteuttamisessa.
• Yhdistys on myös hankkinut taidemuseon hallinnoiman kuvataidekokoelman.
Tutustu tarkemmin
Facebook: PäijätHämeen taidemuseon yhdistys
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1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Rautatiemuseon Ystävät
Perustamisvuosi: 1960
Historia
Jo vuonna 1960 Suomen Rautatiemuseon yhteyteen perustettiin kaikille Rautatie
museosta ja rautateistä kiinnostuneille avoin ystäväyhdistys.
Ydintehtävät
Rautatiemuseon Ystävät ry:n tarkoituksena on tukea eri tavoin museon toimintaa,
edistää rautatiehistorian tuntemusta sekä hankkia varoja museon kehittämiseksi.
Yhdistyksen tavoitteena on kehittää yhteistyötä Suomen Rautatiemuseon, alan yh
teisöjen ja harrastajien kanssa.
Yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, esitelmätilaisuuksia, talkoita ja retkiä
sekä harjoittaa rautatieaiheista julkaisutoimintaa.

Riihimäen Taidemuseon Ystävät
Perustamisvuosi: 2016
Jäsenmäärä: 135
Historia
Riihimäen Taidemuseon Ystävien yhdistyksen syntymistä edesauttoi syksyllä 2015
joidenkin Riihimäen kaupungin luottamushenkilöiden ajatus museon sulkemisesta
ja Pentti ja Tatjana Wähäjärven kokoelman arvokkaiden taulujen siirtämisestä va
rastoon. Tästä seurasi kohu, ja taidemuseosta käytävää keskustelua seurattiin myös
valtakunnan medioissa. Paikalliset kulttuuriaktiivit laativat museon toiminnan
turvaamiseksi nettiadressin, jonka allekirjoitti noin 1 000 museon tulevaisuudesta
huolestunutta kansalaista. Adressin luovuttamisen yhteydessä syntyi myös ajatus
taidemuseon ystäväyhdistyksestä. Sellainen perustettiinkin pikapikaa tammikuussa
2016. ja vain kaksi kuukautta myöhemmin Riihimäen Taidemuseon Ystävät olikin jo
rekisteröity yhdistys.
Ydintehtävät
Riihimäen Taidemuseon Ystävät ry:n tarkoituksena on tukea Riihimäen taidemuse
on toimintaa, edistää kuvataiteen arvostusta Riihimäellä ja syventää jäsentensä ku
vataiteen tuntemusta. RTY toimii yhteistyössä Riihimäen taidemuseon kanssa.
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Tutustu tarkemmin
facebook.com/riihimaentaidemuseonystavat/

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Yhdistys järjestää muun muassa luentoja ja muita tapahtumia, vierailuja taidenäyt
telyihin ja kulttuuritapahtumiin sekä käyntejä kulttuurikohteisiin (mm. Venetsian
Biennaali kesällä 2017, Berliini kesällä 2019). Yhdistys pyrkii toimimaan myös yh
teistyössä muiden taide- ja erityismuseoiden tukiyhdistysten sekä muiden toimijoi
den kanssa.

Rovaniemen
taidemuseon ystävät
Perustamisvuosi: 2005
Jäsenmäärä: 103

Historia
Yhdistys on tukenut aktiivisesti taidemuseon toimintaa järjestämällä luentoja ja
esittelemällä kokoelmia. Taiteen puolesta -myyjäiset ovat tarjonneet tilaisuuden
paikkakunnan pienillekin käsityön ja muotoilun osaajille tulla esille.
Ydintehtävät
• Edistämme kuvataiteen asemaa ja olemme linkki taidemuseon ja yleisön raja
pinnassa.
• Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää Rovaniemen taidemuseon
toimintaa ja tutkimustyötä sekä syventää jäsentensä kuvataiteen tuntemusta.
Yhdistys järjestää luentoja, tutustumiskäyntejä ja -matkoja.
• Ystävätoiminta on merkityksellistä ystäville itselleenkin eikä vain museolle,
etenkin kun suuret ikäluokat, jotka ovat hyväkuntoisia, tottuneita työhön ja
toimeen, ovat eläkkeellä ja tarvitsevat mielekästä toimintaa.
Tutustu tarkemmin
Rovaniemen taidemuseon ystävät
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1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Salon Taidemuseon
Veturitallin ystävät
Perustamisvuosi: 1999
Jäsenmäärä: 330

Historia
Salon Taidemuseo Veturitallin ystävät perustettiin vuosi museon perustamisen jäl
keen. Jäseniä on alusta asti ollut runsaasti ja toiminta on ollut vilkasta. Toimintansa
aikana yhdistys on hankkinut museoon neljä taideteosta sekä flyygelin.
Ydintehtävät
Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja edistää taidemuseon toimintaa ja tutkimustyötä
sekä syventää kuvataiteiden tuntemusta Salon seudulla. Tärkeää on myös oman tai
dekokoelman kartuttaminen museolle.
Veturitallin ystävät järjestävät useita retkiä ja matkoja vuosittain eri kulttuuri
kohteisiin kotimaassa sekä naapurimaissa. Yhdistys järjestää ja ottaa osaa aktiivi
sesti eri toimijoita yhdistäviin tempauksiin kuten Salon seudun vuotuiseen Taiteitten Yö -tapahtumaan ja vuoden 2017 Suomi 100 -henkiseen Pitsi on POP -projektiin,
jossa kaupungin kävelyreitit saivat pitsikoristelun.
Jäsenet saavat kutsut Taidemuseon näyttelyavajaisiin, retkille, erilaisiin jäsen-,
luento- ja esitelmätilaisuuksiin, pääsevät vapaasti taidemuseon näyttelyihin, saa
vat ajantasaista informaatiota jäsenkirjeissä sekä nauttivat alennusta Salon Taide
museon lahjakaupassa.
Tutustu tarkemmin
salontaidemuseo.fi/tietoamuseosta/ystavayhdistys/
facebook.com/VeturitallinYstavat/
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Perustamisvuosi: 1985
Jäsenmäärä: yli 900

Historia
Suomen lasimuseo on perustettu 1961, ja se toimi aluksi tilapäisissä tilois
sa riihimäkeläisessä koulussa, kunnes sai omat tilat Allinnan kiinteistöön
1965. Nykyiset tilat entiseen Riihimäen Lasin tehdasrakennukseen avat
tiin yleisölle 1981. Museon tilojen sekä perusnäyttelyn arkkitehtina toimi
Tapio Wirkkala.
Suomen lasimuseon ystävät ry on perustettu 10.4.1985 ja perustamis
idean esitti varatuomari Arvi Paloheimo, joka kuului Riihimäen Lasin
omistajiin. Perustamiskokouksessa edustettuina olivat Riihimäen Lasin
lisäksi Iittalan lasitehdas, Riihimäen kaupunki sekä sen omistama lasimu
seo. Riihimäen Lasi Oy, Riihimäen kaupunki ja Arvi Paloheimo lahjoitti
vat huomenlahjaksi yhdistykselle Steinway-konserttiflyygelin, jotta lasi
museossa järjestettäviin konsertteihin saatiin tasokas soitin.
Yli kolmenkymmenen vuoden aikana yhdistys on lahjoittanut lähes
200 lasiesinettä museon kokoelmiin ja tukenut museon julkaisutoimin
taa. 1990-luvun alkupuolella yhdistys järjesti ensimmäiset lasiesineiden
myyntitapahtumat. Vuosituhannen vaihteen jälkeen myyntitapahtumien
järjestäminen on vakiintunut tammikuun Lasipäivään museon suuressa
salissa sekä kesäkuun Lasi- ja keräilytapahtumaan museon piha-alueella.
Vuodesta 2014 alkaen on julkaistu Suomalaisen lasin vuosikirjaa, jonka
artikkelit käsittelevät vanhaa ja uutta suomalaista lasinvalmistusta sekä
esineistöä. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ja vuoden 2018
syksyllä jäseniä on yli 900. Jäsenistöä on eri puolilla Suomea ja muutama
ulkomaillakin.
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Suomen
lasimuseon ystävät
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1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Ydintehtävät
• Suomen lasimuseon ystävät ry:n (SLMY) tarkoituksena on tukea Suomen lasi
museossa tapahtuvaa tieteellistä tutkimustoimintaa, edistää museon ja lasikult
tuurin tunnetuksi tekemistä sekä edesauttaa taide- ja kulttuuritilaisuuksien jär
jestämistä Suomen lasimuseon tiloissa.
• Yhdistys lahjoittaa lasimuseolle historiallisia sekä uusinta tuotantoa olevia la
siesineitä ja muuta alaan liittyvää esineistöä sekä kirjallisuutta. Yhdistys tukee
museon julkaisutoimintaa ja sen omistama Steinway-konserttiflyygeli on sijoi
tettu Suomen lasimuseon tiloihin.
• Yhdistys levittää tietoutta suomalaisesta lasista mm. oman julkaisutoiminnan
kautta ja tarjoaa toimintaa alan harrastajille sekä muille lasiesineistä kiinnostu
neille jäsenille järjestämällä lasihistoriaa ja lasitaidetta esitteleviä tilaisuuksia
sekä vierailuja ja matkoja museoihin, näyttelyihin ja muihin tapahtumiin.
Tutustu tarkemmin
suomenlasimuseonystavat.fi/
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Perustamisvuosi: 1987
Jäsenmäärä: 57

Historia
Yhdistyksen tärkein perustaja oli sosiaalineuvos Aira Heinänen, jonka toiminnan
ansiosta Linnanmäelle perustettiin Lelumuseo. Museon näyttelyesineistö kerättiin
perustajajäsenien toiminnan kautta. Lastensuojelujärjestöjen edustajat olivat muse
on perustamistoimissa vahvasti mukana.

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Suomen leikki- ja
lelumuseon ystävät

Ydintehtävät
Yhdistys tukee Suomen Lelumuseo Hevosenkengän toimintaa:
• Tekemällä museota tunnetuksi.
• Hankkimalla varoja museon kehittämiseksi.
• Kiinnittämällä huomiota lelu- ja leikkiperinteen kulttuuriarvoihin.
• Osallistumalla vapaaehtoisten jäsenten voimin museon toimintoihin.

Yhdistys vaalii lastenkulttuurin perinnettä:
• Kokoamalla eri alojen asiantuntijoita yhteisiin tilaisuuksiin.
• Järjestämällä koti- ja ulkomaisia opintomatkoja.
• Toteuttamalla erilaisia teematapahtumia ja keräyksiä.
• Tallentamalla projektillaan ”Ajan ilmiöt talteen” myös tämän päivän
lasten kulttuurin ilmenemismuotoja.
Yhdistyksen tärkein tehtävä on edistää lasten leikkikulttuuria ja koota ja välittää
leikkiperinnettä myös nykypäivän lapsille. Elävän leikkiperinteen vaaliminen vaatii
tekoja, sillä lasten leikki ja liikunta eivät enää ole itsestäänselvyyksiä.
Ystäväyhdistys tukee Lelumuseo Hevosenkengän toimintaa ja haluaa toiminnal
laan edistää sitä, että leikki, lelut ja liikunta ovat edelleen osa lasten
päivittäistä arkea.
Tutustu tarkemmin:
Lelumuseohevosenkenka.fi/museonystavat
facebook.com/suomenleikkijalelumuseonystavatry/
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1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Tampereen taidemuseon
Ystävät
Perustamisvuosi: 1978
Jäsenmäärä: yli 300
Historia
Tampereen taidemuseon ystävät ry perustettiin 1978. Yhdistyksen jäsenmäärä on
nykyisin yli 300. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä Tampereen museota tunnetuk
si, edistää yleisön kiinnostusta taiteeseen sekä hankkia museon kokoelmiin suoma
laista kuvataidetta.
Ydintehtävät
Varojen hankkimiseksi yhdistys mm. järjestää juhlia, konsertteja, esitelmätilaisuuk
sia ja taidearpajaisia sekä harjoittaa Tampereen taidemuseolla olevien suurnäytte
lyiden aikana pienimuotoista myymälätoimintaa. Kaikki eri tavoin hankitut tulot
käytetään lyhentämättöminä Tampereen taidemuseolle lahjoitettavien taideteosten
ostoon.
Tutustu tarkemmin: tampereentaidemuseonystavat.fi/

Tikanojan taidekodin ystävät
Perustamisvuosi: 2001
Jäsenmäärä: 239
Historia
Yhdistys perustettiin tukemaan taidekotia, tuottamaan tasokasta näyttelytoimintaa
ja tekemään erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa taidekasvatustyötä.
Ydintehtävät
Yhdistys toimii taidekodin ystävien yhteistyökanavana ja tietolähteenä. Ystävät tu
kevat Tikanojan taidekotia rahallisesti, varoilla, jotka kerätään jäsenmaksuista. Jä
senistölle yhdistys järjestää lukuisia erilaisia tapahtumia. Ystäväilloissa tapaavat
sukulaissielut.
Tutustu tarkemmin: tikanojantaidekoti.fi/ystavat.html
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Perustamisvuosi: 1959

Historia
Yhdistyksen tarina alkoi, kun Mauno Wanhalinna perusti sen Liedon Vanhalinnan
museon toiminnan tueksi. Tarkoituksena oli herättää ja levittää harrastusta Vanha
linnan jatkuvaa kehittämistä kohtaan.
Yhdistys koki välillä hiljaisemman kauden, mutta uusi innostus valtasi museon
ystävät keväällä 2002. Yhdistys elvytettiin uudestaan toimintaan ja nyt se on aktiivi
nen Vanhalinnan museon yhteistyökumppani. Päämäärä on sama kuin perustamis
hetkellä: edistää eri tavoin Vanhalinnan kehittämistä.

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Vanhalinnan
museon ystävät

Ydintehtävät
Vanhalinnan museon ystävät noudattavat edelleen 1959 laadittuja yhdistyksen sään
töjä. Uudistuneen yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ennen muuta erilaisten
tapahtumien järjestäminen ja sitä kautta Vanhalinnan tunnetuksi tekeminen ja tu
keminen. Ystävät järjestävät mm. retkiä museoon ja sen lähialueille.
Vanhalinnan museon ystävät pääsevät museoon ilman pääsymaksua ja saavat
kutsun Vanhalinnan näyttelyiden avajaisiin. Jäsenille tiedotetaan säännöllisesti
Vanhalinnan tapahtumista.
Tutustu tarkemmin
ystavat.wordpress.com/
facebook.com/vanhalinnanmuseonystavat/
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Varkauden
Museonystävät
Perustamisvuosi: 2016
Jäsenmäärä: 25

Historia
Varkauden museonystävillä on takana kaksi toimintakautta. Nuoren yhdistyksen jä
senistö on vielä pienehkö mutta aktiivinen porukka, joka tekee tiivistä yhteistyötä
Varkauden museoiden kanssa. Museonystävillä ja museoilla on kolme perinnettä:

•
•

Pieni Rakkauskahvila Ystävänpäivänä helmikuussa.
Museonystävien ja museon henkilökunnan yhteinen joulupuuro marraskuussa
ja Rakelinpäivän juhlistaminen 17.12. Rakel Kansasen muistoksi ja tunnetuksi
tekemiseksi.

Ydintehtävät
Yhdistyksen ensisijaisia tehtäviä ovat tukea Varkauden Museoiden toimintaa, edis
tää kulttuuriperinnön tallentamista ja arvostamista, lisätä kulttuuriperinnön tietä
mystä ja kulttuuriympäristöjen vaalimista ja varkautelaisten omaehtoista kulttuu
riharrastuneisuutta. Tehtävinä on myös Varkauden kulttuurielämän edistäminen ja
kehittäminen.
Tutustu tarkemmin
varkaus.fi/varkaudenmuseonystavat
facebook.com/varkaudenmuseonystavat/
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Perustamisvuosi: 2010
Jäsenmäärä: 320

1 MUSEONYSTÄVIEN YHDISTYKSET

Vellamon ystävät

Historia
Sirkka Kotola ja Sari Maaskola vierailivat Kotkan ystävyyskaupungissa Lyypekissä
Kotkan ja Lyypekin ystävyyskaupunkisuhteiden 40-vuotistapahtumassa vuonna
2009. Vierailun aikana tutustuttiin moneen Lyypekin hienoon museoon. St. Annen
museossa oli ilmoitus museon ystäväyhdistyksen toiminnasta, ja Sirkka Kotola tote
si Sari Maaskolalle, että myös Merikeskus Vellamolle pitää perustaa ystäväyhdistys.
Ajatusta kehitettiin kotkalaisessa kulttuuripoliittisessa yhdistyksessä, Pekkas-ryh
mässä. Eri vaiheiden jälkeen Sirkka Kotola tiedusteli noin kolmeltakymmeneltä eri
aloilla toimivalta tunnetulta henkilöltä halukkuutta kutsua koolle Merikeskus Vella
mon ystäväyhdistys. Tiedusteluun suhtauduttiin erittäin myönteisesti, ja niin Vella
mon ystävät ry perustettiin 8.9.2010.
Yksi merkittävä motiivi yhdistyksen perustamiseen oli se, että osa kotkalaisista
suhtautui kriittisesti Vellamoon sen rakentamisvaiheessa syntyneiden ennakoitua
huomattavasti suurempien kustannusten vuoksi, ja oli tarpeen muokata yleisilma
piiriä suotuisammaksi.
Ydintehtävät
Vellamon ystävien tarkoituksena on tehdä Merikeskus Vellamoa tunnetuksi Suo
messa ja ulkomailla, tukea sen kehitystä sekä edistää yleisön tietämystä Merikeskus
Vellamon toiminnasta. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Merikeskus Vellamon
toimijoiden kanssa. Merkittävin toimintamuoto on museokaveritoiminta. Sen lisäk
si yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja konsertteja Merikeskus Vellamossa sekä
jäsenretkiä, joissa tutustutaan alan kohteisiin niin kotimaassa kuin lähinaapureis
sakin.
Tutustu tarkemmin
Vellamon ystävät
facebook: Vellamon ystävät ry  Vellamo’s friends
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2 Toimintamallit
Talkoita ja tukea – ystäväyhdistykset
museoiden kumppanina?
Suomessa on 1 000 museota, joista 300 ammattimaisesti hoidettuja. Viimeksi mainittujen museoiden yhteydessä toimii vapaaehtoisvoimin 55 museonystäväyhdistystä eri puolilla maata. Yhdistysten yhteinen jäsenmäärä on
karkeasti arvioiden 18 000–25 000 henkilöä. Jäsenten määrä per yhdistys
vaihtelee 100 hengestä aina 2 000 henkeen. Useat museot ovat syntyneet
vapaaehtoisvoimin, ja ystävätoimintaa on ollut jo sata vuotta. Hiljaisten
vuosikymmenten jälkeen monessa museossa yhdistystoiminta on selkeästi aktivoitunut 2000-luvun alussa uudelleen ja lisäksi on perustettu uusia
ystäväyhdistyksiä.
Keväällä 2018 tekemässäni selvityksessä tarkastelin ystäväyhdistysten
toimintaa ja tavoitteita. Yhdistysten verkkosivuilla ilmoittamia tavoitteita
olivat muun muassa museon toiminnan tukeminen, museotoiminnan kehittä
minen, museon ja muiden toimijoiden kulttuurisuhteiden ylläpitäminen
ja elämysten tarjoaminen. Konkreettisia toimintoja olivat muun muassa
varainhankinta, talkoiden, myyjäisten ja matkojen järjestäminen, opas
toiminta, museoiden aineistojen luettelointi ja digitalisointi, julkaisutoiminta
sekä kahvilan pitäminen.
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Selvityksen johtopäätöksenä ystäväyhdistysten toimintojen kokonaiskuva
oli kirjava ja osin epäselvä. Tavoitteet olivat useimmilla yhdistyksillä hyvin
väljiä ja siksi toiminnan tulosten mittaaminen on hankalaa ja vähäistä.
Ohjaavatko tavoitteet toimintaa? Esimerkiksi matkojen ja retkien tekeminen
oli monella yhdistyksellä keskeinen osa toimintaa. Yhteiset matkat ovat
varmasti tärkeitä osalle jäsenistöä, mutta edistävätkö ne museon tunnetuksi
tekemistä tai muita ystäväyhdistyksen tavoitteita?
Selvitys synnytti monia kysymyksiä ystäväyhdistysten tulevaisuuden toiminnan kehittämisestä. On hyödyllistä pohtia:
–
–
–
–
–
–

mikä on ystävätoiminnan merkitys museolle, syökö museokorttien
räjähdysmäinen kasvu mielenkiinnon ystävätoimintaa kohtaan
onko ystävätoimintaan ylipäätään museon kannalta tarvetta
onko ystäväyhdistys museolle jopa rasite
mitkä ovat museon ja ystäväyhdistyksen kokemat edut ja haitat
onko yhteisiä kehittämistarpeita
mitkä ovat yhteiset tavoitteet ja toiminnan tulosten mittarit.

Olisi myös tarpeen selvittää, tukevatko ystäväyhdistysten toiminnan tavoitteet museon strategisia tavoitteita vai ovatko ne jopa ristiriidassa keskenään.
Tuleeko museoiden ja muidenkin kulttuurialan ystäväyhdistysten rooli
tulevaisuudessa kasvamaan julkisen puolen niukkenevien resurssien takia?
Museonystävänä toimiminen on monelle mielekästä, kulttuurillisesti ja
inhimillisesti palkitsevaa vapaaehtoistyötä, mutta tarvitseeko ystävätoiminta
selkeyttämistä ollakseen museoiden arvostama kumppani?
Kulttuurin merkityksen ymmärtäminen keskeisenä tekijänä ihmisten hyvin
voinnin ylläpitämisessä lisääntyy, onneksi. Museoiden ystäväyhdistykset
tarjoavat siihen oivallisen toimintaympäristön.
Sari Maaskola
Vellamon ystävät ry
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Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon
Ystävät DAMY ry

Designmuseossa lasten työpajatilassa
voitiin DesignReissun aikana askarrella
näyttelyn innoittamina.

Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
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•
•

Varainkeruu museon hyväksi.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).

Tausta
DAMY ry on vuorovuosina tukenut emomuseoitaan 5 000–6 000 euron suuruisella panoksella. Pitkään lahjoitettiin tai mahdollistettiin jonkin esineen
hankkiminen kokoelmiin. Viime aikoina on lahjoitus kohdistettu jonkin teeman alla: esimerkiksi on tuettu pedahuoneen sisustamista tai museon jotain
toimintamuotoa.
Kuvaus
DAMYn vuoden 2017 lahjoitus 6 000 euroa osoitettiin Designmuseolle lasten
ja nuorten työpajojen järjestämiseen. Lahjoituksen myötä museo järjestää
vuoden 2018 aikana yhteensä 50 ilmaista muotoilutyöpajaa esikoululaisille
sekä ala- ja yläastekoululaisille pääkaupunkiseudulta.
Damylaiset eli DesignAssarit ovat työpajoissa lasten ja nuorten vapaaehtoisina ”tukihenkilöinä”. Museon ammattioppaat ovat tietenkin aina paikalla. Museon pedatoiminnasta vastaavat ammattilaiset järjestivät damylaisille
lyhyen koulutus- ja harjoitussession. Vapaaehtoinen DesignAssari osallistuu
työpajoihin oman aikataulunsa mukaan.
Onnistuminen
Maksuttomien työpajojen suosio on yllättänyt kaikki. DAMY ry:n tuen avulla pilotoitiin ja testattiin uusia työpajakonsepteja sekä uudistettiin palvelun
varausjärjestelmää. Keväällä 2018 toteutui pilottihankkeina 13 koululaisvierailua. Syksyn 2018 HDW Lasten Designviikon ohjelmassa työpajoja järjestettiin maksutta yhteensä 27. Ilmoittautumisen avauduttua infoon tuli 480
puhelua, mikä kertoo tarpeesta maksuttomiin koululaisvierailuihin. Loput
DAMY ry:n lahjoituksen mukaisista maksuttomista työpajoista järjestetään
DesignVinttiin ja koulupolkuun liittyen.
Kysy lisää: DAMY ry damy.ry@gmail.com, 045 110 3511 Maire Mattinen
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY
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Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Lapset ja nuoret, Kulttuuriperintö, Varainkeruu,
Ylisukupolvisuus, Taidekasvatus, Museopedagogiikka, Yhteisöllisyys, Taide, Design,
Arkkitehtuuri

II Ulkomaan matkat

DAMY tutustui Tanskan
matkalla 2018 uuteen
Arkkitehtuurikeskukseen.

2 TOIMINTAMALLIT – Designmuseon ja arkkitehtuurimuseon ystävät

Aihesanat

Toimintamuoto
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.

Tausta
Yhdistyksen ulkomaan matkoilla on jo muutaman vuoden traditio. Jäsenkyselyssä ja yhdistyksen tilaisuuksissa on toivottu yhteisten matkojen järjestämistä ja esitetty toiveita matkakohteesta.
Kuvaus
DAMY ry pyrkii järjestämään jäsenilleen vuosittain yhden pidemmän ulkomaan matkan. Matkat ja majoitus hoidetaan omatoimisesti, ja näin kukin voi halutessaan olla kohteessa pidempäänkin osallistuen erilaisiin
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kulttuuritapahtumiin ynnä muihin. Yhdistys vastaa retken ohjelmasta, opastuksesta ja siirtymisestä kohteesta toiseen. Kohteen valinnassa painotetaan
sitä, että sekä rakennuksilla, niiden suunnittelijoilla, näyttelyillä ynnä muilla
on jokin yhteys suomalaisuuteen ja maahamme. Yhteinen retkiohjelma on
yleensä 2–3 päivän mittainen, mukana ohjelmassa on sekä arkkitehtuuria
että muotoilua, museoita ja muita kiinnostavia kohteita. Opastus on aina
korkeatasoista (kohteet tuntevia suunnittelijoita, professoreita, museonjohtajia...). Lisäksi tarjotaan valinnaisia vierailukohteita yhden iltapäivän
vapaa-aikana.

Onnistuminen
Retkille on osallistunut yleensä 20–30 damylaista. Tunnelma on ollut hyvä ja
jäsenet kiitollisia hyvistä kohdevalinnoista ja opastuksesta. Pidemmät retket
ovat oiva tapa tutustua ystäviin paremmin.
Kysy lisää: damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi -> Tapahtumat jäsenille
facebook: DAMY

Aihesanat
Retket ja matkat, Vierailut, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Design, Arkkitehtuuri

III Erätaukokeskustelujen kirjaaminen
Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin, mediaan
yms.).
Tausta
Erätauko-keskustelu on Sitran kehittämä käytännön työkalu, jolla voi harjoitella dialogin toteutusta pienin askelin luomalla rakentavaa keskustelua
36
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Kuvaus
Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo järjestivät vuoden 2018 lopussa kolme
teemakeskustelua SITRAn kehittämän Erätauko-menetelmän mukaisesti.
Museon sivuston kautta yleisö saattoi ilmoittautua, mukaan kutsuttiin lisäksi eri alojen edustajia. Lyhyiden alustusten jälkeen jakauduttiin pienryhmiin,
joissa käytiin johdetusti keskustelua aiheesta, damylaiset auttoivat kirjaamaan keskustelua. Tilaisuuden lopuksi pienryhmien keskustelut purettiin ja
niistä muokataan yhteenveto museon kotisivuille. Tärkeää oli, että jokainen
sai mahdollisuuden osallistua keskusteluun. On myös hyvä, että keskustelut
kirjataan ja ne tulostetaan kotisivuilla.
Onnistuminen
Alustuspuheenvuorot auttoivat keskustelun alkuun ja tunnelma pysyi innostavana. Osallistujat kokivat, että Erätauko-systeemi toimii, kun pienryhmissä oli hyvinkin eri taustaisia keskustelijoita. Jokainen sai uutta ajateltavaa.

2 TOIMINTAMALLIT – Designmuseon ja arkkitehtuurimuseon ystävät

ajankohtaisista teemoista. Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo käynnistivät lokakuussa 2018 Erätauko-keskustelut, joiden avulla herätetään yhteiskunnallista keskustelua ajankohtaisista aiheista, muun muassa uudesta
museohankkeesta. Museot kutsuivat damylaisia mukaan keskustelemaan ja
kirjaamaan keskusteluja ylös.

Kysy lisää: pj. Maire Mattinen maire.mattinen@icloud.com
Linkit: #uusimuseo.fi
mfa.fi
designmuseum.fi
damy.fi
facebook: DAMY

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Design,
Palvelumuotoilu, Arkkitehtuuri
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IV Designvintin avustaminen

Damylaiset pääsevät
mukaan dokumentoimaan
ja tallentamaan Designvintillä mm. vanhoja
tapettimallistoja.

Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekrymessut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
Tausta
Designvintti avattiin lokakuussa 2018. Se on uudenlainen, yleisöä osallistava
temaattinen näyttelytila, jossa järjestetään luentoja ja työpajoja niin aikuisille kuin lapsillekin. Designmuseon henkilöstö ehdotti DAMYlle, että sen vapaaehtoiset tulisivat avustamaan sekä yleisötapahtumissa että kokoelmien
tallennustyössä.
Kuvaus
Museo järjestää Designvintti-tapahtumia yleisölle yhtenä tai kahtena päivänä
viikossa. Designvintillä damylaiset osallistuvat avustajina museo-objektien
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Damylaisille on tärkeää tutustua ja ottaa osaa museoiden tallennustyöhön,
museoille on tärkeää saada apuvoimia yleisötyöhön.

Onnistuminen
Innokkaita vapaaehtoisia on riittänyt ja damylaiset ovat kokeneet tekevänsä
tärkeää työtä.
Kysy lisää: damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY
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tutkimiseen ja tallentamiseen vintin vaihtuvien teemojen mukaan (esim. taiteilijatapetit, leikkikalut ym.). Ystävät voivat olla mukana DesignVintin toiminnassa kolmella eri tavalla:
1. Yleisön ohjaaminen, näyttelyn esittely, tapettittietokannan esittely ja
ala-aulassa ihmisten ohjaaminen Designvinttiin.
2. Muistitiedon keruu Designvintillä (esim. ”mitä muistoja sinulla on tästä
tapetista?”), kävijän haastattelu ja tiedon kirjaaminen.
3. Designvintin ”asiakkaana” voi tulla tutustumaan tallennustyöhön
museoammattilaisen opastuksella.

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Lapset ja nuoret, Kulttuuriperintö, Arkistointi, Ylisukupolvisuus,
Taidekasvatus, Museopedagogiikka, Museon kokoelmat, Verkostoituminen,
Yhteisöllisyys, Tutkimus, Design

V Ystäväyhdistyksen
vuosilahjoitus

DAMYn lahjoituksen turvin on hankittu
kalusteita ja askarteluvälineitä Arkkitehtuuri
museon A&O-pedahuoneeseen.
YSTÄVYYSLATAAMO
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Toimintamuoto
Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Varainkeruu museon hyväksi.

•

Tausta
DAMY ry on vuodesta 1989 lähtien tukenut emomuseoita vuosilahjoituksin.
Aiemmin esinelahjoitukset ja kokoelmien kartuttaminen olivat päällimmäisenä. Viime vuosina lahjoitus on vaihdellut ja kohdistunut museon toiminnan tukemiseen. Vuosilahjoituksen kohteesta neuvotellaan etukäteen emomuseoiden kanssa.
Kuvaus
DAMY ry:n vuosilahjoitus osoitetaan vuorovuosina Arkkitehtuurimuseolle
ja Designmuseolle. Museoiden kanssa sovitulle kohteelle osoitetaan rahalahjoitus (yleensä noin 5 000–6 000 euroa), jota saatetaan täydentää museonystävien vapaaehtoisella työpanoksella. Tuki ojennetaan museonjohtajalle
jossakin yhdistyksen juhlatilaisuudessa.
Onnistuminen
DAMYn esinelahjoitukset muodostavat tärkeän osan Designmuseon kokoelmia ja niitä on ollut useasti esillä näyttelyissä. Muita tukimuotoja ovat esimerkiksi videotallenteet, lasten pedahuoneen kalustaminen tai työpajojen
tukeminen.
Kysy lisää: maire.mattinen@icloud.com, damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Lapset ja nuoret, Kulttuuriperintö, Arkistointi, Varainkeruu,
Taidekasvatus, Yhteisöllisyys, Juhlapäivät
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VI Adoptoi piirustus -hankkeen tuki

Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
• Varainkeruu museon hyväksi.
Tausta
DAMY ry on vuosittainen rahalahjoitus osoitettiin 2018 Arkkitehtuuri
museon käynnistämälle Adoptoi piirustus -hankkeelle. Tuen kohteesta neuvoteltiin etukäteen museon johdon kanssa. Arkkitehtuurimuseo käynnisti
keväällä 2017 uuden konseptin, joka avaa museon kokoelmien aarreaitan
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yleisölle uusin tavoin: yleisöllä on mahdollisuus adoptoida arkkitehtuuripiirustuksia! Hankkeen tunnetuksi tekemiseksi DAMY neuvotteli museon
kanssa ja päätti osoittaa vuosittaisen tukensa Adoptoi piirustus -hankkeelle.

Kuvaus
Adoptio on rahalahjoitus, jolla tuetaan piirustusten konservointia, ja vastineeksi adoptoija saa korkeatasoisen kopion piirustuksesta. Esimerkiksi DAMYn rahalahjoituksen turvin konservoidaan Eliel Saarisen Suur-Merijoen
piirustuksia tulevaa näyttelyä varten. DAMY tukee hanketta tiedottamalla
ja kannustamalla jäsenistöään hankkimaan lisää piirustusten adoptoijia. Lisäksi museon Adoptoi piirustus -hanketta markkinoidaan muun muassa yrityksille ja taloyhtiöille.
Onnistuminen
Onnistunut lahjoitus, konservoitu upea piirustus saadaan tulevaan näyttelyyn esille. Adoptoi piirustus -hankkeen markkinointi on aikaa vaativaa, eikä
tuloksia vielä ole tiedossa.
Kysy lisää: damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY

Aihesanat
Kulttuuriperintö, Arkistointi, Varainkeruu, Museon kokoelmat, Museon markkinointi,
Palvelumuotoilu
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DAMYn strategia 2016–2020 on hyväksytty vuosikokouksessa 29.3.2017.
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VII	 DAMY ry:n strategia

Toimintamuoto
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim.
rekrymessut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
• Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim.
kotiseutuyhdistykset).
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin, mediaan
yms.).
• Yhdistyksen toiminnan kehittäminen.
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Tausta
Uusi puheenjohtaja ja hallitus halusivat hahmottaa ja kehittää DAMYn toimintaa ja vaikuttavuutta. Jäsenkyselyssä kysyttiin damylaisten näkemyksiä
ja toiveita.
Kuvaus
Jäsenkysely järjestettiin syksyllä 2016, hallituksen kaksi strategiaseminaaria syksyllä 2016, strategiaa koskeva ideointipalaveri jäsenistölle tammikuussa 2017 ja yhteisseminaari emomuseoiden kanssa talvella 2017. Hallitus
viimeisteli strategian, ja se hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa 2017. Strategiassa määriteltiin visio 2020, strategiset arvot, tukipilarit ja strategiset päälinjaukset toimenpide-ehdotuksineen:
1. Ystävinä tuemme museoiden toimintaa.
2. Kartutamme jäsenmääräämme ja tarjoamme ystäville ainutlaatuisia
jäsenpalveluja.
3. Yhdistämme arkkitehtuuria ja muotoilua harrastavia ja tuomme alalle
lisää näkyvyyttä.
Onnistuminen
Strategian toimintalinjaukset ovat olleet onnistuneita ja niiden pohjalta on jo
muutaman vuoden ajan laadittu toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset.
Kysy lisää: maire.mattinen@icloud.com, damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Ylisukupolvisuus, Ystäväyhdistyksen markkinointi,
Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Design, Palvelumuotoilu, Arkkitehtuuri, Yhdistyksen
toiminnan kehittäminen
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DAMY talks keskustelutilaisuus 11.9.2018
Helsingin kaupungintalolla.

2 TOIMINTAMALLIT – Designmuseon ja arkkitehtuurimuseon ystävät

VIII DAMY talks -keskustelutilaisuudet

Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen, ystäväyhdistyksen
ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekrymessut, yhteiset
kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
• Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim. kotiseutu
yhdistykset).
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin,
mediaan yms.).

YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki

museonystäväyhdistyksille 2018
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Tausta
DAMY haluaa lisätä näkyvyyttä ja synnyttää kansalaiskeskustelua arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyvistä aiheista. Elokuussa 2018 julkistettiin ensimmäinen selvitys koskien uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota (Kansainvälistä huipputasoa edustava arkkitehtuuri- ja designmuseo Helsinkiin, OKM)
ja siitä haluttiin järjestää heti laajempaa kansalaiskeskustelua. DAMY talks
-tilaisuus haluttiin liittää Helsinki Design Weekin ohjelmaan, koska näin
saatiin lisää näkyvyyttä. Helsingin kaupunkitilaohje oli tarkoitus julkistaa
samaan aikaan ja nämä tilaisuudet yhdistettiin. Käyttöön saatiin kaupungintalon alakerta, jonka keskeinen sijainti ja saavutettavuus on hyvä.
Kuvaus
DAMY talks -sarjan ensimmäinen keskustelutilaisuus MY-DA järjestettiin
osana Helsinki Design Week -ohjelmaa yhdessä Helsingin kaupungin kaupunkitilaohjeen lanseerauksen kanssa syyskuussa 2018. Helsingin kaupungintalolla oli keskusteltavana kolme teemaa:
1. Kansalaisten kaupunki – yhteinen kaupunkitila, arkkitehtuuripoliikkaa,
palvelumuotoilua vai kansalaisaktiivisuutta?
2. Tulevaisuuden moninaisuus ja tulevaisuuden ympäristön tekijät,
3. MY-DA-museokokonaisuus, Uusi arkkitehtuuri- ja
designmuseokokonaisuus – #uusimuseo. Kustakin teemasta oli yksi
”kipinäpuheenvuoron” pitäjä ja kolme keskustelijaa. Yleisö sai esittää
kysymyksiä. Yleisöä oli noin 60 henkeä. Keskustelusarjaa jatketaan
vuoden 2019 aikana.
Onnistuminen
DAMY talks – MY-DA -keskustelutilaisuus onnistui hyvin. Se keräsi runsaan yleisön ja siitä kerrottiin laajasti muun muassa museoiden kotisivuilla,
Arkkitehtiuutisissa ja ArchInfon sivuilla. Keskustelun myötä tultiin tutuiksi kaupungin asiantuntijoiden, kaupunkiluotsitoiminnan, yliopistojen ja
muiden asiantuntijoiden kanssa. Samalla DAMY loi yhteistyösuhteet Helsinki Design Week -organisaatioon ja Helsingin kaupungin tiedotukseen ja
kaupunkisuunnitteluun.
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Aihesanat
Kulttuuriperintö, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Palvelumuotoilu,
Kaupunkimuotoilu, Kaupunkiaktivismi

IX Kurkistus kulissien taakse -luentosarja
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Kysy lisää: maire.mattinen@icloud.com, damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY

Yli-intendentti Kaija Steiner-Kiljunen
esittelee damylaisille Museoviraston uutta
konservointi- ja kokoelmakeskusta Vantaalla.

Toimintamuoto
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki
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Tausta
DAMY on jo useamman vuoden ajan järjestänyt lähinnä jäsenille tarkoitettua luento- ja keskustelusarjaa Kurkistus kulissien taakse, jonka tavoitteena
on nostaa esiin museotyötä sekä lisätä museoammattilaisten ja ystävien välistä yhteistyötä. Tilaisuuksista sovitaan aina museoiden kanssa.
Kuvaus
Jäsenistölle tarkoitettuja luento- ja keskustelutilaisuuksia on järjestetty eri
teemoista, jolloin on tutustuttu muun muassa museotyön arkeen, museon
johtamiseen ja näyttelyjen tausta-aineistoon. Tilaisuudet on pidetty yleensä
museoiden luentosaleissa. DAMY vastaa järjestelyistä, museoiden henkilökunta tai eri esineiden ja rakennusten asiantuntijat toimivat luennoitsijoina.
Onnistuminen
Keskustelu- ja luentotilaisuuksissa on ollut yleisöä vaihtelevasti, osa tilaisuuksista on vetänyt salin täyteen (60–80 osallistujaa), mutta osa on jäänyt
vähemmälle kiinnostukselle. Keskustelutilaisuudet ovat lähentäneet museoammattilaisia ja ystäviä.
Kysy lisää: damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Arkistointi, Museopedagogiikka, Verkostoituminen,
Yhteisöllisyys, Palvelumuotoilu, Museotyön arjen avaaminen museonystäville
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Toimintamuoto
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen,
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin, mediaan
yms.).
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X Tutustumisretket, tapahtumat ja vierailut

Tausta
DAMYn jäsenpalveluihin on vuosittain aina kuulunut useampia kotimaisia retkiä, tapahtumia ja vierailuja kiinnostaviin arkkitehtuurikohteisiin,
muotoilutapahtumiin ynnä muihin. Pääosin retket ja vierailut suuntautuvat
pääkaupunkiseudulle. Järjestelyistä vastaavat pääosin hallituksen jäsenet,
mutta retkiä tehdään myös jäsenistön aloitteesta ja organisoimina. Yhteisiä
tapahtumia ja retkiä muiden museonystäväyhdistysten kanssa on järjestetty
muutamia.
Kuvaus
DAMY järjestää jäsenpalveluna vuosittain 10–15 tutustumiskäyntiä kiinnostaviin rakennuksiin, näyttelyihin, ateljeetiloihin, muotoilualan teollisuuslaitoksiin ynnä muihin, joissa aina on suunnittelija tai joku muu asiantuntija
YSTÄVYYSLATAAMO
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oppaana. Lyhyiden vierailujen lisäksi on vuosittain pari kokopäivän retkeä
kotimaassa ja yksi pidempi ulkomaanmatka. Vuosittain jäsenille suunnattuja juhlia on 2–4 (Ystävänpäivä, DAMYn synttäritapahtumat huhtikuussa ja
marraskuussa sekä pikkujoulujuhlat – näihin jäsenet voivat pyytää mukaan
ulkopuolisen ystävän). Useimmiten hallituksen jäsenet vuorollaan vastaavat
järjestelyistä. Juhlissa ystäviä on yleensä 60–90 ja retkillä 30–60.

Onnistuminen
Useimmiten retket ja vierailut onnistuvat erinomaisesti, koska oppaaksi pyydetään aina kohteen suunnittelija tai muu asiantuntija. Osa retkistä on niin
suosittuja, etteivät kaikki aina mahdu mukaan (rajana usein bussin istumapaikkamäärä tai kohteen isännän/emännän asettamat henkilömäärärajat).
Retket lisäävät yhteisöllisyyttä. Tasokkaat retket ja tapahtumat ovat samalla
mainosta DAMYlle.
Kysy lisää: damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY

Aihesanat
Paikallishistoria, Teemajuhlat, Retket ja matkat, Taiteilijavierailut, Vierailut,
Yhteisöllisyys, Jäsenhankinta

XI Yhteistyöverkostot

DAMYn verkostotilaisuuksissa ystäväyhdistys
on näkyvästi esillä. DAMY talks -tapahtuma
järjestettiin yhdessä Helsinki Design Weekin ja
Helsingin kaupungin kanssa.
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Tausta
Jotta toiminnalle saataisiin enemmän näkyvyyttä ja voimaa, tekee DAMY
yhteistyötä sekä muiden museonystäväyhdistysten että muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
Kuvaus
Museonystävien (MYY) verkostotapaamisilla on pitkä historia, tapaamisia
on ollut kerran vuodessa eri puolilla Suomea. DAMY tekee myös kahdenvälistä yhteistyötä eri museonystävien kanssa (yhteisiä vierailuja, pikkujouluglögit ym.). Lisäksi DAMY on verkostoitunut muiden alan vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Aloitteet tulevat eri toimijoilta riippuen toiminnasta
(yhteiset seminaarit, vierailut, juhlat ja projektit). DAMY tekee yhteistyötä
muun muassa Helsinki Design Week -organisaation kanssa.
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Toimintamuoto
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
• Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim. kotiseutu
yhdistykset).
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin, mediaan
yms.).

Onnistuminen
Yhteistyö on ollut mukavaa, tuonut vaihtelua ja tiivistänyt yhdistysten välisiä
verkostoja. Samalla olemme oppineet toisiltamme. Yhteistyön myötä kaikki
osapuolet saavat enemmän näkyvyyttä ja voimaa.
Kysy lisää: damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Teemajuhlat, Retket ja matkat, Vierailut,
Ystäväyhdistyksen markkinointi, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys

YSTÄVYYSLATAAMO
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XII Näyttelyiden ennakkoesittelyt ystäville

Professori Hennu Kjisik esittelee
Interplay of Cultures -näyttelyä
damylaisille.

Toimintamuoto
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
• Ystäväyhdistyksen jäsenille tarjottavat edut: esimerkiksi alennukset
museokaupassa, kutsut museon tilaisuuksiin, maksuttomat kopiot
museon tai ystäväyhdistyksen julkaisuista.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim.
rekrymessut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
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Kuvaus
Emomuseot järjestävät damylaisille näyttelyiden ennakkoesittelyn tuntia
ennen virallisia avajaisia. Näyttelyn esittelee yleensä sen kuraattori tai joku
muu museon asiantuntija. Ennakkoesittelyt on tarkoitettu DAMYn jäsenille.
Onnistuminen
Korkeatasoiset esittelyt ovat olleet erinomainen mahdollisuus kurkistaa kulissien taakse ja kuulla ”sisäpiiritietoa” näyttelyn työstämisestä. Osallistujamäärät ovat joskus jääneet valitettavan vaatimattomiksi, joskin myös suuria
yleisömenestyksiä on ollut paljon. Damylaiset saavat näyttelyistä ainutlaatuista tietoa. Kun ystävät kertovat kokemuksistaan, saadaan näin varmasti
lisää museokävijöitä.
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Tausta
Näyttelyiden ennakkoesittelyillä damylaisille on pitkät perinteet kummassakin emomuseossa. Museot toimivat aloitteellisesti ja ennakkoesittelyistä
tiedotetaan aina jäsenistölle.

Kysy lisää: damy.ry@gmail.com
Linkit: damy.fi
facebook: DAMY

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Kulttuuriperintö, Museon markkinointi,
Ystäväyhdistyksen markkinointi, Yhteisöllisyys, Jäsenhankinta, Palvelumuotoilu

YSTÄVYYSLATAAMO
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Heinolan Taidemuseon Ystävät
I

9-luokkalaiset Ateneumissa

Toimintamuoto

•

Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.

Tausta

Jäsenemme ehdotti sääntömääräisessä kokouksessamme, että järjestäisimme retken Heinolan 9-luokkalaisille Ateneumiin.

54

YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki

museonystäväyhdistyksille 2018

Heinolan Taidemuseon Ystävät vei 17.5.2018 Heinolan 9-luokkalaiset taideretkelle Ateneumiin. Mukana oli yhdeksän luokkaa, noin 160 oppilasta, kymmenen luokanvalvojaa ja neljä yhdistyksen jäsentä, busseja oli neljä.
Maksoimme matkat ja seitsemän ryhmän (á 25 henkilöä) opastukset Ateneumissa. Opastuskierroksen jälkeen koulu oli järjestänyt oppilaille kaupunkisuunnistusta. Koulu toimitti oppilaille eväät. Takaisin Heinolaan lähdimme noin kello 14.30.
Paikallislehti Itä-Hämeestä oli mukana toimittaja ja kuvaaja.
Onnistuminen

Retken plussat ja miinukset sekä uudet ideat on kirjattu seuraavaa retkeä
varten, mikä toteutuu rehtorin toivomuksesta jo syksyllä 2018. Näin koulu voi hyödyntää koko vuoden retken antia opetuksessa. Ehkä saamme näin
myös uusia museokävijöitä ja -ystäviä.
Retken palaute on ollut hyvä, niin oppilailta, koululta kuin yhdistyksen
jäseniltä.
Olemme lahjoittaneet Heinolan taidemuseolle toimintamme aikana taidetta yli 100 000 euron arvosta. Yhdistys haluaa myös tukea nuorten taidekasvatusta. Nyt oli nuorten vuoro!

2 TOIMINTAMALLIT – Heinolan taidemuseon ystävät

Kuvaus

Kysy lisää: heinola.tmy@gmail.com
Linkit: heinolantmy.wordpress.com/
Aihesanat
Lapset ja nuoret

YSTÄVYYSLATAAMO
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II Wanhan Ajan Joulu

Toimintamuoto

•

Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.

Tausta

Heinolan Taidemuseon Ystävät halusivat osallistua Heinola-Seuran järjestämään joulutapahtumaan ja samalla kartuttaa yhdistyksen varoja.
Kuvaus

Tapahtumaa on järjestetty toistakymmentä vuotta yhdessä Heinola-Seuran
kanssa.
Ulkona, museon pihapiirissä on myyntipöytiä järjestöille ja yksityi
sille. Tarjolla on käsitöitä, jouluun liittyviä tuotteita, leivonnaisia, joulu
ruokia ynnä muuta.
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Onnistuminen

Toimintamalli on todettu hyväksi, joten se jatkuu vuosittain.
Kysy lisää: heinola.tmy@gmail.com
Linkit: heinolantmy.wordpress.com/
Aihesanat
Varainkeruu, Yhteisöllisyys
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Taidemuseon Ystävät pitävät Taidekahvilaa Heinolan taidemuseossa, johon
tapahtuman aikana on vapaa pääsy. Myynnissä on arpoja runsaine voittoineen ja herra Toropoffin puoti on avoinna – hän on myös saapunut paikalle.
Tapahtuma on yhdistykselle merkittävä tulolähde ja suosittu tapahtuma
Heinolassa.
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Keravan taidemuseon ystävät, Ktmy
Jäsenille suunnattu toiminta

•
•
•
•
•
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Järjestää jäsenilleen erilaisia jäsentapahtumia, luentoja, opastettuja
käyntejä taidenäyttelyissä, vierailuja ateljeissa ja matkoja.
Vetää tekemänsä Keravan Taiderastit -oppaan pohjalta taidekierroksia
kaupungilla.
Ystäväyhdistyksen jäsenille tarjottavat edut: esimerkiksi alennukset
museokaupassa, kutsut museon tilaisuuksiin, maksuttomat kopiot
museon tai ystäväyhdistyksen julkaisuista.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
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•
•
•
•

Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim. kotiseutuyhdistykset).
Keskustelutilaisuudet kaupungin katukuvasta, jolloin mukana on
kaupungin päättäjiä tai viranhaltijoita.
Oman kaupungin eli Keravan positiiviseen kuvaan vaikuttaminen.
Keravan taidemuseon ja taidemuseon ystävien toiminta osana
kaupungin ja kaupunkilaisten sosiaalista elämää.

Kuvaus
Yhdistyksen ydintehtävä on taidemuseon tunnetuksi tekeminen ja museon arjen toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta. Pohjana on taiteen kiinnostavaksi tekeminen ja taiteen kokemisen kautta ihmisen hyvinvoinnin
lisääminen
Yhdistys järjestää 9–12 jäsentapahtumaa vuodessa. Osa tapahtumista
toteutetaan vuosittain valittavan teeman mukaan. Kevätkauden 2018 teemana oli kaupungin ylimpien viranhaltijoiden ja poliitikkojen tapaaminen ja
luennot taiteen merkityksestä kaupungissa sekä kaupungin taideympäristön
kehittymisestä. Vuonna 2017 syksyn teemana oli Suomi100, jolloin vierailtiin monissa Suomi100 kansallisissa näyttelyissä sekä järjestettiin luento
Taiteen vaikutuksesta itsenäisyyspyrkimyksissä. Muita teemoja ovat olleet
Yhdistyksen kymmenykset eli kymmenvuotistoiminta, Taide ihmisen hyvinvoinnin lisääjänä sekä Keravan kaupungin katukuvan taide.
Yhdistys teki oman esitteen Keravan Taidemuseon ystävät – Taide ystävät yhdistää – Tule mukaan! Sitä jaetaan Taidemuseon infossa, erilaisissa
kaupungin tapahtumissa ja yksittäisissä kohtaamisissa. Esitteen myötä on
saatu uusia jäseniä ja tehty yhdistystä ja Taidemuseota tunnetuksi.
Vuonna 2015 tehtiin suuri työ, Keravan Taiderastit -opas katukuvan taideteoksiin. Vapaaehtoisvoimin tehty opaskirjanen jatkaa Keravalla vallinnutta vahvaa talkoohenkeä ja kansalaistoimintaa.
Työryhmässä oli yhdistyksen neljän jäsenen lisäksi mukana Taidemuseon edustaja. Oppaan valokuvat ovat yhdistyksen valokuvaharrastajan sekä
Taidemuseon henkilöstön tuottamia.
YSTÄVYYSLATAAMO
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•
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Oppaan mukaan on järjestetty lukuisia opastettuja Taiderastit-kierroksia
sekä Kerava-päivänä kesäisin että muina aikoina ryhmille tarpeen mukaan.
Yhdistyksen kymmenvuotisen toiminnan kunniaksi tehtiin valokuvanäyttely Ystävien kymmenykset yhteistyössä Vantaan ammattiopiston valokuvataiteen opiskelijoiden kanssa. Näyttely oli esillä Taide- ja museokeskus
Sinkassa.

Onnistuminen
Taidemuseon toiminta on saanut
tunnustusta ja julkisuutta paljon,
jota kautta myös Taidemuseon
ystävät on tullut tutummaksi.
Jäsenmäärä on kasvanut viime
vuosina vuosittain myös aktiivisen jäsenhankinnan myötä.
Jäsentilaisuuksiin osallistutaan
paljon. Vapaaehtoistoimintaan
löytyy väkeä lisääntyvässä määrin. Suurelle yleisölle järjestettyihin tilaisuuksiin tulee myös
ei-jäseniä. Talous on hyvässä kunnossa.
Jäsenmäärä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana. Jäsenet ovat
pääasiallisesti Keski-Uudenmaan alueelta (Kerava, Tuusula, Järvenpää),
myös Sipoosta, Vantaalta ja Helsingistä sekä joiltakin muilta paikkakunnilta.
Jäsenmäärä on nyt 180.
Kysy lisää: sinkanystavat@gmail.com
Linkit: sinkka.fi/ystavat

Aihesanat

Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Retket ja matkat, Taiteilijavierailut,
Museon kokoelmat, Vierailut, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi,
Sosiaalinen media, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Jäsenhankinta, Taide,
Hyvinvointi, Taiderastit
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I

Kafé Kartano

•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Varainkeruu museon hyväksi.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).

•
•
•
•

2 TOIMINTAMALLIT – Lahden kartanon ystävät

Lahden kartanon ystävät

Tausta
Lahden historialliseen museoon oltiin avaamassa keväällä 2012 Kuusenoksa
ja lukinlanka – sata vuotta jugendtunnelmaa -näyttely. Yhdistys oli perustettu
edellisenä vuotena, ja nyt oli hieno näyttely avautumassa. Ilmeistä oli, että
YSTÄVYYSLATAAMO
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museoon tarvittiin kahvila. Toive tuli sekä museon että museossa kävijöiden
taholta. Museo osoitti kahvilakäyttöä varten nk. Kapteenin huoneen. Yhdistys hankki kirpputoreilta huoneen ilmeeseen sopivat kahvikupit ja muut
kahvilatarpeet sekä ompeli tarjoilupöydän, jääkaapin ja mikroaaltouunin
peitteeksi liinat. Ehtipä juuri valittu uusi hallitus teettää jugendesiliinatkin
ja suunnitella yhdessä perinteisen lahtelaisen, nykyään Hollolan puolella
sijaitsevan konditorian kanssa kahvilan nimikkoleivoksen, Kartanon leivoksen. Sitä ennen verottajan kanssa oli käyty läpi yleishyödyllisen yhdistyksen
kahvilanpitoraamit.

Kuvaus
Kafé Kartano on Lahden kartanon ystävien vapaaehtoisvoimin ylläpitämä
kahvila. Ystävät ovat kahvilastaan ylpeitä ja se on ystävätoiminnan lippulaiva. Kahvila sijaitsee samassa tilassa kuin Fellmanin perheen ruokasali aikoinaan ja sinne mahtuu reilut 40 museokävijää kahvittelemaan.
Kahvila on toiminnassa museon erilaisten tapahtumien yhteydessä. Niiden lisäksi Kartanon ystävät ovat järjestäneet museon teemoihin soveltuvia
erilaisia tapahtumia, joiden yhteydessä kahvila on auki.
Onnistuminen
Kafé Kartano on monen museovieraan mielestä kaupungin kaunein kahvila,
ja kartanon ystävien museolla järjestämät tapahtumat houkuttelevat kävijöitä paikalle. Vaikka yhdistys itsessään ei tavoittele voittoa, ovat kahvilatulot
mahdollistaneet museon toiminnan rahallisen tukemisen. Varoilla on esimerkiksi hankittu historiallisia asusteita museolla järjestettävälle lasten leirikoululle ja tuettu museon julkaisutoimintaa.
Kysy lisää: lahdenkartanonystavat@gmail.com
Linkit: lahdenkartanonystavat.fi/
facebook: Lahden kartanon ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Varainkeruu, Teemajuhlat,
Museon kokoelmat, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi, 		
Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Juhlapäivät, Arkkitehtuuri
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•
•
•
•
•
•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi opas
toiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Varainkeruu museon hyväksi.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen
(esim. rekrymessut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa
verkkosivuilla).
Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa
(esim. kotiseutuyhdistykset).

2 TOIMINTAMALLIT – Lahden kartanon ystävät

II Designhuutokauppa

Tausta
Lahden historiallinen museo oli alun perin kapteeni, hovineuvos August Fellmanin kotikartano. Se valmistui vuosina 1897–1898. Museona se on toiminut
vuodesta 1968 rakennuksen kaikissa kerroksissa.
Sisällä oli Fellmanin perheen peruja enää komea kaakeliuuni, joka on valmistettu Helsingin Sörnäisissä toimineen Andsténin kaakelitehtaan kaakeleista rakennuksen valmistumisen yhteydessä. Kertaustyylinen kaakeliuuni
on osa Lahden kartanon ystävien vapaaehtoisvoimin ylläpitämän museokahvila Kafé Kartanon sisustusta.
Kuvaus
Vuonna 2016 saatiin tietää, että alkuperäinen Fellmanin kartanon ruokasalin
kalusto (pöytä, tuolit ja iso seinäkaappi) olisi myytävänä. Lahden kartanon
ystävät päätti järjestää designhuutokaupan kaluston hankkimiseksi. Päijäthämäläiset huonekaluyritykset ja suunnittelijat lahjoittivat Lahden kartanon ystäville huonekaluja, koruja ja sisustustavaroita huutokaupattavaksi.
Onnistuminen
Huutokaupasta saaduilla tuloilla hankittiin kyseinen kalusto. Se on nyt osa
Kafé Kartanoa. Siellä sijaitsee myös edellä mainittu kaakeliuuni.
YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki

museonystäväyhdistyksille 2018
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Kahvila on avoinna museon ja yhdistyksen järjestämien tapahtumienaaa
yhteydessä.
Kysy lisää: lahdenkartanonystavat@gmail.com
Linkit: lahdenkartanonystavat.fi/
facebook: Lahden kartanon ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Varainkeruu, 		
Museon kokoelmat, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi,
Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Taide, Design, Palvelumuotoilu, Arkkitehtuuri

III Oberonin kadonneiden kavereiden arvoitus
•
•
•
•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).

Tausta
Möysän koulusta otettiin museoon yhteyttä toukokuun viimeisinä koulupäivinä toteutettavan koulun 2 BC -luokan museovierailun johdosta. Museo
tarvitsi avuksi yhdistyksen vapaaehtoisia kiertämään museota lasten kanssa.
Vierailua varten oli tarve järjestää mielekästä, lapsille sopivaa, helposti toteutettavaa ohjelmaa. Lahden nuorisotoimesta oli samaan aikaan tiedusteltu,
olisiko museolla käyttöä yllättäen löytyneille Shakespearen Kesäyön unelma
-näytelmää varten työpajassa käsin tehdyille nukeille. Mikä oivallinen sattuma! Möysän koulun toisluokkalaiset etsivät innolla vihjeiden avulla Kesäyön
unelman hahmot samalla tutustuen museoon. Nuket olivat museolla kolmen
kuukauden ajan. Lapsiperheet saivat asiakaspalvelusta ohjeet ja sadun.
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Onnistuminen
Kesäyön unelman satuhahmojen etsintä onnistui parhaiten koululuokan
kanssa toteutettuna kolmivaiheisesti, aloittaen yhteisestä alkutilanteesta
huoneessa, johon Oberon oli piilotettu, edeten hahmojen etsimiseen ja lopuksi sadun lukemiseen. Etsintä on toteutettu myös muiden lapsiryhmien
kanssa.
Nuorimmat osallistujat olivat 2–3-vuotiaita yhdessä päivähoitajien
kanssa. Heille näytettiin asehuoneen katonrajassa piilotteleva Demetrius ja
tikkailla keikkuva Lysanteri sekä verhojen takana piileskelevä Helena. Sen
jälkeen lapset tekivät kuperkeikkoja ja juoksivat innosta kiljuen ympäri toisen kerroksen isoa näyttelytilaa. Yhdistyksen museomummot ja -vaarit olivat apuna.
Lasten iällä oli ratkaiseva
merkitys sille, missä laajuudessa
satukokonaisuus pystyttiin toteuttamaan. Mainittakoon, että
kouluikäiset valokuvasivat innokkaasti satuhahmoja kännykkäkameroillaan. Lapsille, jotka tulevat
museoon, tarvitaan helposti toteutettavaa nimenomaan heille
suunnattua katsomista, tehtävän
ratkaisemista, etsimistä ja löytämistä, työpajatoimintaa ynnä
muuta, ja siinä yhdistyksen vapaa- Voi sitä kelmiä taikajuoman keittäjä Puckia, siinä se istuu
ehtoiset ovat suureksi avuksi.
Torkkeli Knuutinpojan vieressä.
YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki

museonystäväyhdistyksille 2018
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Kuvaus
Yhdistyksen jäsenet ovat laatineet museon lapsikävijöille museoseikkailun
materiaaleineen piilottamalla käsintehdyt nuket, keijujen kuninkaan Oberonin kaverit Helenan, Hermian vaimon Titanian, Puckin, Demetriuksen ja
Lysanterin sekä heidän puuseppäystävänsä Pölkyn ympäri museota. Seikkailuun liittyy myös satu, joka noudattelee lapsenomaisen konkreettisesti Shakespearen Kesäyön unelma -näytelmän hulluttelua.

65

2 TOIMINTAMALLIT – Lahden kartanon ystävät

Kysy lisää: lahdenkartanonystavat@gmail.com
Linkit: lahdenkartanonystavat.fi/
facebook: Lahden kartanon ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Lapset ja nuoret, Kulttuuriperintö, Ylisukupolvisuus,
Taidekasvatus, Museopedagogiikka, Museon kokoelmat, Museon markkinointi,
Ystäväyhdistyksen markkinointi, Yhteisöllisyys, Jäsenhankinta, Palvelumuotoilu

IV Kartanon kertomaa -kirja
•
•
•
•
•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Varainkeruu museon hyväksi.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).

Tausta
Idea Kartanon kertomaa -kirjan kirjoittamiseen sai alkunsa vuonna 2012,
Lahden historiallisen museon ulkoseinään kiinnitetyn toimintahistorialaatan paljastamistilaisuuden yhteydessä. Messinkisen laatan rakennukselle
lahjoitti Lahden kartanon ystävät. Tilaisuuteen osallistui yli sata lahtelaista,
joista moni oli käynyt rakennuksessa alakoulua, vanhin heistä sekä lastentarhaa että alakoulua. He tulivat kertomaan muistojaan, toivat näytille todistuksia ja valokuvia. Silloin heräsi ajatus muistojen keruusta. Yhdistys muodosti
kolmen hengen toimituksen, joka alkoi haastatella henkilöitä, joilla oli rakennukseen liittyviä omakohtaisia kokemuksia. Kirjassa kerrotaan kartanosta
kotina ja kouluna, kouluterveydenhuoltoa ja monipuolista muuta toimintaa
unohtamatta.
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Onnistuminen
Historiallisella museolla pidetty julkaisutilaisuus oli valtava yleisömenestys
ja niitä järjestettiin kaksi. Kirja on saanut paikkakuntalaisilta ihastuneen
vastaanoton. Se on ollut suosittu lahjakirja, koska kaunis museorakennus,
jota yhä edelleen usein kutsutaan Fellmanin kartanoksi, sijaitsee niin keskeisellä paikalla ja siitä niin monilla
lahtelaisilla on koulumuistoja. Kirjan
tuomilla tuotoilla on tehty hankintoja vaiheittain. Museon näyttelyiden
vuorovaikutteisuus on lisääntynyt
liikkuvan kuvan, ääniefektien ja virtuaalilasien ym. mukaantulon myötä.

2 TOIMINTAMALLIT – Lahden kartanon ystävät

Kuvaus
Vuonna 2015 Lahden kartanon ystävät toimittivat Kartanon kertomaa -kirjan, joka kertoo Aino-puiston suojassa sijaitsevan vaaleanpunaisen kartanon
vaiheista kolmella eri vuosisadalla. Lisäksi asiantuntijat valottavat omalta
osaltaan kartanon ja Lahden historiaan liittyviä vaiheita.
Julkaisu sisältää noin 180 kuvaa, jotka elävöittävät kertomuksia todistaen samalla ympäristön muuttumisen.
Kirja lahjoitettiin museolle museokaupassa myytäväksi, ja siitä saatu
tuotto korvamerkittiin modernin vuorovaikutteisen näyttelytoiminnan
toteuttamiseksi.

Kysy lisää: lahdenkartanonystavat@
gmail.com
Linkit: lahdenkartanonystavat.fi/
facebook: Lahden kartanon ystävät
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Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Arkistointi, Varainkeruu,
Taidekasvatus, Museopedagogiikka, Museon kokoelmat, Museon markkinointi,
Ystäväyhdistyksen markkinointi, Julkaisut, Tutkimus

V Kesäteatterin historiallinen näytelmäja seminaarikokonaisuus
•
•
•
•
•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen.
Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Tausta
Lahden kartanon ystävät on ollut aloitteellinen ja mukana Ainopuiston teatterin historiallisiin näytelmiin liittyvien seminaarien järjestämisessä. Ainopuiston teatterin vuosien 2016, 2017 ja 2018 Fellmanin perhettä, sisällissotaa ja karjalaisten evakkojen tuloa Lahteen käsittelevien näytelmien ohelle
on niiden aihepiirejä syventäen laadittu kunnianhimoinen seminaari. Seminaaria on työstetty yhdessä Lahden kaupunginmuseon tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikön kanssa.
Kuvaus
Ainopuiston teatterin näytelmien aihepiiri on liittynyt kiinteästi Lahden
historiaan.
Vuonna 2016 teatteri esitti näytelmän nimeltä Kapteeni Fellman ja rullatehtaan Aino. Näytelmä kertoi Fellmanin kodikseen perheelleen rakennuttaneen kartanon, kapteeni Fellmanin ja hänen perheensä elämästä. Siihen
liittyvä Kartanon ystävien järjestämä seminaari käsitteli Fellmanien elämää
kartanossa ja laajemmin alueen kartanoita. Nykyään Fellmanin kartano toimii Lahden historiallisena museona.
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Onnistuminen
Konsepti Historiallinen näytelmä -seminaari on saanut valtavan suosion
ylittäen kaikki ennakkoarviot. Näytelmät ovat menneet täysille katsomoille
huonommallakin säällä. Ensimmäinen seminaari pidettiin Kafé Kartanossa.
Tila osoittautui aivan liian pieneksi, koska osallistujia voitiin ottaa vain 45.
Sisällissotaseminaarin suosion vuoksi seminaari jouduttiin siirtämään museolta Hiihtokeskuksen auditorioon, jonne vähän yli 90 osallistujaa mahtui
mukaan. Kolmas Viipurin reippaat -seminaari pidettiin Lahden konservatoriolla ja paikalla oli vähän vaille 200 osallistujaa.

2 TOIMINTAMALLIT – Lahden kartanon ystävät

Vuoden 2017 näytelmä Punaiset ruusukkeet kertoo kartanon pehtoorin tyttären Helmin ja kangaskauppiaan pojan Iisakin rakkaustarinan keväällä 1918
sekä lahtelaisista naisista, jotka tarttuivat aseisiin uskonsa, toivonsa ja rakkautensa takia.
Seminaarissa Sisällissota 1918 mielissä ja muistoissa syvennettiin sisällissotateemaa tutkijoiden luennoilla naiskaartilaisista ja sisällissodasta.
Vuoden 2018 näytelmään Viipurin reippaat liittyi samanniminen seminaari, joka koostui vuonna 1939 Viipurin vaikutuksesta Lahden kaupunginisien pyrkimyksiin Neuvosto-Viipurista ja Viipurin ja Kannaksen evakuointisuunnitelmista.

Kysy lisää: lahdenkartanonystavat@gmail.com
Linkit: lahdenkartanonystavat.fi/
facebook: Lahden kartanon ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Museopedagogiikka,
Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi, Verkostoituminen,
Yhteisöllisyys, Tutkimus

YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki
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2 TOIMINTAMALLIT – Postimuseon ystävät

Postimuseon Ystävät
Kirjamessuille osallistuminen
sidosryhmien kanssa

•
•
•
•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
Postimuseon sekä ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.

Taustaa
Helsingin Kirjamessuille (myös muihin yleisötapahtumiin) osallistuminen
muiden yhdistysten (2–5) kanssa. Yhteisesiintyminen sai alkunsa Suomen
Filatelistiliiton pyynnöstä saada osastolleen muita toimijoita talkootyöhön.
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Onnistuminen
Yhteistyöstä on kehittynyt onnistunutta toimintaa. Kokemuksista ollaan
opittu ja pelisääntöjä on kehitetty kuluneiden viiden vuoden aikana. Yleisön palaute on etusijalla, tunnettuus ja tieto lisääntyy. Jäsenten keruu on
näkyvää.
Verkostoituminen on tosi tärkeää, yhteistoiminta paranee sidosryhmien
kanssa. Tutustuminen edistää avun pyytämistä ja saamista muiden rinnakkaisyhdistysten kesken. Opitaan toinen toisiltamme. Yleisö saa toivomaansa
tietoa ja miellyttävän kuvan meistä vapaaehtoisista esittelijöistä.

2 TOIMINTAMALLIT – Postimuseon ystävät

Kuvaus
Yhteinen esittely-/myyntipiste toimii yhteisesti sovituin tavoin Postimerkkimessuilla. Työvuorot listataan, myyntituotteet hinnoitellaan ja sovitaan
kassa-asiat. ”Naapuriapu” opetellaan, toisia kunnioitetaan. Yhteisesti on
sama esittelyilme. Yleisö saa vastauksen kysymyksiinsä.
Kävijöistä ja tilaisuudesta tehdään ilmoitus julkisen tilaisuuden sääntöjen mukaisesti. Valmistelut ja palaute kootaan kaikille mukana olleille yhdistyksille.

Kysy lisää: Pirkko Hassinen, pirkko.hassinen@pp.inet.fi
Linkit: postimuseo.fi/postimuseon ystävät

Aihesanat

Vapaaehtoisuus, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi,
Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Jäsenhankinta

YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki
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2 TOIMINTAMALLIT – Pyhän Olavin kilta

Pyhän Olavin Kilta
Luentosarjojen järjestäminen

•
•
•
•
•
•
•
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Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta.
Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen.
Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin,
mediaan yms.).
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Kuvaus
Vuosittain järjestetään kuuden yleisöluennon sarja historian asiantuntijan
kanssa tehdyn ohjelman mukaisesti. Kukin järjestäjä vastaa vuorollaan järjestelyistä, mutta viime vuosina kesäyliopisto on hallinnoinut sarjaa. Luennoitsijat ovat valtakunnan parhaita ja laatuun panostetaan.
Luennot pidetään pääosin museolla tai Olavinlinnassa. Vain suurempia
yleisöjä varten haetaan kookkaampi tila muualta. Tärkeää on järjestävien
yhteisöjen yhteinen näkemys, ammattilaisten tuki ja julkinen osarahoitus.
Pääsymaksua on kokeiltu, eikä se vähentänyt yleisöä.
Talvikauden luentojen lisäksi Pyhän Olavin Killalla on tapana järjestää
kesätilaisuus Pässinpeijaiset Olavin päivänä 29.7. Tämä on vanha suomalainen traditio ja Killalla siihen liittyy aina myös kesäaiheinen yleisöluento ja
lampaan syöntiä.

2 TOIMINTAMALLIT – Pyhän Olavin kilta

Tausta
Pitkäaikaista toimintaa Killan, museon ja Olavinlinnan kanssa, joka sai uutta
puhtia, kun tilaisuuksia alettiin järjestämään yhteistyössä Savonlinnan
Kesäyliopiston kanssa.

Onnistuminen
Keskimäärin yleisöä on noin 150 per luento (max. 270). Kaupunkilaiset vaativat luentosarjan jatkamista vuosittain.
Kysy lisää: pyhanolavinkilta@gmail.com, 050 541 6947
Linkit: pyhanolavinkilta.blogspot.com

Aihesanat

Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Retket ja matkat,
Ylisukupolvisuus, Museon kokoelmat, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen
markkinointi, Julkaisut, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys

YSTÄVYYSLATAAMO
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2 TOIMINTAMALLIT – Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys

Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys
I

Taidetyöpajat

Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
Tausta
Lasten, nuorten ja perheiden taidekasvatus on Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistyksen näkökulmasta tärkeää.
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Onnistuminen
Työpajat ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton. Olemme työllistäneet apurahoilla ja omalla rahalla ammattilaisia työpajojen vetäjinä.
Kysy lisää: Kirsti Nenye, kirsti.nenye@gmail.com, puh 044 708 9993
Facebook: Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys ry

Aihesanat
Lapset ja nuoret, Taide

2 TOIMINTAMALLIT – Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys

Kuvaus
Useana vuonna on järjestetty ammattitaiteilijan johtamia taidetyöpajoja joko
lahtelaisille tai muille päijäthämäläisille kouluille tai päiväkodeille. Aihe on
aina liittynyt taidemuseossa esillä olevaan näyttelyyn. Työpajasarja kerrallaan on yleensä noin 20 työpajaa.

II Taiteilijatapaamiset ja luennot
Toimintamuoto
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
Tausta
Yhdistys tukee taideammattilaisia maksamalle heille palkkaa erilaisista esityksistä ja toiminnasta.
Kuvaus

Vuosittain järjestetään 1– 3 taiteilijaesittelytilaisuutta.
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Onnistuminen

Oman jäsenistön lisäksi tilaisuuksiin saapuu myös runsaasti muuta yleisöä.
Kysy lisää: kirsti.nenye@gmail.com
Facebook: Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys ry
Aihesanat
Opastoiminta, Taiteilijavierailut, Taidekasvatus, Ystäväyhdistyksen markkinointi,
Jäsenhankinta, Taide, Design

III Uuden taide- ja muotoilukeskuksen
suunnitteluun osallistuminen
Toimintamuoto

•

•
•
•
•
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Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi yhdistyksen järjestämät tilaisuudet,
retket ja vierailut.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Varainkeruu museon hyväksi.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkymi
nen toistensa verkkosivuilla).
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Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim.
kotiseutuyhdistykset).

Tausta

Uuden museotilan saaminen Lahteen on ollut museon päätehtävä. Päätös uudesta museokeskustilasta on nyt tehty, ja Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys kerää rahaa kokoelmien restaurointiin uusissa tiloissa esittelyä varten.
Kuvaus

Yhdistys on järjestänyt yleisölle avoimia suunnittelutilaisuuksia yhdessä
museon, Tajumo-hankkeen ja muiden toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä yhdistys hankkii rahaa kokoelmien restaurointiin uusissa tiloissa esittelyä varten apuraha-anomuksin ja vedoten yrityksiin.
Onnistuminen

2 TOIMINTAMALLIT – Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys

•

Suunnittelutilaisuudet ovat olleet hyvin onnistuneita. Rahankeruu yrityksiltä alkaa vuoden 2019 alussa.
Kysy lisää: kirsti.nenye@gmail.com
Facebook: Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys ry
Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Varainkeruu, Museon kokoelmat,
Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi, Yhteisöllisyys

III Lapsiparkki, äitienpäiväkahvitus, glögi-illat
Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
YSTÄVYYSLATAAMO
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•
•
•

Laajemmalle yleisölle suunnatut
ystäväyhdistyksen järjestämät tapah
tumat, vierailut ja muu toiminta.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden
edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekrymessut,
yhteiset kokoukset, näkyminen
toistensa verkkosivuilla).

Tausta
Museon henkilökunta ja Päijät-Hämeen
taidemuseoyhdistys neuvottelivat erilaisista toimintamuodoista. Yhdistys haluaa
toteuttaa museon henkilökunnan toiveita. Kyseiset ideat tulivat esiin yhteisissä
neuvotteluissa.
Kuvaus
Yhdistyksen jäsenet ovat auttaneet museolla muutamana vuonna joulun
alla järjestettävissä myyjäisissä, äitienpäivänä ja muissa tilaisuuksissa
tarvittaessa.
Onnistuminen
Vapaaehtoistoiminnasta on tullut hyvää palautetta.
Kysy lisää: kirsti.nenye@gmail.com
Facebook: Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys ry

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Ylisukupolvisuus, Yhteisöllisyys, Taide
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Toimintamuoto
• Laajemmalle yleisölle suunnatut
ystäväyhdistyksen järjestämät tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden
edistäminen.
• Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim. kotiseutuyhdistykset).
Tausta
Lahden kaupungissa järjeste
tään paljon erilaisia aktiviteetteja, joihin Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys pyrkii
osallistumaan, kun tavoitteet kohtaavat.

2 TOIMINTAMALLIT – Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys

IV Kulttuuritapahtumiin osallistuminen
esim. Fringe Festival

Kuvaus
Fringe ja sen taidepolku, taidelauantait ja kaupunkipäivät. Fringe Festivalin taidepolku kulki 1.9.2018 nykyiseltä Lahden taidemuseolta Vesijärvenkadulta uudelle tulevalle LAD-taide- ja muotoilukeskukselle Päijänteen
kadulle. Mukana polulla nähtiin muun muassa Terhi Kaakisen veistämät Verneri-jättilastenvaunut, joihin aikuisetkin mahtuivat köllimään. Taiteilija itse
kyyditsi kärryssä halukkaita ja pääsipä hän itsekin kokeilemaan kärrykyytiä!
Onnistuminen
Ulkotapahtumissa sää on aina riskitekijä ja tällä kertaa se ei suosinut mutta
onneksi järjestäjät olivat varautuneita sekä oikealla asenteella että varustuksella. Kärrykyydistä pääsi nauttimaan useampi köllöttelijä.
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Kysy lisää: kirsti.nenye@gmail.com
Facebook: Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys ry

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Teemajuhlat, Ylisukupolvisuus, Museon markkinointi,
Ystäväyhdistyksen markkinointi, Taide

V Oman taidekokoelman kartuttaminen
Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Varainkeruu muun tahon hyväksi.
Tausta
Yhdistyksellä on taidemuseolle deponoitu taidekokoelma.
Kuvaus
Yhdistys kartuttaa kokoelmaa jatkuvasti. Joskus ehdotus hankittavasta
teoksesta tulee taidemuseolta. Usein se on liittynyt yhdistyksen antamaan
stipendiin.
Onnistuminen
Kokoelma karttuu pikkuhiljaa.
Kysy lisää: kirsti.nenye@gmail.com
Facebook: Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys ry

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Taide
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Rovaniemen taidemuseon toiminnan
ja taiteen tutkimuksen tukeminen

•
•
•
•
•
•
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Rovaniemen taidemuseon ystävät

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta.
Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Varainkeruu museon hyväksi.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen.

Tausta
Rovaniemen taidemuseon ystävät ry:n toiminnan syntyyn vaikuttivat julkisen tuen väheneminen taiteen tutkimuksesta ja näyttelytoiminnasta.
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Kuvaus
Rovaniemen taidemuseon ystävät hakevat apurahoja, keräävät jäsenmaksuja
sekä järjestävät arpajaisia ja myyjäisiä, joiden tuotolla voidaan tukea taidemuseon tutkimus-, julkaisu- ja yleisötoimintaa.
Onnistuminen
Rovaniemen taidemuseon tuen avulla on voitu hoitaa taidetorstain (klo 1820) opastuksia ja valvontaa sekä järjestää 1–2 luentosarjaa vuosittain sekä
täydentää taidemuseon työpajojen varustusta ja tukea työpajatoimintaa.
Kysy lisää: rovaniementaidemuseonystavat@gmail.com
Linkit: Rovaniemen taidemuseo

Aihesanat

Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Lapset ja nuoret, Kulttuuriperintö, Varainkeruu, Retket
ja matkat, Taiteilijavierailut, Taidekasvatus, Museopedagogiikka, Museon markkinointi,
Ystäväyhdistyksen markkinointi, Julkaisut, Tutkimus, Jäsenhankinta, Design
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I

Museokaveri

•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).

•
•
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Salon taidemuseon Veturitallin ystävät

Tausta
Museokaveritoiminta on saanut alkunsa museolta tulleesta ehdotuksesta.
Henkilökunta havaitsi kävijöiden kaipaavan seuraa näyttelyiden kiertämiseen, mutta rajoitettujen resurssien johdosta, eivät voineet itse vastata tähän
tarpeeseen. Museon ystävät ottivat haasteen iloisina vastaan.
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Kuvaus
Joskus museokävijä ei halua osallistua opastetulle kierrokselle mutta kaipaisi silti jotakuta, jonka kanssa ihmetellä ja pohtia ääneen näyttelyn sisältöä.
Salon taidemuseo Veturitallin kävijät voivat kääntyä museokaverin puoleen.
Museokaveri kiertää kävijöiden kanssa näyttelyissä, keskustelee ja opastaa.
Veturitallin ystävät päivystävät museossa tarvittaessa esimerkiksi vilkkaimpina päivinä, kun uusi näyttely avautuu. Toiminta on täysin vapaaehtoistyötä, jota yhdistys tekee emomuseonsa hyväksi.
Onnistuminen
Museokaverina toimiminen on mielekäs tapa tehdä vapaaehtoistyötä ja olla
seurana yksinäiselle taiteen katsojalle. Museokaveri on kävijöille helposti lähestyttävä henkilö, jolta uskaltaa kysellä kaikenlaista. Kävijät ovatkin olleet
museokaveritoimintaan hyvin tyytyväisiä. Toiminta tuo helpotusta myös
museon henkilökunnalle ja luo ammattilaisten ja kävijöiden väliin rennon
vyöhykkeen, jossa on turvallista tutkia museon sisältöjä.
Kysy lisää: pj. Sissi Peltonen, sissi.peltonen@seutuposti.fi, 0400 528 248
Linkit: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät
facebook: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Paikallishistoria, Vierailut, Museon markkinointi,
Ystäväyhdistyksen markkinointi, Yhteisöllisyys, Jäsenhankinta, Taide

II Taiteilijavierailut
•
•

Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Lähiseudun taiteilijoiden tunnettavuuden lisääminen.

Tausta
Veturitallin ystävien hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Yhdistyksen
hallituksen jäsenet halusivat tutustua seudun taiteilijoihin, ja syntyi ajatus
hallituksen kokouksiin yhdistetyistä taiteilijaesittelyistä.
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Kuvaus
Yhdistyksen hallitus pitää osan kokouksistaan paikallisten taiteilijoiden luona. Kokouksen yhteydessä kuullaan esittely taiteilijan tuotannosta ja työskentelystä. Hallituksen jäsenet ovat vierailleet esimerkiksi Seppo Lagomin
työtilassa. Lisäksi on tutustuttu muun muassa Hannu Nikanderin ja Rafael
Saifulin työskentelyyn.
Onnistuminen
Hallitus on luonut paljon uusia kontakteja yhdistykselle seudun taiteilijoiden kanssa. Samalla Veturitallin ystävien tunnettuus on kasvanut tärkeän
kohderyhmän sisällä. Vierailujen myötä hallituksen kokouksiin on saatu väriä ja liikettä.
Kysy lisää: Taru Koskinen tarukoskinen0@gmail.com
Linkit: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät
facebook: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Taiteilijavierailut, Vierailut, Verkostoituminen, Taide

YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki

museonystäväyhdistyksille 2018

85

2 TOIMINTAMALLIT – Salon taidemuseon Veturitallin ystävät

III Taidetta maahanmuuttajanuorille

•
•

Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin,
mediaan yms.)

Tausta
Salon taidemuseon Veturitallin ystävät haluavat olla mukana kotouttamassa
maahanmuuttajanuoria taiteen keinoin.
Kaupunki mainosti jakavansa yhdistyksille Suomi 100 -projektirahaa.
Hallituksen jäsenet tarttuivat ideaan. Salossa on vastaanottokeskus ja kouluilla paljon uusia maahanmuuttajia valmentavia luokkia. Veturitallin ystävien hallituksen jäsenillä on valmiit kontaktit kouluihin ja tieto kaikenlaisen
virikkeen ja terapian huutavasta pulasta ja suuresta merkityksestä.
Kuvaus
Yhdistys välittää Salon seudun kouluille monikulttuurisia työpajoja, joita
seudun taiteilijat vetävät.
Taiteilijana mukana on ollut muun muassa valokuvataiteilija Andrea
Vannucci, itsekin maahanmuuttaja, joka on jo pitkän asunut Salon seudulla
ja tehnyt paljon koululais- ja vanhustyön taideprojekteja.
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Onnistuminen
Työpajat ovat tuoneet näkyvyyttä maahanmuuttajatyölle, kun näyttelystä on
kerrottu sosiaalisessa ja paikallismediassa. Lisäksi koulut ovat saaneet uusia
työvälineitä, maahanmuuttajanuoret keinoja itsensä ilmaisemiseen ja työpajat ovat työllistäneet paikallisia taiteilijoita.
Kysy lisää: Taru Koskinen tarukoskinen0@gmail.com
Linkit: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät
facebook: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät

2 TOIMINTAMALLIT – Salon taidemuseon Veturitallin ystävät

Ryhmä kävi Andrean kanssa Veturitallin valokuvanäyttelyssä. Oppilailla oli
kotiläksynä kuvata kännykällään arkeaan, kuvia katsottiin yhdessä ja niistä
keskusteltiin ja osa siis vedostettiin näyttelyyn. Kolmas osio oli hahmokuvaus pimeässä studiossa, jossa pitkällä valotuksella otettiin valolla leikkien
omakuvia.

Aihesanat
Lapset ja nuoret, Taiteilijavierailut, Ylisukupolvisuus, Taidekasvatus,
Museopedagogiikka, Sosiaalinen media, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Taide

IV Oheisnäyttelyn toteuttaminen
•
•
•
•
•
•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim. kotiseutuyhdistykset).
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin,
mediaan yms.).
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Tausta
Veturitallin ystävät ovat avustaneet emomuseotaan Salon taidemuseo Veturitallia näyttelyiden järjestämisessa esimerkiksi keräämällä näyttelyteoksia.
Suomen juhlavuonna 2017 yhdistys sai kaupungilta apurahan, jonka
avulla Veturitallin ystävät toteuttivat oheisnäyttelyn kaupungin puistoissa
ja auttoivat museota pitsiaiheisen näyttelyn toteuttamisessa. Yhdistys pyysi
projektiin mukaan myös Salon Käsityökeskusta.
Kuvaus
Salon taidemuseo Veturitalli piti pitsin historiasta kertovan, taidetta ja kulttuurihistoriaa yhdistävän Pitsi on POP -näyttelyn Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi kesällä 2017. Veturitallin ystäväyhdistys vei näyttelyn
sanomaa ulos taidemuseosta kaupungille organisoimalla tapahtuman, jossa
salolaiset käsityönharrastajat yhdessä peittivät keskustan toripuiston ankkurin pitseillä. Yhdistys osallistui lisäksi näyttelyn erään teoksen esillepanon viimeistelyyn.
Veturitallin ystävät suunnittelivat ja valmistelivat pitseillä koristeltavaksi ankkurin ja muita kävelyreittien varrella olevia kohteita. Yhdistyksen
jäsenet sekä muut vapaaehtoiset virkkasivat ja keräsivät kilokaupalla pitsejä
taideinstallaatiota varten. Pitsien keräämiseen yhdistys järjesti keräyksen
jäseniltään. Tapaamisia ja pitsityöpajoja pidettiin Salon Käsityökeskuksessa
sekä taidemuseo Veturitallilla.
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Kysy lisää: Taru Koskinen tarukoskinen0@gmail.com
Linkit: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät
facebook: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Ylisukupolvisuus, Taidekasvatus, Museon
markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi, Sosiaalinen media, Verkostoituminen,
Yhteisöllisyys, Taide

V Taide- ja kulttuuriretket

•
•

2 TOIMINTAMALLIT – Salon taidemuseon Veturitallin ystävät

Onnistuminen
Kutsumalla lehdistön paikalle Veturitallin ystävät sekä taidemuseo saivat
näkyvyyttä. Lisäksi projektin aikana syntyi paljon verkostoitumista käsityöihmisten kesken maahanmuuttajista koululaisiin. ja artesaanijäsenemme
saivat toteuttaa itseään.

Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
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Tausta
Taide- ja kulttuuriretkien järjestäminen on Salon taidemuseo Veturitallin
ystävien sääntöjen mukaista toimintaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
Kuvaus
Hallitus järjestää taide- ja kulttuuriretket vuosisuunnitelman mukaan. Hallituksen jäsenet pitävät silmät auki mielenkiintoisista kohteista: museot,
taidenäyttelyt, teatteri ja konsertit, jotka ovat kohtuullisella etäisyydellä.
Järjestelytehtävät jaetaan hallituksen jäsenten kesken. Aina joku hallituksen
jäsenistä on mukana retkellä ikään kuin isäntänä/emäntänä.
Yksi hallituksen jäsenistä on innostunut suunnittelemaan pitempiäkin
reissukokonaisuuksia, ja viime vuosina on Ruotsiin tehty kaksikin useamman päivän kestävää matkaa, lähelle Tukholmaa.
Onnistuminen
Retket ovat jo vakiintunut toimintamuoto ja ne ovat lähes aina hyvin suosittuja ja toivottuja. Moni jäsenistä on jäsen juuri näiden retkien takia; niille on
helppo lähteä. Kaikki mahtuvat mukaan. Kun huolella valmistelee, on myös
palaute hyvää. Retkien hinnat pyritään pitämään minimissä, eli niillä ei kerätä rahaa muuhun toimintaan.
Kysy lisää: Taru Koskinen tarukoskinen0@gmail.com
Linkit: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät
facebook: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Retket ja matkat, Taiteilijavierailut,
Ylisukupolvisuus, Taidekasvatus, Vierailut, Ystäväyhdistyksen markkinointi,
Yhteisöllisyys, Taide, Design, Arkkitehtuuri
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Hannes Heikuran näyttelyn
avajaiset 18.1.2013, jossa esiintyi
pianisti Toni Mäkinen.

•
•
•

Varainkeruu ystäväyhdistyksen hyväksi.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin,
mediaan yms.).
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VI Taidehankinnat, varainkeruu

Tausta
Taidehankinnat ja varainkeruu on Salon taidemuseo Veturitallin ystävien
sääntöjen mukaista toimintaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
Kuvaus
Veturitallin ystävät tekevät varainkeruuta esimerkiksi taidehuutokaupoilla,
arpajaisilla ja järjestämällä kulttuuritilaisuuksia. Kertyneillä varoilla kartutetaan yhdistyksen taidekokoelmarahastoa. Sopivan tilaisuuden tullessa
Veturitallin ystävät yhteistyössä taidemuseo Veturitallin kanssa hankkivat
taideteoksia museon kokoelmiin.
Ystävien ensimmäisenä tavoitteena oli flyygelin hankkiminen museolle. Sitä varten perustettiin flyygelirahasto, jonka varoja kartutettiin
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taidehuutokaupoilla, flyygelitanssiaisilla, myyjäisillä, pinsseillä, korteilla ja
arpajaisilla. Myös Salon kaupungin ja yritysten tuki oli huomattava. Flyygeli
hankittiin vuonna 2002.
Lisäksi yhdistys on hankkinut kolme maalausta ja yhden reliefin.

Onnistuminen
Taidemuseo on kiitollinen saamastaan avusta. Kun teos on hankittu, siitä on
myös tiedotettu lehdistölle. Samoin kun teos on ripustettu, on lehdistö kutsuttu paikalle.
Teokset ovat joko paikallisten taiteilijoiden tai kiinnostavien, ajankohtaisten, valtakunnallisesti tunnettujen, usein nuorten taiteilijoiden töitä.
Hallituksesta on koottu ryhmä, joka on ehdottanut teoksia, käynyt kyseisten
taiteilijoiden luona ja esitellyt hallitukselle vaihtoehtoja. Tämän jälkeen on
tehty demokraattinen päätös.
Kysy lisää: Taru Koskinen tarukoskinen0@gmail.com
Linkit: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät
facebook: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Arkistointi, Varainkeruu,
Taidekasvatus, Museon kokoelmat, Ystäväyhdistyksen markkinointi, Sosiaalinen media,
Yhteisöllisyys

VII Yhteistoiminta muiden ystäväyhdistysten
ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa
Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.

92

YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki

museonystäväyhdistyksille 2018

•
•
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•

Laajemmalle yleisölle suunnatut
ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden
edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön
tiivistäminen (esim. rekrymessut,
yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa
verkkosivuilla).
Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden
kanssa (esim. kotiseutuyhdistykset).
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
(vaikuttaminen päättäjiin,
mediaan yms.).

2 TOIMINTAMALLIT – Salon taidemuseon Veturitallin ystävät

•

Tausta
Veturitallin ystävät Salossa tuumivat, että mitä enemmän yhdistys tuntee
muita paikallisia kulttuuritahoja, sitä enemmän syntyy yhteistyöideoita. Yhdistys onkin aktiivisesti keskittynyt verkostoitumisen ja yhteistyön kehittämiseen paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.
Kuvaus
Salon taidemuseo Veturitallin ystävät tekevät yhdessä emomuseonsa kanssa
erilaisia tempauksia ja teematapahtumia esimerkiksi Taitteitten Yä -tapahtumassa. Yhdistyksellä on myös yhteistoimintaa Salon elektroniikkamuseon
ja sen ystäväyhdistyksen kanssa. Ystäväyhdistysten hallitukset vierailevat
toistensa luona.
Valtakunnallinen ystäväyhdistysten tapaaminen on tuonut ohjelmaan tutustumisretket lähellä oleviin kohteisiin, esimerkiksi Sagalundin museoon,
Turun taidemuseoon ja Liedon Vanhalinnaan. Tutut ystäväyhdistykset ovat
toimineet oppaina, kun Veturitallin ystävät ovat vierailleet muissa kohteissa.

YSTÄVYYSLATAAMO

– Työkalupakki

museonystäväyhdistyksille 2018

93

2 TOIMINTAMALLIT – Salon taidemuseon Veturitallin ystävät

94

Yhdistys on myös tarjonnut markkinointikanavan erilaisille taidetapahtumille, kuten Wiurilan taidekesä.

Onnistuminen
Mitä paremmin yhdistys on verkottunut, sitä parempia tuloksia syntyy! Yhteistyön kautta ystäväyhdistyksillä on mahdollisuus parantaa näkyvyyttään.
Kysy lisää: Taru Koskinen tarukoskinen0@gmail.com
Linkit: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät
facebook: Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Lapset ja nuoret, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Teemajuhlat,
Retket ja matkat, Taiteilijavierailut, Ylisukupolvisuus, Taidekasvatus, Vierailut, Museon
markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi, Sosiaalinen media, Verkostoituminen,
Yhteisöllisyys, Jäsenhankinta, Taide
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Lasiesineiden osto- ja myyntitapahtumat

2 TOIMINTAMALLIT – Suomen lasimuseon ystävät

Suomen lasimuseon ystävät

Toimintamuoto

•
•
•
•
•
•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Varainkeruu museon hyväksi.
Varainkeruu ystäväyhdistyksen hyväksi.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
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Tausta
Tapahtumat ovat saaneet alkunsa jäsenten osto-, myynti- ja vaihtopäivistä
1990-luvun alkupuolelta. Ensimmäiset tapahtumat järjestettiin Helsingissä, mutta vuodesta 1994 alkaen ne ovat järjestetty yhdistyksen kotipaikalla
lasimuseossa. Ensimmäinen ulkotapahtuma järjestettiin 2001. Siitä lähtien
on järjestetty vuosittain kaksi tapahtumaa, jotka ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman lasiesineiden keräilijöiden ja niitä myyvien henkilöiden vuosiohjelmassa. Ostajia houkuttelee paikalle Suomen laajin ja korkeatasoisin
lasiesineiden myyntivalikoima. Myyjät tulevat paikalle, koska näissä tapahtumissa on keräilijöitä, jotka ovat valmiita maksamaan haluamistaan esineistä asiallisen hinnan.
Kuvaus
Suomen lasimuseon ystävät ry järjestää vuosittain kaksi kaikille avointa lasiesineiden osto- ja myyntitapahtumaa Riihimäellä. Tapahtumat järjestetään
yleensä tammikuun viimeisenä lauantaina lasimuseon sisätiloissa ja kesäkuussa kaksi viikkoa ennen juhannusta lasimuseon piha-alueilla.
Tammikuun Lasipäivänä myyntipöydillä saa olla vain lasia ja alan kirjallisuutta. Myyjinä toimivia yhdistyksen jäseniä mahtuu tapahtumaan vajaat
50 kpl. Silloin tarjolla on myös huippusuosittua lasiesineiden tunnistuspalvelua ilmaiseksi, missä museon ja yhdistyksen asiantuntijat pyrkivät tunnistamaan tapahtumavieraiden mukanaan tuomia lasiesineitä. Hinta-arvioita
ei anneta. Kahden tunnin aikana valtava määrä esineitä tuodaan tunnistajien
eteen. Tapahtuma päättyy lasihuutokauppaan.
Kesäkuun Lasi- ja keräilytapahtumaan mahtuu noin 100 yhdistyksen jäsentä myymään lasiesineitä ja muuta keräilytavaraa museon piha-alueille.
Suomalaisen lasin vuosikirja tulee jakoon vuosittain tähän tapahtumaan ja
iso osa jäsenistä noutaa jäsenetuna tämän kirjan päivän aikana.
Onnistuminen
Tapahtumien järjestelyt on opittu hoitamaan kaikkia toimijoita tyydyttävällä
tavalla, ja tapahtumat ovat saavuttaneet jo institutionaalisen aseman. Päivän
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Kysy lisää: tapahtumat@suomenlasimuseonystavat.fi
Linkit: Suomen lasimuseon ystävät
Lisää voi lukea Risto Aallon kirjoittamasta historiikista, joka on
julkaistu Suomalaisen lasin vuosikirjassa 2015.

Aihesanat

Vapaaehtoisuus, Varainkeruu, Museon kokoelmat, Museon markkinointi,
Ystäväyhdistyksen markkinointi, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Taide, Design,
suomalainen lasi, Taidelasi, Käyttölasi, Pullot, Puristelasi, Lasiesineiden myynti,
Antiikkimessut, Antiikkimarkkinat, Lasitapahtuma, Lasiesineiden tunnistus,
Lasihuutokauppa, Lasimuseo, Varainhankinta

2 TOIMINTAMALLIT – Suomen lasimuseon ystävät

aikana kummassakin tapahtumassa käy muutama tuhat tapahtumavierasta,
tarkkaa kävijämäärää ei tiedetä, kun kumpaankin on ollut vapaa pääsy. Tapahtumat on järjestetty talkoovoimin. Tapahtumien järjestäminen tuo museolle
sekä yhdistykselle näkyvyyttä ja toimii yhdistyksen varainhankintakeinona.

II Suomalaisen lasin vuosikirja
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Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi opas
toiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
• Ystäväyhdistyksen jäsenille tarjottavat edut: esimerkiksi alennukset
museokaupassa, kutsut museon tilaisuuksiin, maksuttomat kopiot
museon tai ystäväyhdistyksen julkaisuista.
• Varainkeruu museon hyväksi.
• Varainkeruu ystäväyhdistyksen hyväksi.
• Varainkeruu muun tahon hyväksi.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
• Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim. kotiseutuyhdistykset).
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (esim. vaikuttaminen päättäjiin ja
mediaan).
Tausta
Niukkenevien resurssien vuoksi museon Lasitutkimuksia-sarjassa on julkaistu toistaiseksi viimeisin kirja vuonna 2007. Samasta syystä museo luopui toimintakertomuksen julkaisemisesta painettuna 2010-luvun alussa.
Yhdistyksen toimintakertomukset olivat useimpina vuosina vaatimattomia
painotuotteita. Samaan aikaan aikakauslehdet eivät enää halunneet julkaista
asiapainotteisia lasia käsitteleviä artikkeleita. Edellä mainitut syyt summattuna oli tarve saada asiapitoisille artikkeleille julkaisufoorumi, jossa voitiin
julkaista myös museon ja SLMY:n toimintakertomukset. Samalla voitiin tukea myös nykylasin tekijöitä tarjoamalla heille ilmaiseksi tilaa oman uuden
tuotannon esittelyyn.
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Kuvaus
Lasimuseon ystävät on julkaissut Suomalaisen lasin vuosikirjaa vuodesta
2014. Kirja on artikkelikokoelma, joka käsittelee vanhaa ja uutta suomalaista
lasinvalmistusta sekä lasiesineitä. Kirja ilmestyy vuosittain kesäkuun alussa,
ja yhdistyksen jäsenet saavat sen jäsenetuna joko itse noutamalla museolta
tai maksamalla postituksen sen saa kotiinsa.
Nelivärisen, runsaasti kuvitetun teoksen sivukoko on madallettu A4 ja sivuja on 156. Painoksen koko on ollut viime vuosina 1 500 kappaletta. Kirja on
tehty talkoovoimin, ja siihen ovat kirjoittaneet artikkeleita museon asiantuntijat sekä yhdistyksen jäsenet. Myös muutama lasiin perehtynyt kirjoittaja
em. tahojen ulkopuolelta on osallistunut kirjan tekemiseen. Kirjassa on julkaistu rajoitetusti myös ilmoituksia painatuskulujen kattamiseksi. Kirjaa on
myynnissä lasimuseon myymälässä sekä kirjatukkurien ja nettikirjakauppojen kautta laajasti muuallakin. Suomalaisen lasin vuosikirjat löytyvät myös
hyvin varustetuista kirjastoista.
Onnistuminen
Ensimmäinen vuosikirja vuonna 2014 oli vain 128-sivuinen ja sen tekeminen oli monelta osin harjoittelua. Sen jälkeen kirjat ovat parantuneet vuosi
vuodelta sisältönsä ja ulkoasunsa puolesta. Jäsenkunnan ulkopuolelle tieto
tällaisen julkaisun olemassaolosta on levinnyt hitaasti, kun markkinointiresursseja ei ole ollut. Tämän vuoksi kirjojen myynti jäsenkunnan ulkopuolelle ei ole ollut toivotun laajaa, eikä ilmoitustilan myynti taloudellisesti
niukkoina aikoina ole ollut helppoa. Kirja on kuitenkin toiminut hyvin yhdistyksen käyntikorttina sekä jäsenhankinnan apuna ja se vahvistaa jäsenenä
pysymisen edellytyksiä.
Kirjasta saatavat tulot eivät ainakaan toistaiseksi kata sen valmistamisen
kuluja, mutta vuosi vuodelta erotus on pienentynyt.
Kysy lisää: vuosikirja@suomenlasimuseonystavat.fi
Linkit: suomenlasimuseon ystävät.fi
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Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Arkistointi, Taidekasvatus,
Museon kokoelmat, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi, Julkaisut,
Yhteisöllisyys, Tutkimus, Taide, Design, Lasin vuosikirja, Lasikirja, Suomalainen
lasi, Lasimuseo, Lasimuotoilu, Lasin valmistus, Uusi lasi, Lasistudio, Lasitehdas,
Lasiteollisuus, Jäsenillat, -matkat ja -edut, Suomen lasimuseon ystävät

III ja luennot ja vierailut

Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
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•

Ystäväyhdistyksen jäsenille tarjottavat edut: esimerkiksi alennukset
museokaupassa, kutsut museon tilaisuuksiin, maksuttomat kopiot
museon tai ystäväyhdistyksen julkaisuista.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).

Kuvaus
Suomen lasimuseon ystävät ry järjestää esitelmätilaisuuksia, joista suurin
osa on ollut avoimia myös yhdistyksen ulkopuolisille.
Yhdistys järjestää matkoja sekä retkiä koti- ja ulkomaisiin kohteisiin;
lasimuseoihin, -tehtaisiin ja -näyttelyihin sekä muihin jäsenkuntaa kiinnostaviin kohteisiin.
SLMY tarjoaa jäsenilleen huomattavia jäsenetuja, joista vuosittain tiedotetaan jäsenkirjeissä ja yhdistyksen verkkosivuilla. Lisäksi jäsenet voivat
varata myyntipaikan yhdistyksen myyntitapahtumiin ja tuoda esineitä myytäväksi lasihuutokauppaan.

2 TOIMINTAMALLIT – Suomen lasimuseon ystävät

•

Tausta
Esitelmätilaisuuksien järjestäminen on osa yhdistyksen sääntömääräistä
toimintaa. Vuosikokoukseen on mukavampi lähteä, kun kokousrutiinien lisäksi on muutakin ohjelmaa.
Matkojen tarkoituksena on ollut ollut tutustuttaa jäsenistöä lasin valmistukseen ja sen historiaan sekä jäsenistöä toisiinsa.
Jäsenetujen tarjoamisella on haluttu tehostaa jäsenhankintaa sekä jäsenyyden ylläpitämistä.
Onnistuminen
Ensimmäinen retkikohde oli vuonna 1987 Iittalan lasitehdas. Välillä matkoja
on järjestetty pari kertaa vuodessa, mutta joinain vuosina matka on peruuntunut kiinnostuksen vähyyden vuoksi.
Jäsenedut ovat merkittävä syy jäsenyyden ylläpitämiselle. Jäsen jää
selvästi ”voitolle” käydessään lasimuseossa ja näyttelyiden avajaisissa tai
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vaikkapa yhteistyökumppaneiden järjestämissä antiikkitapahtumissa ja saadessaan vuosittain ajankohtaisen suomalaista lasia käsittelevän kirjan.
Sirkka-Liisa Löflundin artikkeli Tarinoita ja muistoja matkoista on julkaistu Suomalaisen lasin vuosikirjassa 2015. Vuosittain järjestetyistä matkoista on juttua jokaisessa vuosikirjassa.
Kysy lisää: info@suomenlasimuseonystavat.fi
retket@suomenlasimuseonystavat.fi
Linkit: Suomenlasimuseon ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Retket ja matkat, Vierailut,
Ystäväyhdistyksen markkinointi, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Juhlapäivät,
Jäsenhankinta, Taide, Design, Jäsenilta, Esitelmätilaisuus, Luento, Jäsenmatka,
Jäsenretki, Jäsenedut

IV Suomalaisen teollisen
lasinvalmistusperinteen keräysprojekti
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Kuvaus
Suomen lasimuseon ystävät ry on yhteistyössä Riihimäen lasinpuhaltajakerhon ja lasimuseon kanssa käynnistänyt vuonna 2018 lasiperinteen keräyshankkeen. Tarkoituksena on kerätä muistitietoa, valokuvia, painotuotteita, esineitä ja työkaluja, jotka liittyvät suomalaiseen teolliseen lasinvalmistusperinteeseen.
Keräilyn kohteena on koko valmistusprosessi kaikkien ammattien osalta.
Tehdastyön lisäksi kerätään muistitietoa tehdasyhteisössä asumisesta ja elämisestä mukaan lukien ay-toiminta ja harrastustoiminta.
Kaikki lasitehtaat ovat hankkeen piirissä. Tarkoituksena on valmistaa
julkaisu ja näyttely hankkeen tulosten pohjalta.
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Tausta
Tehdashistoriikeissa ei juurikaan ole kirjoitettu arkisesta työnteosta, saati
asumisen ja elämisen vaiheista.

Onnistuminen
Hanke on vasta alkuvaiheessa.
Kysy lisää: vuosikirja@suomenlasimuseonystavat.fi
Linkit: Suomenlasimuseon ystävät
Lasinpuhaltajat

Aihesanat
Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Julkaisut, Teollisuushistoria, Teollinen kulttuuri,
Lasiteollisuus, Lasinpuhaltaja, Lasinhioja, Laitosmies, Lasitehtaan työntekijä, Perinne,
Ay-toiminta, Tehtaan sosiaalinen toiminta, Lasitehdasyhteisö, Lasitehdaspaikkakunta
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Tikanojan taidekodin ystävät
I

Vohvelinpaistotalkoot

Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Varainkeruu museon hyväksi.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Tausta
Taiteiden yössä Tikanojan Taidekodin Ystävät paistavat taidekodin pihalla
vohveleita. Vohvelinpaistotalkoot sai alun museonjohtajan aloitteesta ja se on
jatkunut miltei koko yhdistyksen alusta asti.
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Onnistuminen
Paistajat nauttivat vuosi toisensa jälkeen tapahtumasta. Taidekodin puutarhassa on myös muuta ohjelmaa ja siellä viihdytään. Samalla tapahtuma tuo
näkyvyyttä yhdistykselle!
Kysy lisää: marion.lepisto@gmail.com
Linkit: Tikanojan taidekodin ystävät
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Kuvaus
Taiteiden yössä elokuussa vuosittain. Nykyään yhdistyksen jäsenet tekevät
taikinat ja vatkaavat kerman. Vuosien varrella on mukana ollut monia jäseniä,
toki hallituksen jäsenet ovat aktiivisimpia! Vohveleista on tullut vaasalaisille
tärkeä osa taiteiden yön viettoa, joka samalla houkuttelee väkeä taidekodille!

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Varainkeruu, Museon markkinointi, Yhteisöllisyys

II Kesäretki
Toimintamuoto
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
Tausta
Vuosittain järjestettävä retki. Hallitus halusi tarjota jäsenistölle yhteisen
tapahtuman.
Kuvaus
Tänä kesänä kävimme Uusikaarlepyyssä Topeliuksen syntymäkodissa, joka
oli uudistettu Topeliuksen 200 vuotisjuhlan kunniaksi. Järjestelyistä vastasi hallitus. Olemme käyneet Mäntässä useampana kesänä, Retretissä, Alvar
Aallon arkkitehtuuriin tutustumassa Alajärvellä. Tämä teema jatkui toisena
kesänä Noormarkussa Villa Maireassa. Tulevaisuudessa on luvassa tutus-
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tuminen Aallon rakennuksiin ainakin Seinäjoella. Retkien järjestäminen on
tärkeää, koska jäsenistömme nauttii, kun heille on räätälöity kulttuuriretkiä!

Onnistuminen
Retket ovat aina onnistuneet hyvin. Jo keväällä jäsenistö kyselee retkisuunnitelmista ja tekee omia toivomuksia.
Kysy lisää: marion.lepisto@gmail.com, 044 502 3645
Linkit: Tikanojan taidekodin ystävät

Aihesanat
Kulttuuriperintö, Retket ja matkat, Yhteisöllisyys, Arkkitehtuuri

III Kävelykierros kotikaupungissa
Toimintamuoto
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta. Esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
Tausta
• Matti Visannin arkkitehtuuriin tutustuminen Vaasassa kävellen.
• Matti Visannin näyttelyn VIP-tilaisuuden jälkeen jäsenistöstä lähti toive
tutustua kävellen arkkitehdin rakennuksiin.
Kuvaus
Näyttelyn kuratoinut asiantuntija Jaakko Linkamo suunnitteli noin parin
tunnin kiertokävelyn. Hallitus vastasi tiedottamisesta ja jäsenistölle tarjotusta kahvilakäynnistä. Kävelylle osallistui noin 30 jäsentä, joka on melko
paljon! Tärkeää oli oman kotikaupungin katsominen uusin silmin.
Onnistuminen
Tapahtuma onnistui niin hyvin, että päätimme jatkaa ensi vuonna tutustumalla Vaasan patsaisiin hallituksemme entisen jäsenen johdolla. Hän on
kerännyt runsaasti tietoa Vaasan patsaista. Myös arkkitehti Viljo Rewellin
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Kysy lisää: marion.lepisto@gmail.com, 044 502 3645
Linkit: Tikanojan taidekodin ystävät

Aihesanat

Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Retket ja matkat,
Arkkitehtuuri

IV VIP-tilaisuus
Toimintamuoto
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
• Ystäväyhdistyksen jäsenille tarjottavat edut: esimerkiksi alennukset
museokaupassa, kutsut museon tilaisuuksiin, maksuttomat kopiot
museon tai ystäväyhdistyksen julkaisuista.

2 TOIMINTAMALLIT – Tikanojan taidekodin ystävät

arkkitehtuuria on Vaasassa paljon, ja suunnitelmissa on niihinkin tutustuminen kävellen.

Tausta
Jäsenistölle suunnattu näyttelyopastus pian avajaisten jälkeen.
Kuvaus
VIP-tilaisuus on vanhin yhdistyksen tapahtuma ja ollut ohjelmassa alusta
asti. Järjestelyistä vastaa hallituksessa toimiva museon yhdyshenkilö. Vaikka jäsenet saavat kutsun avajaisiin, on mukavaa saada tutustua rauhassa
näyttelyyn asiantuntevan opastuksen myötä.
Onnistuminen
Jäsenistö odottaa VIP-tilaisuuksia joka kerta yhtä innokkaina!
Kysy lisää: marion.lepisto@gmail.com, 044 502 3645
Linkit: Tikanojan taidekodin ystävät

Aihesanat
Museon kokoelmat, Museon markkinointi, Jäsenhankinta
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2 TOIMINTAMALLIT – Vanhalinnan museon ystävät

Vanhalinnan museon ystävät
Konsertit Linnavuoren Puimalassa

Toimintamuto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
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Kuvaus
Lahjoituksen kunniaksi Vanhalinnan museon ystävät ry. järjestää
vuosittain Snellmanin päivänä Linnavuoren kevätsoiton. Useana vuonna
esiintyjänä konsertissa on ollut Puhallinorkesteri Nousteprassi.
Samassa Puimalan tilassa on järjestetty menestyksekkäästi myös
muita konsertteja kuten Lieto-viikon kartanokonsertteja.
Onnistuminen
Perinteeksi muodostuneet Linnavuoren kevätsoitto ja Lieto-viikon
kartano-konsertti ovat houkutelleet joka vuosi Vanhalinnaan sankoin
joukoin yleisöä.

2 TOIMINTAMALLIT – Vanhalinnan museon ystävät

Tausta
Vanhalinnan viimeiset yksityiset omistajat Ester ja Mauno Wanhalinna
lah-joittivat tilan Turun Yliopistolle Snellmanin päivänä 1956.

Kysy lisää: Ota yhteyttä
Linkit: Vanhalinnan museon ystävät
facebook: Vanhalinna museon ystävät
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2 TOIMINTAMALLIT – Varkauden museonystävät

Varkauden Museonystävät
I

Pieni Rakkauskahvila Ystävänpäivänä

Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
• Varainkeruu ystäväyhdistyksen hyväksi.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
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Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim. kotiseutuyhdistykset).

Tausta
Nuori yhdistys halusi heti toimintansa alkumetreillä vakioittaa toimintaansa
ja vuosikelloonsa muutaman kivan perinteen. Ystävänpäivän Pieni Rakkauskahvila oli idea, joka oli helppo toteuttaa jo heti alkuvuodesta, ja siihen tartuttiin innolla.
Ensimmäisen kerran järjestettäessä vuonna 2016 Ystävänpäivä sattui
myös sunnuntaille, ja sai valtavan suosion. Myöhemmin Pieni Rakkaus
kahvila on järjestetty aina sinä sunnuntaina, joka on lähimpänä Ystävän
päivää. Vuonna 2019 Pieni Rakkauskahvila tullaan järjestämään sunnun
taina 17.2.2019.

2 TOIMINTAMALLIT – Varkauden museonystävät

•

Kuvaus
Yhdessä museon henkilökunnan kanssa järjestettävä teemallinen sunnuntaitapahtuma Pieni Rakkauskahvila Ystävänpäivän hengessä. Tapahtuma
järjestetään Varkauden museoiden tiloissa, jos mahdollista. Muutoin esimerkiksi työpajahuoneessa. Museonystävät vastaavat omatoimisesti kahvilasta
kokonaisuudessaan ja sen ohessa tapahtuvasta pienimuotoisesta ohjelmasta.
Ohjelman ja kahvittelun lomassa museoystävät pääsevät jutustelemaan ihmisten kanssa ja kertomaan yhdistyksen toiminnasta. Kiinnostuneet voivat
liittyä jäseniksi vaikka samalla istumalla. Pienimuotoista ohjelmaa ovat olleet muun muassa museovisailut, museosuunnistus ja museobingo.
Kahvila on kuuluisa herkuistaan, joista vastaavat museonystävät. Hinnoittelu on maltillinen ja saa ihmiset tulemaan museoon ihan vaikka vain
kahville ulkoilun lomassa. Tärkeää on yhteisöllisyys, kiva yhteinen tekeminen sekä museoiden ja museonystävien työn merkityksellisyydestä käytävät
keskustelut kävijöiden kanssa.
Museon puolesta tapahtumasunnuntaihin on usein järjestetty myös
muutama mukavaa ohjelmaa, muun muassa Kirja-Varkaus on ollut lukemassa runoja, Post-Crossing-harrastusta on esitelty ja karaokea on laulettu. Tämän vuoden (2018) ohjelmana oli ihanat rakkausaiheiset tangotulkinnat.
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2 TOIMINTAMALLIT – Varkauden museonystävät

Onnistuminen
Pieni Rakkauskahvila vakiinnutti perinteen asemansa heti ensimmäisellä
kerrallaan. Museossa ei ole normaalisti kahvilaa pienistä tiloista johtuen,
joten museoystävien pieni pop-up-kahvila otettiin hyvin vastaan. Kahvila
tukee museon toimintaa, museonystäville se on mukavaa yhteistä tekemistä. Tapahtuman suunnittelu kaikkien toimijoiden kesken lisää yhteistyötä ja
yhteisöllisyyttä. Museoiden ja museonystävien toiminnasta ja merkityksestä
on käyty antoisia keskusteluja kahvittelun lomassa. Hyvän mielen tapahtuma
kaikille osapuolille!
Kysy lisää: eliisa.moilanen@gmail.com
Linkit: Varkauden museon ystävät
Facebook: Varkauden Museonystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Varainkeruu, Teemajuhlat,
Ylisukupolvisuus, Museon kokoelmat, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen
markkinointi, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Juhlapäivät, Jäsenhankinta

II Päivä taiteen parissa:
Rakelin Päivä 17.12.
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Tausta
Varkauden Museonystävien toinen perinne heti perustamisesta alkaen oli
halu juhlistaa ja tehdä tunnetuksi mesenaatti ja taiteenkeräilijä Rakel Kansasta. Hänen mukaansa on nimetty myös museoiden pieni sali.
Leppävirtalainen Rakel Kansanen (1888–1949) keräsi aikalaistaidetta,
hän tunsi läheisesti marraskuun ryhmän taiteilijat. Hänen taidekokoelmansa koostuu suomalaisesta ekspressionismista 1900-luvun alkukymmeniltä.
Varkauden taidemuseon peruskokoelmana oleva Rakel Kansasen kokoelma saatiin Varkauteen vuoden 1952 alussa ja vaikutti merkittävästi Varkauden kaupungin museoiden syntyyn 1956.

2 TOIMINTAMALLIT – Varkauden museonystävät

Toimintamuoto
• Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
• Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
• Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
• Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
• Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim.
rekrymessut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).

Kuvaus
Rakelin päivää juhlitaan joulukuussa 17.12. Rakelin nimipäivänä. Teemaksi
tapahtumassa on vakiintunut perehtyminen Rakelin elemänvaiheisiin, historiaan ja taiteilijaystäviin.
Vuonna 2016 museon oma henkilökunta oli valmistellut esityksen Rakelin värikkäästä elämästä. Vuonna 2017 museolla on samaan aikaan Joel Lehtosen näyttely, ja Rakelin päivään saatiin vieraaksi näyttelyn taustavoimina
toimineen Riitta Moisander. Museonystävät häärivät taustalla järjestelyissä
ja tarjoavat vieraille jouluisia herkkuja vapaaehtoista maksua vastaan, joka
on havaittu hyväksi toimintamalliksi.
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2 TOIMINTAMALLIT – Varkauden museonystävät

Onnistuminen
Paikallishistoria ja sen henkilöt kiinnostavat ihmisiä. Rakelin päivän asiantuntijaluentoja on ollut kuulemassa täysi sali.
Kysy lisää: eliisa.moilanen@gmail.com
Linkit: Varkauden museon ystävät
Facebook: Varkauden Museonystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Teemajuhlat,
Taidekasvatus, Museon kokoelmat, Ystäväyhdistyksen markkinointi, Yhteisöllisyys,
Juhlapäivät, Taide

III Teollisuuden tekijät -hanke

Toimintamuoto

•
•
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Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
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Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin, mediaan
yms.).

Tausta
Varkauden Museonystävien toimintaperiaatteena on yhdistyksen perustamistyöpajasta lähtien ollut: Hauskasti hyödyllistä. Yhdessä Varkauden
Museoiden kanssa yhdistys on laatinut hankesuunnitelman, jonka aikana tavoitteena on saada kerättyä aikalaistarinoita talteen toimijoiden itsensä kertomina. Museonystävät ovat hankkeessa tärkeässä verkottajan
roolissa sekä omien verkostojensa kautta löytyneiden aikalaistarinoiden
tallennushaastattelijoina.

2 TOIMINTAMALLIT – Varkauden museonystävät

•
•

Kuvaus
Teollisuuden tekijät hanke perustuu yhteisölliseen tekemiseen ja aikalaistarinoiden tallentamiseen, mikä on Varkauden museoiden kokoelmatoiminnan ydintä. Vapaaehtoisena tarinoiden tallentajana tai kertojana toimiminen
ei vaadi erityistaitoja, vain avoin mieli ja kiinnostus Varkauden tehtaiden
historiaan, sekä museotyön saloihin riittää.
Onnistuminen
Hanke on parhaillaan käynnissä, mutta innokkaita muistelijoita on saatu jo
mukavasti kartoitettua ja haastattelut ovat käynnistyneet. Nauhurit täyttyvät ja museoammattilaiset tukevat niiden siirtämistä arkistointikelpoisiksi.
Kysy lisää: eliisa.moilanen@gmail.com
Linkit: Varkauden museonystävät
facebook: Varkauden museonystävät
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2 TOIMINTAMALLIT – Vellamon ystävät

Vellamon Ystävät
I

Museokaverit

•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim.
rekrymessut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim. kotiseutuyhdistykset).
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin, mediaan
yms.).

•
•
•
•
•
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Kuvaus
Museokaveritoiminta on suunnattu sellaisille kävijöille, jotka kaipaavat
käynnilleen toisen aikuisen seuraa syystä tai toisesta. Yksin lähteminen saattaa tuntua tylsältä tai lapsien kanssa kaipaisi parin apukäsiä käynnin ajaksi.
Museokaverit voivat myös toimia avustajina ja opastaa kävijän Vellamoon.
Museokaverin seura on kävijöille ilmaista ja se perustuu Vellamon Ystävien vapaaehtoistoimintaan. Merikeskus Vellamo perehdyttää vapaaehtoiset
museokaverit ja yhdistys koordinoi toimintaa. Museokaverit toimivat myös
erityisryhmien avustajina museokierroksella.
Yhteistyökohteet (esim. vanhus- ja palvelutalojen asukkaat, seurakunnan
vanhusryhmät, maahanmuuttajat, kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimintaryhmät) suunnitellaan yhteistyössä museon ja/tai kaupungin sosiaalija terveystoimen kanssa.

2 TOIMINTAMALLIT – Vellamon ystävät

Tausta
Museokaveritoiminta on kehitetty yhdessä Merikeskus Vellamon kanssa.
Toiminta alkoi vuonna 2016. Toiminnalla on kaksitahoinen merkitys, ensinnäkin avustaa museon erityistapahtumissa silloin, kun vakinaista henkilökuntaa on niukasti. Toisaalta se antaa mahdollisuuksia yhdistyksen aktiivisille jäsenille, jotka haluavat virkistävää toimintaa arkipäivään.

Onnistuminen
Toiminta on erittäin hyvin onnistunut asiakaspalautteen ja museokavereiden antaman palautteen mukaan. Se tuottaa mielihyvää ja iloa sekä asiakkaille että museokavereille.
Kysy lisää: Vellamon ystävien museokaveritoiminnan vastaava
Marja Merovuo, marja.merovuo@gmail.com
Linkit: Vellamon ystävät
Museokaveritoiminta Merikeskus Vellamon sivuilla
Facebook: Vellamon ystävät ry - Vellamo's friends
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2 TOIMINTAMALLIT – Vellamon ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Ylisukupolvisuus, Museon
kokoelmat, Vierailut, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi,
Sosiaalinen media, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Jäsenhankinta, Seniorit

II Konserttien järjestäminen

•
•
•
•
•
•
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Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät
tapahtumat, vierailut ja muu toiminta.
Varainkeruu museon hyväksi.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin, mediaan
yms.).
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2 TOIMINTAMALLIT – Vellamon ystävät

Tausta
Vellamon ystävillä on hyvät verkostot ja vahvoja ystävyyssuhteita alueen
kulttuuritoimijoihin, joiden myötä erilaisten tapahtumien, kuten konserttien
järjestäminen on mahdollista ja kannattavaa toimintaa.
Merikeskus Vellamon venehalli on osoittautunut erinomaiseksi konserttipaikaksi akustiikaltaan, joten siellä järjestetään usein erilaisia musiikkitapahtumia ja museon kävijät ovat ottaneet ne hyvin vastaan. Tapahtumat ovat
museon normaaleina aukioloaikoina ja yleensä sisältyvät museon normaaliin pääsymaksuun.
Vuonna 2017 järjestettiin kaksi konserttia, jotka molemmat perustuivat puheenjohtajan ystävyyssuhteisiin ja toteutettiin hänen aloitteestaan.
Tavoitteena, kuten Vellamon ystävien toiminnan yksi päätavoite on, oli ja on
saada lisää kävijöitä Merikeskus Vellamoon.
Kuvaus
Vellamon ystävien järjestämien erikoistapahtumien, kuten konserttien, käytännön toteutus ja markkinointi on täysin Vellamon ystävien vastuulla. Merikeskus Vellamon kanssa sovitaan tapahtumien ajankohdista ja käytettävistä tiloista. Lisäksi ystävät vastaavat konserteista syntyvistä muista kuluista,
joita saattaa syntyä matkoista, esiintymispalkkioista, aterioista ynnä muista.
Konsertteja markkinoidaan muun muassa lehti-ilmoituksin ja sosiaalisen median välityksellä.
Onnistuminen
Konsertit ovat onnistuneet hyvin ja ne ovat tuottaneet mielihyvää kaikkien
osapuolten mielestä. Kuulijat ovat kotkalaista konsertti- ja museoyleisöä ja
Vellamon ystäviä.
Tapahtumien myötä yhdistys on luonut myös uusia kansainvälisiä kontakteja; erään konsertin piti englantilainen puhallinorkesteri, joka oli seudulla muutoinkin esiintymässä. Englantilaisvieraiden konsertti kokosi erityisesti pelastusarmeijaan kuuluvia, koska soittokunta oli englantilainen
pelastusarmeijan soittokunta. Tämä seikka ei kuitenkaan rajoittanut kuulijakuntaa, vaan pikemminkin laajensi sitä! Englantilaiset vieraat ihastuivat
konserttipaikkaan, Merikeskus Vellamoon!
YSTÄVYYSLATAAMO
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2 TOIMINTAMALLIT – Vellamon ystävät

Kysy lisää: pj. Sirkka Kotola, sirkka.kotola@kymp.net
Linkit: Vellamon ystävät
facebook: Vellamon ystävät ry - Vellamo's friends

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Varainkeruu, Taiteilijavierailut, Ylisukupolvisuus, Taidekasvatus,
Vierailut, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi, Sosiaalinen media,
Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Juhlapäivät, Seniorit, Taide

Muita kaikille avoimia tilaisuuksia:
Neljä Vellamon ystävää teki kesällä 2017 jokiveneretken keski-Englannissa. Kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa The Avon Ring -retkeläiset
kertoivat 7.10. matkastaan kuvin ja sanoin. Tilaisuus keräsi noin 70 kuulijaa ja sen yhteydessä Vellamon ystäviin liittyi neljä uutta jäsentä.

III Retket kotimaassa ja ulkomailla

•
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Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
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Varainkeruu ystäväyhdistyksen hyväksi.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin,
mediaan yms.).

Tausta
Tarkoituksena on lisätä Vellamon ystävien yhteisöllisyyttä sekä jäsenistön
virkistäminen. Samalla tutustutaan museotoimintaan meillä ja muualla.
Kuvaus
Jäsenet kartoittavat ja valitsevat kohteet yhdessä. Yhdistys siis perehtyy kohteisiin etukäteen, mutta käytännön järjestelyjen hoitamisen (esim. varausten
hallinta) helpottamiseksi yhdistys käyttää matkatoimiston palveluja matkan
toteuttamiseksi.
Jäsenmatkoja on tehty tähän mennessä Suomen ulkopuolelle seitsemänä
syksynä. Matka-aika on pitkä viikonloppu perjantaista sunnuntaihin. Kohteet ovat olleet Virossa, Latviassa ja Ruotsissa. Ohjelmassa päähuomio on
ns. museaalisissa kohteissa. Matkojen hinnat on pyritty pitämään hyvin kohtuullisina. Ohjelman valitsee osin matkanjohtajana toimiva puheenjohtaja,
osin matkalaiset yhdessä.

2 TOIMINTAMALLIT – Vellamon ystävät

•
•
•

Onnistuminen
Matkat ja retket ovat suosittua toimintaa jäsenistön keskuudessa, ja osanottajamäärät lisääntyvät jatkuvasti. Osallistujien määrä on ollut 30–40 henkeä,
ja pääsääntöisesti matkalaiset ovat olleet vuosittain samoja, mutta aina on
riittänyt paikkoja myös uusille tulijoille.
Kotimaassa on tehty muutamia päivän kestäviä tutustumismatkoja eri
museoihin sekä Suomen eduskuntaan. Osallistujia on ollut 25–30 henkeä.
Matkojen hinnat ovat pääsääntöisesti ”nettohintoja”, mutta yhdistykselle on jäänyt joitakin kymmeniä euroja muuta toimintaa varten jokaisesta
matkasta.
Kysy lisää: pj. Sirkka Kotola, sirkka.kotola@kymp.net
Linkit: Vellamon ystävät
facebook: Vellamon ystävät ry - Vellamo's friends
YSTÄVYYSLATAAMO
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2 TOIMINTAMALLIT – Vellamon ystävät

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Varainkeruu, Retket ja matkat,
Taidekasvatus, Vierailut, Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi,
Sosiaalinen media, Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Jäsenhankinta, Seniorit

IV Avustaminen Museojäänmurtaja Tarmossa

•
•
•
•

Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta: esimerkiksi
opastoiminta, museon tapahtumissa avustaminen, tiedotuksessa
avustaminen.
Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta: esimerkiksi
yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, retket ja vierailut.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen.
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekry
messut, yhteiset kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla).

Tausta
Poikkeuksellisesti museovirastolla ei ollut talousarviossaan varoja pitää Museojäänmurtaja Tarmoa avoinna vuonna 2012. Kotkan Meripäivien aikaan
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Kuvaus
Vellamon ystävät toimivat vapaaehtoisina Museojäänmurtaja Tarmolla Kotkan Meripäivien aikana. Tapahtuma kestää kolme–neljä päivää, jonka aikana
laivassa päivystää 2–4 vapaaehtoista avustamassa ja opastamassa vierailijoita neljän tunnin vuoroissa. Avustaville Vellamon ystäville järjestetään perehdytys Tarmon historiaan ja itse laivaan. Avustusvuorot sovitaan hyvissä ajoin
ennen meripäiviä. Vellamon ystävien puheenjohtaja tekee työjärjestyksen
osanottajien ilmoittamien aikojen mukaan.
Museojäänmurtaja Tarmo on avoinna kesäaikaan museon aukioloaikoina.

2 TOIMINTAMALLIT – Vellamon ystävät

Kotkassa on paljon vierailijoita, jolloin myös Vellamossa on kävijöitä normaalia enemmän.
Museon johto kääntyi Vellamon ystävien puoleen ja sovittiin, että Vellamon ystävät pitävät Museojäänmurtaja Tarmon avoinna meripäivien aikaan.
Siitä lähtien on meripäivien aikaan Tarmolla ollut Vellamon ystäviä avustamassa laivaan tutustujia.

Onnistuminen
Tarmo on varsin kiinnostava kohde, joten avustaminen ja opastaminen tekee
kävijöistä tyytyväisiä. Vapaaehtoiset myös tukevat museon henkilökunnan
työtä ja luovat rennon tutustumisympäristön kävijöille. Vapaaehtoiset itse
pitävät avustamisesta ja tuntevat itsensä hyödyllisiksi. Toimintaa jatketaan
vuosittain Meripäivien aikaan.
Kysy lisää: pj. Sirkka Kotola, sirkka.kotola@kymp.net
Linkit: Vellamon ystävät
facebook: Vellamon ystävät ry - Vellamo's friends

Aihesanat
Vapaaehtoisuus, Opastoiminta, Kulttuuriperintö, Paikallishistoria, Museon kokoelmat,
Museon markkinointi, Ystäväyhdistyksen markkinointi, Sosiaalinen media,
Verkostoituminen, Yhteisöllisyys, Seniorit
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Aihesanahakemisto
2 Toimintamallit

Antiikkimarkkinat
Antiikkimessut
Arkistointi
Arkkitehtuuri
Ay-toiminta
Design
Esitelmätilaisuus
Hyvinvointi
Juhlapäivät
Julkaisut
Jäsenedut
Jäsenhankinta

97
97
39, 40, 42, 48, 68, 92, 100, 115
liki joka osiossa
103
35, 36, 37, 44, 64, 90, 97, 100, 102
102
60
40, 62, 102, 112, 114, 120,
68, 73, 82, 100, 103
102
50, 53, 60, 66, 71, 76, 82, 84, 94, 102,
107, 112, 118, 122
Jäsenillat, -matkat ja -edut 100
102
Jäsenilta
102
Jäsenmatka
Jäsenretki
102
47
Kaupunkiaktivismi
Kaupunkimuotoilu
47
liki kaikissa
Kulttuuriperintö
97
Käyttölasi
Laitosmies
103
35, 39, 40, 55, 66, 75, 82, 87, 94
Lapset ja nuoret
97
Lasiesineiden myynti
Lasiesineiden tunnistus 97
Lasihuutokauppa
97
100
Lasimuotoilu
97, 100
Lasimuseo
100
Lasin valmistus
100
Lasin vuosikirja
103
Lasinhioja
103
Lasinpuhaltaja
100
Lasistudio
97
Lasitapahtuma
Lasitehdas
100
Lasitehdaspaikkakunta 103
103
Lasitehdasyhteisö
Lasitehtaan työntekijä 103
100, 103
Lasiteollisuus
Luento
102

124

Museon kokoelmat

39, 42, 60, 62, 64, 66, 68, 73, 77, 92,
97, 100, 107, 112, 114, 118, 123
liki kaikissa
Museon markkinointi
35, 39, 48, 66, 68, 69, 82, 87,
Museopedagogiikka
Museotyön arjen avaaminen 48
35, 53, 66, 73, 76, 78, 82, 84,
Opastoiminta
107, 114, 123
liki kaikissa
Paikallishistoria
Perinne
103
97
Pullot
Puristelasi
97
Retket ja matkat
36, 50, 51, 60, 73, 82, 90, 94, 102,
106, 107, 122
118, 120, 122, 123
Seniorit
60, 87, 89, 92, 94, 118, 120, 122, 123
Sosiaalinen media
97, 100
Suomalainen lasi
35, 60, 64, 76, 90, 97, 100, 102
Taide
35, 39, 40, 55, 66, 68, 76, 82, 87,
Taidekasvatus
89, 90, 92, 94, 100, 114, 120, 122
Taidelasi
97
58, 60
Taiderastit
50, 60, 76, 82, 84, 85, 87, 90, 94, 120
Taiteilijavierailut
50, 51, 62, 80, 94, 112, 114
Teemajuhlat
Tehtaan sosiaalinen toiminta 103
103
Teollinen kulttuuri
103
Teollisuushistoria
39, 68, 69, 82, 100
Tutkimus
100
Uusi lasi
liki kaikissa
Vapaaehtoisuus
Varainhankinta
97
35, 40, 42, 57, 62, 64, 68, 77, 82,
Varainkeruu
91, 92, 97, 98, 105, 112, 120, 122
Verkostoituminen
liki kaikissa
36, 49, 50, 51, 60, 84, 85, 90, 94,
Vierailut
100, 102, 118, 120, 122
liki kaikissa, 120
Yhteisöllisyys
35, 39, 44, 66, 73, 78, 80, 87, 89,
Ylisukupolvisuus
90, 94, 112, 118
Ystäväyhdistyksen
markkinointi
liki kaikissa
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LÄHTEITÄ LUETTAVAKSI JA LADATTAVAKSI
TILASTOTIETOA
Museotilasto 2017, Museovirasto
https://www.museotilasto.fi/statpublications
Tilastokortti 4/2017: Museoiden henkilökunta: tietoja vapaaehtoistyöstä
https://www.museotilasto.fi/tiedostot/museovirasto/files/Tilastokortti%204_2017.pdf

Taiteen ja kulttuurin barometri 2017.
Nuoret taiteentekijät. Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka, Eero Koski. 2018.
Cupore, https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2017/cupore_barometri_2016_13.pdf

Kulttuuriperintöbarometri 2017, Museovirasto ja ympäristöministeriö
http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/mista-on-kyse/kulttuuriperintobarometri
kirjallinen raportti:
http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/assets/files/Kulttuuriperintobarometri-2017.pdf
diaesitys: http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/assets/files/Kulttuuriperintobarometri.pdf

OPPAITA, TUTKIMUKSIA JA HYVIÄ TIETOLÄHTEITÄ
Museoystävän opas. Heinänen, Aira 2003.
Suomen museoliiton julkaisuja 52. ISBN 951-9426-29-9. Helsinki 2003. 56 s. (hinta 5,00 €).
Museonystävän opas on ensimmäinen kooste ystäväyhdistystoiminnasta Suomessa. Aira
Heinänen kertoo kirjoittamassaan oppaassa muun muassa yhdistysten tehtävistä, tiedotuksesta,
taloudenpidosta ja koulutuksesta.

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään – opas ammatillisille museoille.
Vinkkejä museoiden vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Kostiainen, Aino.
Suomen ilmailumuseo 2017, Kansalaisareena.
http://www.kansalaisareena.fi/VAPAAEHTOISTOIMINTAA_KEHITTAMAAN.pdf
www.ilmailumuseo.fi

Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki.
Kansalaisareena http://www.kansalaisareena.fi/tyokalupakki/
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Rakkaudesta kulttuuriperintöön
Paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmän
loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän loppuraportti. 2012:5
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75376/tr5.pdf?sequen
ce=1. Paikallismuseotoiminnankehittäminen –hanke. Museovirasto
http://www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen/paikallismuseotoiminnan_kehitta
minen

Mahdollisuuksien museo
Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030 , Mirva Mattila (toimittaja) .
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:11
Museopoliittisessa ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030.
Visiona on, että vuonna 2030 Suomessa on Euroopan ajankohtaisimmat museot ja
innostuneimmat asiakkaat. Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263557-0,
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160600/OKM_11_2018.pdf?sequenc
e=4&isAllowed=y

Ei- kävijästä osalliseksi
Arto Lindholm (toim.) Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus kulttuurialalla. HUMAK 2015.
Verkko ISBN 978-952-456-219-5, Painettu ISBN 978-952-456-218-8 www.Arto-Lindholm-eikajasta-osalliseksi.pdf

Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä - Tavoitteena hyvä elämä.
Valtakunnallinen selvitys 2017. Hirvonen, Sini & Lohtander, Liisa sekä Kulttuuriympäristö ja
kansalainen -hankkeen ohjausryhmä. Julkaisija: Suomen Kotiseutuliitto.
http://www.kotiseutuliitto.fi/julkaisut-jatuotteet/ kansalaisyhteiskuntakulttuuriymparistotyossa

Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset.
Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumisesta osallisuuteen ja osallistumattomuuteen.
Virolainen, Jutta. CUPOREn verkkojulkaisuja 26 huhtikuu 2015.
http://www.cupore.fi/images/tiedostot/kulttuuriosallistumisenmuuttuvatmerkity
kset_000.pdf

Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli.
Minna Ruusuvirta, Vappu Renko, Sanna Forsell ja Maunu Häyrynen. 2018 Katsaus kulttuurialan
kolmanteen ja neljänteen sektoriin kuntien kulttuuritoiminnassa sekä paikallisessa ja
alueellisessa kehittämisessä. Cuporen työpapereita 8/2018. ISBN 978-952-7200-33-9, ISSN
2343-2284, https://www.cupore.fi/images/tiedostot/tyopaperit/kolmas_sektori_tyopaperi.pdf
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Aktiiviset osallistujat. Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä.
Anita Kangas, Sakarias Sokka, Hannu Itkonen, Olli Jakonen Cuporen verkkojulkaisuja 46. 2018,
ISBN 978-952-7200-26-1 (pdf ) ISSN 1796-9263 (pdf ),
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2018/cupore_kupli_final.pdf

Paikan tuntu. Möller, Antti (toim.)
Maanhenki. Porvoo 2016.https://msl.fi/julkaisu/paikan-tuntu/

Kaupunkiaktivismi:
- tutkimuksia ja hankkeita, esim. Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston tutkimuksia ja hankkeita
kaupunkisomesta: Kuplia vai kansanvaltaa, netistä esim. Pasi Mäenpää, Maija Faehnieja Mari
Vaattovaara
- www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi,
- DEMOS, kts https://www.demoshelsinki.fi/referenssit/
- Yhteismaa ry: sosiaalisia innovaatioita, kuten siivouspäivä, Illallinen Helsingin taivaan alla,
Nappi naapuri-palvelu, mesenaatti.me jne.
https://fi-fi.facebook.com/yhteismaa/
- Opas kaupunkiaktivismiin > uutta kaupunkikulttuuria luomaan
http://kotiseutuliitto.fi/sites/default/files/kotiseutuliitto/kaupunkiaktivismiopas.
pdf

KULTTUURIPERINTÖ- JA TAIDEKASVATUKSEEN LIITTYVÄÄ AINEISTOA
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja lastenkulttuurikeskukset
https://www.lastenkulttuuri.fi/. Menetelmäoppaita:
https://www.lastenkulttuuri.fi/materiaalit/menetelmaoppaat/
Arkkitehtuurin työkalupakki, ARKKI Arkkitehtuurikoulu Arkki, opetusmateriaali
http://www.arkki.net
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran aineistoa, mm. Kulttuurivoltti ja Kulttuurin
vuosikello http://www.kulttuurinvuosikello.fi/, https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
Suomen Muotoilukasvatuksen Seuran aineistoa:
https://muotoilukasvatus.info/
TAJUMO – taiteen ja muotoilun elämyskeskus –hanke. LAMK Lahden ammattikorkeakoulu.
https://www.lamk.fi/fi/hanke/tajumo-taiteen-ja-muotoilun-elamyskeskus
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KANSAINVÄLISTÄ TIETOA
WFFM World Federation of Friends of Museums. Museoystävien Maailmanliitto.
Perustettu 1975. Kokouksia ja seminaareja, julkaissut mm. WFFM Code of Ethics 1996.
https://web.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/WFFM-World-Federationof-Friends-of-Museums-338833446188804/?_rdc=11&_rdr

Kulttuuriperintö on meidän – Kansalaiset osallistumassa päätöksentekoon (Heritage
is ours – Citizens participating in decision making).
Toimittajat: Anna-Maija Halme,Tapani Mustonen, Jussi-Pekka Taavitsainen, Suzie Thomas,
Astrid Weij. Europa Nostra Finland, Helsinki 2018
ISBN 978-952-94-0180-2 (nidottu), ISBN 978-952-94-0181-9 (PDF)
Suomeksi: http://www.europanostra.fi/kulttuuriperinto-on-meidan/

Cultural Heritage Counts for Europe. Kulttuuriperintö on tärkeä Euroopalle.
Yhteenveto ja strategiasuositukset. Europa Nostra CHCfE –konsortio. Suomennos
2017. www.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope

Faron puiteyleissopimus.
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kansainvalisia_sopi
muksia/faron-puiteyleissopimus Salmela, Ulla, Matikka, Hannu, Latvala, Pauliina ja Kauppi, Petja
(toim.) Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä. Taustaselvitys Faron yleissopimuksen
voimaansaattamiseksi Suomessa. Museovirasto, Suomen Kotiseutuliitto, Opetus- ja
kulttuuriministeriö. Vantaa 2015
http://www.nba.fi/fi/File/2560/kohti-kestavaa-kulttuuriperintotyota.pdf

NÄITÄ SIVUSTOJA KANNATTAA SEURATA
Museovirasto, Museoalan kehittäminen: Tietoa Suomen museoista,
Asiantuntijapalvelut sekä Työkalut ja verkostot
https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen
Museoliitto: ajankohtaista, meistä ja museoalasta, museoiden kehittäminen, blogit,
tiedotteet, verkkojulkaisut ym.
https://www.museoliitto.fi/
Museo-lehti
https://www.museoliitto.fi/museo-lehti
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Tämän kyselyn tarkoitus on kerätä materiaalia museoystävien yhteistä työkalupakkia varten.
Työkalupakki on osa museoystävien yhteistä kehityshanketta Ystävyyslataamoa. Hankkeessa on
mukana 21 ystäväyhdistystä mutta toivotamme tervetulleeksi toimintamallien kuvauksia myös
hankkeen ulkopuolisilta yhdistyksiltä. Tarkoituksena on jakaa hyviä ideoita ystäväyhdistysten kesken,
vahvistaa museoystävien keskinäistä verkostoitumista ja lisätä museoystävätoiminnan tunnettuutta.
Kun täytätte kyselyä valitkaa yhdistykseltänne yksi hyväksi havaittu, käytännössä koeteltu ja
inspiroiva toimintamalli ja kertokaa siitä vastauksessanne. Jos teillä on useita hyviä toimintamalleja,
täyttäkää kysely useamman kerran.
*Pakollinen

1. Ystäväyhdistyksen nimi *
Merkitse vain yksi soikio.
Alvar Aalto -seura

Siirry kysymykseen 7.

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry
Heinolan Taidemuseon Ystävät ry

Siirry kysymykseen 7.

Siirry kysymykseen 7.

Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry – Botaniska trädgårdens vänner rf.
kysymykseen 7.
Keravan taidemuseon ystävät, Ktmy
Lahden kartanon ystävät ry
Postimuseon Ystävät ry

Siirry

Siirry kysymykseen 7.

Siirry kysymykseen 7.
Siirry kysymykseen 7.

Pyhän Olavin Kilta ry - Olavinlinnan ja Savonlinnan maakuntamuseon ystäväyhdistys
Siirry kysymykseen 2.
Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys
Rautatiemuseon Ystävät ry

Siirry kysymykseen 7.

Siirry kysymykseen 2.

Riihimäen Taidemuseon Ystävät ry

Siirry kysymykseen 2.

Rovaniemen taidemuseon ystävät ry
Sagalundgillet rf

Siirry kysymykseen 7.

Siirry kysymykseen 2.

Salon Taidemuseon Veturitallin ystävät
Suomen lasimuseon ystävät ry

Siirry kysymykseen 7.

Siirry kysymykseen 2.

Suomen leikki-ja lelumuseon ystävät ry
Tampereen Taidemuseon Ystävät ry
Tikanojan taidekodin ystävät ry
Vanhalinnan museon ystävät ry
Varkauden Museonystävät ry
Vellamon ystävät
Muu

Siirry kysymykseen 7.
Siirry kysymykseen 2.

Siirry kysymykseen 7.
Siirry kysymykseen 2.
Siirry kysymykseen 7.

Siirry kysymykseen 7.

Siirry kysymykseen 2.

Ystäväyhdistyksen taustatiedot
2. Perustamisvuosi *

https://docs.google.com/forms/d/1h_ErPVIwcjz3dIBwNLbQ5J2L7F04mERf82Bb9kWqc54/edit
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3. Lyhyt kuvaus yhdistyksen historiasta

4. Yhdistyksen ydintehtävät lyhyesti *

5. Jäsenmäärä *

6. Tiedotusmuodot
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Verkkosivut
Facebook
Muu sosiaalinen media (Instagram, YouTube, Twitter jne.)
Sähköposti
Jäsenkirjeet postitse
Ilmoitustaulu esim. emomuseolla
Muu

Toimintamallin tiedot

Kertokaa vain yhdestä toimintamallista per lomake. Jos teillä on useita hyviä toimintamalleja,
täyttäkää kysely useamman kerran.
Toimintamalli voi olla esimerkiksi joku toistuva tapahtuma, jota yhdistyksenne järjestää tietyin väliajoin,
vapaaehtoisvoimin kunnostettu museotila tai museon toimintaa tukenut varainkeruutempaus.
Keskittykää vastauksessanne yhteen tempaukseen ja kertokaa sen taustoista, valmistelutyöstä,
järjestelyistä ja onnistumisesta tarkasti.
7. Ilmoittajan nimi ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja ei julkaista mutta saatamme tarvita
lisätietoja toimintamalliin liittyen ja siksi tarvitsemme yhteystietonne.

8. Toimintamallin nimi *

https://docs.google.com/forms/d/1h_ErPVIwcjz3dIBwNLbQ5J2L7F04mERf82Bb9kWqc54/edit
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9. Toimintamuoto. Valitkaa tästä ne toimintamuodot, jotka parhaiten kuvailevat
tempaustanne. *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Museon toimintaa tukeva vapaaehtoistoiminta. Esim. opastoiminta, museon tapahtumissa
avustaminen, tiedotuksessa avustaminen jne.
Ystäväyhdistyksen jäsenille suunnattu toiminta. Esim. yhdistyksen järjestämät tilaisuudet,
retket ja vierailut.
Laajemmalle yleisölle suunnatut ystäväyhdistyksen järjestämät tapahtumat, vierailut ja muu
toiminta.
Ystäväyhdistyksen jäsenille tarjottavat edut. Esim. alennukset museokaupassa, kutsut
museon tilaisuuksiin, maksuttomat kopiot museon tai ystäväyhdistyksen julkaisuista.
Varainkeruu museon hyväksi.
Varainkeruu ystäväyhdistyksen hyväksi.
Varainkeruu muun tahon hyväksi.
Ystäväyhdistyksen tunnettuuden edistäminen
Ystäväyhdistyksen ja museon yhteistyön tiivistäminen (esim. rekrymessut, yhteiset
kokoukset, näkyminen toistensa verkkosivuilla jne)
Yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa (esim. kotiseutuyhditykset )
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (vaikuttaminen päättäjiin, mediaan yms.)
Muu:
10. Lyhyt taustoitus toimintamallin synnystä. Kertokaa mistä tempaus sai alkunsa. Kuka otti
yhteyttä ja kehen? *

11. Toimintamallin kuvaus lyhyesti. Miten, missä ja milloin tempaus järjestettiin? Kuka vastasi
järjestelyistä ja ketkä ottivat osaa? Mikä oli tärkeää? *

12. Toimintamallin onnistuminen. Millaisia tuloksia toimintamalli mielestänne tuotti? *

https://docs.google.com/forms/d/1h_ErPVIwcjz3dIBwNLbQ5J2L7F04mERf82Bb9kWqc54/edit
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13. Yhteystiedot tiedusteluille. Lisää tähän yhdistyksen sähköpostiosoite ja/tai
puhelinnumero. Lisäämällä yhteystiedot hyväksyt, että Ystävyyslataamo julkaisee ne. *

14. Linkit. Lisää tähän linkit yhdistyksen verkkosivulle, Facebookiin, Instagramiin jne. *

15. Aihesanat. Valitkaa tästä toimintamalliinne liittyvät tunnisteet. *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Vapaaehtoisuus
Opastoiminta
Lapset ja nuoret
Kulttuuriperintö
Paikallishistoria
Arkistointi
Varainkeruu
Teemajuhlat
Retket ja matkat
Taiteilijavierailut
Ylisukupolvisuus
Taidekasvatus
Museopedagogiikka
Museon kokoelmat
Vierailut
Museon markkinointi
Ystäväyhdistyksen markkinointi
Sosiaalinen media
Digitaalisuus
Julkaisut
Verkostoituminen
Yhteisöllisyys
Juhlapäivät
Tutkimus
Jäsenhankinta
Seniorit
https://docs.google.com/forms/d/1h_ErPVIwcjz3dIBwNLbQ5J2L7F04mERf82Bb9kWqc54/edit

4/6

21/11/2018

Ystävyyslataamo | Toimintamallikysely

Taide
Design
Palvelumuotoilu
Arkkitehtuuri
Muu:

Kuvamateriaalin lähetys: Jokaiseen toimintamalliin liittyen
pyydämme lähettämään kuvituskuvan hankekoordinaattori
Anna Pirvolalle osoitteeseen ystavyyslataamo@gmail.com.
Lähettäkää ainakin yksi kuva. Lähettäessänne kuvan annatte
siihen julkaisuluvan Ystävyyslataamolle. Lähettäkää vain
sellaisia kuvia, joihin teillä on tekijänoikeus. Henkilökuvissa
varmistakaa, että kuvien levittäminen sopii kuvasta
tunnistettavissa oleville henkilöille.

16. Tästä voitte vielä halutessanne lähettää terveisiä Ystävyyslataamon ohjausryhmälle.

Palvelun tarjoaa

https://docs.google.com/forms/d/1h_ErPVIwcjz3dIBwNLbQ5J2L7F04mERf82Bb9kWqc54/edit
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Edessäsi on museonystävien työkalupakki – julkaisu, joka on
vuodenpituisen valtakunnallisen verkostohankkeen tulos. Hankkeen alusta asti oli selvää, että museonystävillä on runsaasti
intohimoa museoita ja niiden välittämiä tarinoita kohtaan.
Museonystävät eroavat muista museoiden kävijöistä siinä, että
he haluavat olla osa museon jokapäiväistä toimintaa ja omalla
toiminnallaan edesauttaa museon tavoitteita sekä muun muassa
paikallishistorian ja taiteiden tunnettuutta.
Keskiössä on tekeminen yhdessä museon henkilökunnan kanssa;
museoammattilaisilla on käsissään museon nykytila ja suunta,
jonka toteuttamisessa museonystävät ovat verraton tukiverkosto.
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