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Kiinnostavaksi kysymykseksi julkaisun tekoprosessissa nousi
se, mikä kaikki on opastustyötä. Niin myös se, mikä suhde
opastustyöllä on ollut muuhun museossa tapahtuvaan opetusja yleisötyöhön, mutta myös tutkimukseen sekä näyttelyiden
suunnitteluun ja toteutukseen eri museoaloilla.

seon sisällöistä kuulijakunnalle, on ollut yksi museopedagogisen toiminnan perusmuotoja valistusajatteluun
perustuvien julkisten museoiden alkuajoista lähtien. ”

Näin kirjoitimme Pedafooni 2A Opastamisen nykypäivää -julkaisun (2009) johdannossa. Kerroimme siinä myös, että Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry oli vuoden 2008 alussa käynnistänyt tutkimuksen museossa opastyötä tekevien työnkuvista
ja -suhteista sekä järjestänyt saman vuoden toukokuussa opastamisen historiaa ja nykypäivää käsittelevän seminaarin. Tarkoituksena oli myös tehdä samaa nimeä kantava julkaisu.

Julkaisu jakautuu kahteen kokonaisuuteen, joissa molemmissa
on kolme artikkelia. Kolmessa ensimmäisessä artikkelissa luodaan katsaus siihen, miten yleisöä on opastettu kohtaamaan
museoiden tutkimia ja esittelemiä asioita ja ilmiöitä aina siitä
lähtien kuin museoita on maahamme perustettu. Marjatta Levanto, joka on jo aiemmin eri yhteyksissä tutkinut ja kirjoittanut
taidemuseoiden yleisötyöstä1, pureutuu tässä yhteydessä opastuksen historiaan. Keskiössä on Ateneumin taidemuseo, mutta
ohessa on myös maakuntien taidemuseoista saatua tietoa. Kulttuurihistoriallisten museoiden pedagogista työtä on tutkittu
vähän. Tämän julkaisun myötä Kansallismuseon tutkija Marjut
Lamminen ja Tekniikan museossa InnoApaja-hankkeen projektiasiantuntijana toiminut Leena Tornberg kartoittivat aluetta
keräämällä tietoa eri museoista ja penkomalla Kansallismuseon
arkistoja. Luonnontieteellisen museon yleisötyön historiaa oli
toiseen yhteyteen kirjoittanut Jukka Kauppinen2. Aineistoa toimitettiin tähän julkaisuun opastuksen näkökulmasta.

Historiaosuus osoittautui kuitenkin ennakoitua haasteellisemmaksi ja päädyimme jakamaan julkaisun kahteen osaan: nykypäivän opastamisen muotoja ja käytänteitä esittelevään osaan ja
historiasta kertovaan osaan. Tiedon keruu siitä, millaisia opastustilanteet eri museoaloilla eri aikoina ovat olleet, on teettänyt
työtä. Isolta osalta tämä johtuu siitä, että opastustilanteita ei
juurikaan ole dokumentoitu. Liekö syynä se, että opastus ehkä
koetaan tapahtuvan museoissa omalla painollaan ja on siten
itsestään selvä asia, kuten Kuopion museon intendentti Jukka
Kauppinen toteaa tässä julkaisussa pohtiessaan opastamiseen
suhtautumista museoiden sisällä.

Julkaisun toisessa kokonaisuudessa pureudutaan museopedagogiikan lähihistoriaan. Artikkeleita varten on haastateltu neljää
maamme museopedagogiikan uranuurtajaa. Ateneumin taidemuseon työpajalehtori Erica Othman haastatteli Ateneumissa
vuonna 1973 ensimmäisenä taidemuseoalan museolehtorina
aloittanutta Marjatta Levantoa valtakunnallisen Museohistoria-

Olemme kuitenkin saaneet koottua läpileikkauksen siitä, millä tavoilla niin taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten kuin
luonnontieteellisten museoiden alalla yleisön opastaminen on
järjestetty; kuka opastuksia on tehnyt ja kenelle niitä on tarjottu. Vastauksia saadaan myös siihen, mitä ja miten on opastettu.

Kirjoittajat ja julkaisun työryhmä
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taidemuseot ja varhainen
opastustoiminta
Marjatta Levanto

Kutsuvierasyleisö kansoitti suurin joukoin ARS 74 -näyttelyn avajaistilaisuuden.

hankkeen standardien mukaisesti. Laajasta aineistosta Levanto
kirjoitti tähän julkaisuun opastukseen liittyviä muistojaan ja kokemuksiaan. Marjut Lamminen haastatteli Kansallismuseossa
vuonna 1972 aloittanutta Pekka Sarvasta ja tehtävässä vuonna
1973 jatkanutta Raija Järvelää. Ensimmäisenä luonnontieteellisten museoiden museolehtorina vuonna 1982 aloittanutta
Jukka Kauppista haastatteli Päivi Venäläinen.

Käsillä olevassa julkaisussa ei ole kyse laajamittaisesta ja syvällisestä tutkimuksesta. Ennemminkin julkaisun myötä innostamme museoita etsimään ja kokoamaan museopedagogiaan
liittyvää niin sanallista kuin kuvallista aineistoa sekä arkistojen
kätköistä että museopedagogista työtä tehneiltä henkilöiltä.
Näemme tämän tiedon olevan tärkeää, kun nyt ja tulevaisuudessa keskustellaan ja määritellään museoiden tehtävää yhteiskunnassamme ja pedagogisen työn merkitystä siinä. Käsitys
siitä, miten ihmisiä on ennen ohjattu ja opastettu museoiden
tarjoamien tietovarantojen äärelle ja käyttämään niitä, auttaa
meitä rakentamaan museoista ympäristöjä, joissa ihmisillä on
mahdollisuus niin formaaliin, informaaliin kuin nonformaaliin
oppimiseen.

Myös kuvien kautta julkaisussa pyritään kertomaan museossa
tapahtuvan opastamisen historiasta. Julkaisuun haettiin kuvia
Museoposti-listan kautta. Kuvia ei kertynyt kovin paljon. Opastustilanteet, joita valokuvin on tallennettu, ovat monesti johonkin muuhun tilaisuuteen liittyviä. Näitä ovat usein museon ja
näyttelyiden esittely arvovieraille. Niin kuin näemme julkaisun
kannesta. Kuvassa näyttelyn komissaari, taidehistorioitsija Salme Sarajas-Korte opastaa tasavallanpresidentti Urho Kekkosta
ARS-74 -näyttelyssä Ateneumissa. Takana tuijottaa amerikkalaisen taiteilijan Chuck Closen maalaus Bob.
1
2

Kuva: Tuntematon kuvaaja, Valtion taidemuseo / Kuvataiteen keskusarkisto.

Pedafooni 2B:n toimituskunta

Suomen museohistoria (2010). Pettersson, Susanna ja Kinanen, Pauliina (toim.), SKS. Valistus/Museopedagogiikka/Oppiminen - Taidemuseo kohtaa yleisönsä (2004)
Levanto, Marjatta ja Pettersson, Susanna (toim.), Valtion taidemuseon Kehittämisyksikkö Kehys.

Tietoa, kokemuksia, kertomuksia. Luonnontieteellinen museo opetuksen ja kasvatuksen tukena -verkkosivusto (2009) www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/opastaa
Kauppinen, Jukka (2007) Hämmästyttävä monimuotoisuus. Luonnon tapahtumia, kansan tietoa, museohavaintoja.
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Suomen museotoimessa 1800-luvun puoliväli merkitsi aikaa,
jolloin valistusaatteelle uskollisina luotettiin kulttuurin merkitykseen kansakuntaa vahvistavana tekijänä. Suomen Taideyhdistyksen järjestämät varhaiset 1850-luvun näyttelytkin alleviivasivat kansanvalistustyötä: varattomat työväestön edustajat
pääsivät ilmaiseksi näyttelyihin sunnuntai-iltapäiväisin kahden
tunnin ajan. Hämmästyttävistä yleisömääristä voi lukea ajan
sanomalehdistä: kerrottiin tuhannenkin hengen tungeksineen
näyttelytiloissa noiden muutaman aukiolotunnin aikana.

tehtävän heiveröisyydestä. Vasta tuon tehtävän onnistumisen
kautta museosta muodostuisi se kansansivistyslaitos, jossa ”niin
vanha kuin nuori voi saada elävän ja samalla huvittavan yleistajuisen kuvan kulttuurikehityksestä. [ -- ] Nykyään ovat museot
oikeastaan vain turisteille ja muille joutaville tarkoitettuja, sillä
ne ovat avoinna, sunnuntaiaamupäivää lukuunottamatta, vain
silloin kun kunniallinen väki on työssä, mutta ei esim. lauantai- ja sunnuntai-iltoina, jolloin kaikilla olisi vapaata.” Sivistystehtävästä suoriutumiseen Ailio peräänkuulutti työntekijöiden
ammatillista ohjausta. Suomen museoliiton tuolloisten sääntöjen toimintapykälässä mainittiinkin yhtenä liiton työskentelymuotona ”neuvojen antaminen”.

Muutto Ateneum-rakennukseen 1888 merkitsi toiminnan
luonteen muuttumista; maa oli saanut kansallisgalleriansa.
Ateneum-rakennus taideyhdistyksineen ei suinkaan ollut ainoa
lajissaan 1800-luvun Suomessa. Turun vuonna 1830 perustetun
piirustuskoulun yhteyteen liitettiin Turun Taideyhdistys vuonna 1891, ja sen ylläpitämä taidemuseo avattiin yleisölle vuonna
1904. Ateneum-rakennuksenkaan kohdalla kyse ei ollut pelkästään taidemuseon avaamisesta, sillä samoissa tiloissa avautui
myös Taideteollisuusmuseo.

Viisitoista vuotta myöhemmin, vuonna 1946, eduskunta myönsi Suomen museoliitolle museoneuvojan tehtävään tarvittavat
varat. Päätöksen perusteina oli, ettei museoita oltu toistaiseksi
”saatu palvelemaan maamme kulttuuria siinä määrin kuin [--]
olisi ollut edellytyksiä” ja että ”museot voisivat nykyistä paljon
huomattavammin palvella suuren yleisön lisäksi varsinkin koululaitosta”.

Museolaitoksen kehittämisen keskeisiä toimijoita oli uudelle
vuosisadalle siirryttäessä vuonna 1923 perustettu Suomen museoliitto. Sen ensimmäinen puheenjohtaja Julius Ailio painotti
alusta lähtien museoiden opastusvelvollisuutta: ”Ei riitä, että
museo on pelkkä varastopaikka erilaisia kokoelmia varten. Museo ja sen kokoelmat ovat keino tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi ja yleisen sivistyksen kohottamiseksi.”

mallia maailmalta
Suomalaiselle museolle haettiin mallia pohjoismaisten naapurien lisäksi Amerikasta, jossa museolaitos oli jo varhain voimakkaasti suuntautunut opetukseen, opastukseen ja monenlaisiin
yhteisöllisiin toimintoihin. Gustaf Strengell kirjoitti vuonna
1923 tapahtuneen Amerikan vierailunsa jälkeen sikäläisestä
museokäsityksestä sytyttävän ja innostuneen kirjoituksen ver-

Vuonna 1931 Julius Ailio summasi museotoiminnan tasoa Suomessa. Hän oli ennen kaikkea huolissaan museon sosiaalisen
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Joskus etäisyys kuulijoihin on pitkä! Tilanne on varmasti tuttu monille oppaille ja kuulijoille. Suomen
valokuvataiteen museon johtaja Ritva Keski-Korhonen opastaa Taiteen keskustoimikunnan ryhmää 1983
museon tiloissa Lauttasaaressa. Kuva: Kai Nordberg

tailukohdaksi kotimaiselle museotoiminnalle. Strengell ruoti
meillä vallitsevaa museoajattelua, josta hän käytti nimitystä
kvantiteettimuseo, jonka yleisönä olivat lähinnä alalle vihkiytyneet tutkijat. Kvantiteettimuseoiden johtajat olivat enimmäkseen tiedemiehiä, joiden mielenkiinto oli kokoelmien kartuttamisessa ja tutkimisessa, ei yleisöpalvelussa.

tautumiskykyinen opastustoiminta, pieniä syventäviä julkaisuja
yksittäisistä asioista yleisiin ilmiöihin, kausijulkaisut, lapsiin
kohdistuva toiminta.
Amerikkalaiseen museopedagogiikkaan tutustuivat myös Suomen museoliiton museoneuvoja Hulda Kontturi 1940-luvulla
ja taidehistorian dosentti Sakari Saarikivi 1950-luvulla. Kontturi kirjoitti liiton lehdessä vuonna 1949 yleisesti amerikkalaisten museoiden opetus- ja opastustoiminnasta, Saarikivi puolestaan keskittyi taidemuseoihin. Hän toimi sittemmin Suomen
taideakatemian valistusosaston päällikkönä 1950-luvulla ja johti tässä ominaisuudessa Ateneumin kiertonäyttely-, luento- ja
tiedotustoimintaa. Saarikiven vahvasti yleisöön suuntautunut

Kvantiteettimuseosta tuli siirtyä kvaliteettimuseoon: yleisöä piti
hoitaa aivan yhtä suurella huolella ja vakavuudella kuin sen esineitä. Jokaisen toimivan, yhteisössänsä merkityksellisen museon
tuli ennen kaikkea pohtia, mitä nuo kävijät museossa tekivät ja
mitä sieltä saivat. Keinot olivat sinänsä yksinkertaiset: pidennetyt aukioloajat, kunnolliset kansantajuiset luettelot, hyvä muun6

kiinnostus, innostus opastamiseen ja taiteesta puhumiseen, leimasi myös hänen myöhempää työtään Ateneumin taidemuseon
intendenttinä.

samassa innostuneessa hengessä tuli jatkamaan monen kymmenen vuoden ajan hänen tyttärensä Aune Lindström, Ateneumin
taidemuseon tuleva amanuenssi ja myöhempi intendentti (johtaja).

opastus, luento, esitys, esitelmä

Opastustoiminnan organisointi ei suinkaan ollut museoille
aivan yksinkertainen asia. Alkuun ei vähäisen henkilökunnan
takia kyetty kaikille halukkaille järjestämään opastuksia. Ehkä
ei aina pidetty niin tarpeellisenakaan. Ainakin maaseudun matkailijat ilmaisivat julkisessa sanassa tyytymättömyytensä. Heille
oli saatettu museosta kylmästi ilmoittaa, että henkilökunta keskittyi opastusta tärkeämpiin asioihin, tutkimukseen ja museoesineiden systematisointiin.

Taideyhdistyksen varhaisten näyttelyiden sunnuntai-iltapäivien runsas yleisömäärä havahdutti siihen tosiasiaan, että ilman
asianmukaista ohjausta ja opastusta kävijät olivat eksyksissä. Taide herätti kysymyksiä, mutta vastauksia ei ollut tarjolla.
Heräsi ajatus Taideyhdistyksen jäsenten toimimisesta oppaina. Kysymyksen pyrki ratkaisemaan taidehistorian professori J. J. Tikkanen, joka ilmoittautui halukkaaksi kouluttamaan
Taideyhdistyksen jäseniä tuleviksi oppaiksi yleisölle. Tikkanen
ehdotti sarjaa esitelmiä, jotka oli määrä pitää sunnuntaiaamuisin klo 9 - 10 kaikille Taideyhdistyksen jäsenille viisastukseksi.
Miten pitkään näitä opaskursseja pidettiin, lähtivätkö Taideyhdistyksen jäsenet lepopäivänsä aamuna liikkeelle suorittamaan
yhteistä tehtävää, jää toistaiseksi arvailujen varaan. Sen sijaan
tiedetään, että Tikkasen taidetta valottavat esitelmät saavuttivat
Turun Taidemuseossa 1900-luvun alussa suuren yleisösuosion.
Museon alkuvuosina yleisölle järjestettiinkin taidehistoriaa ja
kotimaista taidetta esitteleviä luentoja, joissa museon kokoelmat toimivat demonstraatiovälineinä.

Suomen Taideakatemia, Taideyhdistyksen seuraaja 1940-luvulla, antoi järjestäytymiskokouksessaan selkeän opastustoiminnan
ohjelmanjulistuksen. Taideakatemia piti erittäin tärkeänä lähentää kokoelmia ja ”suurta yleisöä” mm. siten, että museossa alettaisiin pitää säännöllisiä ilmaisia luentosarjoja. Tehtävä
uskottiin museon silloiselle amanuenssille, Aune Lindströmille. Kun tämä sitten ensimmäisen kerran esitelmöi museossa,
yleisöryntäys oli niin valtava että vain pieni osa noin kuudestasadasta sisäänpyrkijästä saatiin mahtumaan mukaan; tilaisuus
jouduttiin uusimaan. Yleisölle puhuminen oli Aune Lindströmille luonnollinen osa niin amanuenssin kuin intendentinkin
toimenkuvaa. Hän ulotti opastustoimintansa myös pitkälle
museon seinien ulkopuolelle puhumalla niin Yleisradiossa kuin
työväenopistoissakin elämänsä loppuun saakka.

Fredrik J. Lindströmin lomakurssimuistiinpanot Ateneumin taidemuseossa vuodelta 1904 ovat varhainen dokumentti
opastustoiminnan alkuajoilta, niistä aatteista ja ihanteista, joita opastuksilla levitettiin. Kymmeniä käsinkirjoitettuja liuskoja pitkässä kirjoituksessaan Lindström johdatteli kuulijansa
omaan käsitykseensä taiteen sosiaalisesta tehtävästä ja taiteen
virkistävästä voimasta.

lapset toiminnan polttopisteessä
Koululaisia on suomalaisissa taidemuseoissa opastettu varhain:
Ateneumin taidemuseon kävijäluettelossa on jo vuodelta 1893
merkintöjä ilmaisista koululaisryhmistä. Heitä on kuljetettu paikalla suurin joukoin, yhden koululaisryhmän kooksi on
saatettu merkitä yli 80 oppilasta. Kävijäluetteloista löytyy myös
merkintöjä kuuromykkien oppilaiden ryhmistä sekä lomakurssilaisista. Kurssilaiset kävivät hekin museossa sankoin joukoin,
päivän parin aikana heitä saatettiin kirjata 300-400 henkeä.

Fredrik J. Lindström oli sydämeltään kansanvalistaja, taiteen
parissa kaiken vapaa-aikansa käyttänyt vaikuttaja, saksan kielen
opettaja. Hänelle oli erityisen tärkeää nähdä ohi taideteoksen
esittävän aiheen. Yhä uudelleen hän esitti perustavaa laatua
olevat kysymykset: ”Mitä tunteita herättää meissä tämä taulu?
Mitä on taiteilija tehnyt niiden herättämiseksi?” Samaa työtä,
7

pektina. ”Siinä on kysymys taidemuseopalvelujen käytöstä ja
museokäyntien motivaatiosta, kysymys siitä tullaanko museoon
tavan, sosiaalisen arvostuksen, vai suuren tapauksen, sensaation
vuoksi vai tullaanko sinne viettämään vapaa-aikaa, nauttimaan
taiteesta, oppimaan.”

liiton piirissä tapahtuneelle toiminnan kehittelylle kuultiin
vuonna 1942, jolloin Tukholman Nordiska museetin museolehtori Gunnar Granberg piti Museoliiton järjestämillä museonhoitajien kurssilla Kansallismuseossa esitelmän ruotsalaisten
museoiden ja koulujen suhteesta. Ajatus jäi kytemään ja runsaat
parikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1968, liitto järjesti
yhdessä Kaupunkiliiton kanssa kaupunkien museotoimen kehittämistä käsitelleet neuvottelupäivät. Päivien konkreettinen
anti oli esitys toimikunnan nimeämiseksi museon ja koulun
välisen yhteistoiminnan kehittämiseksi. Toimikunnan mietintö
valmistui seuraavana keväänä, mutta työ loppui sillä erää siihen.
Seuraavan kerran asiaan palattiin vuonna 1981. Tuolloin toimintansa aloitti silloisen Kouluhallituksen ja Museoliiton työryhmä, jonka tavoitteena oli yhteistyömuotojen kehittäminen.
Seuraavan vuoden museopäivien teema, Museot kouluopetuksen täydentäjinä, nosti julkaisuineen kysymyksen museoiden
väliseen vilkkaaseen keskusteluun. Työn tuloksena julkaistiin
Opintokäynti museossa -julkaisu vuonna 1986. Seuraava vaihe
oli Suomen Tammi, Opetushallituksen, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteinen kulttuuriperintöopetuksen kehittämishanke, joka oli käynnissä vuosina 1998-2008.

Mäntän lukion tyylikäs Vanhojen ryhmä perehtymässä Akseli Gallen-Kallela. Kalevalan maailma -kiertonäyttelyyn Joenniemen kartanossa vuonna 1985. Oppaana on Oili Rikala. Kuva: Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä

Vuonna 1902 Suomen Pedagogisen seuran keskusosasto esitti huolestumisensa sen johdosta, ettei koululaisten taideaistia
suomalaisessa koululaitoksessa riittävästi ohjattu. Säännöllisiä
museo- ja näyttelykäyntejä pidettiin ehdottoman tarpeellisina,
jo 12 –13-vuotias lapsi nautti ajan pedagogisen käsityksen mukaan taiteesta.

kuin lukemaan ja kirjoittamaan, ja tässä tulivat museot ratkaisevan suureksi avuksi.
Koululaitoksen ja museon yhteinen panos taidekasvattajana
kasvoi Taidetta kouluihin -järjestön perustamisen myötä vuonna 1906. ”Sielun nälkävuodet ovat yhtä vihlovia kuin ruumiinkin. [ -- ] Kauneuden nauttimisen kyky on kaikilla ihmisillä, ja
että kauneudennautinto lisää elämänhalua, sen tietää jokainen
kaunovalistunut”, kirjoitti yhdistyksen silloinen sihteeri Torsten
Stjernschantz, tuleva Ateneumin intendentti.

Taiteen merkitys kasvavan lapsen kehitykselle oli itse asiassa
keskusteluttanut kasvattajia jo pitkään. 1900-luvun alun koulussa katsottiin painotettavan liikaa tietoa, oppilaat eivät oppineet katsomaan kuvaa. Kun lapsi sitten vietiin katsomaan
taidekokoelmia, käynti jäi helposti vain ulkokohtaiseksi kuljeskeluksi. Ihmisen oli opeteltava näkemään aivan samalla tavalla

Museoliitto on koko toimintansa ajan ollut erityisen kiinnostunut juuri koulun ja museon yhteistyöstä. Konkreettinen alku
8

opetuksen ja opastuksen vaihtuvat
vaatimukset
Peruskoulun uudistus 1970-luvulla synnytti vilkkaan keskustelun koulujen kuvataidon opetuksesta ja taidemuseon roolista kouluopetuksen täydentäjänä. Muuttuva museo -julkaisussa
vuodelta 1975 taiteilija Taisto Ahtola, Hämeenlinnan taidemuseon intendentti (johtaja), toivoi toiminnallisen taidemuseon
kiinnittävän aikaisempaa enemmän huomiota pedagogiseen
tehtäväänsä. Hämeenlinnassa opastustoiminta oli aloitettu heti
museon avauduttua 1952. Ja juuri Taisto Ahtolan räiskyvä persoona ja mukaansatempaavat tarinat hänen pitämillään opastuskierroksilla jäivät monen museokävijän mieliin.
Suomalainen museolaitos reagoi heti 1970-luvun alussa kysymykseen taidemuseon pedagogisesta tehtävästä: maahan oli perustettu ensimmäiset museolehtorin virat. Ensimmäisenä ryhtyi
toimeen Suomen kansallismuseo, jossa kesällä 1972 aloitettiin
museopedagoginen toiminta Pekka Sarvaksen tultua nimitetyksi virkaan. Ateneumin taidemuseon ensimmäinen museolehtori
aloitti toimintansa tammikuussa 1973, jolloin museolehtoriksi
valittiin museon opas Marjatta Levanto, tämän artikkelin kirjoittaja. Luonnontieteellisessä museossa uranuurtajan rooli lankesi Jukka Kauppiselle.

Lapsista ja museosta oli siis puhuttu koko suomalaisen museotoimen historian ajan, mutta vasta 1960-luku toi lapset täysivaltaisiksi museoiden asiakkaiksi. Elävä museo oli 1960-luvun
kansainvälinen iskusana. Bengt von Bondsdorff, uuden Amos
Andersonin taidemuseon johtaja nousi Elävä museo -ajattelijoiden eturiviin. Vuosina 1968-1971 museossa tehtiin monenlaisia
kokeiluja, joiden aikana järjestettiin tanssiesityksiä, konsertteja ja debatteja, avattiin ovet lapsille tulla ja olla kuin kotonaan.
Heille haluttiin puhua asioista, joista heidän uskottiin pitävän.
Turussakin toimi vuosina 1970 - 1989 lapsille ja lopulta muillekin sunnuntaikävijöille suunnattu museopedagoginen kerho
nimeltään Wäinö Aaltosen museon lasten piirustuskerho.

Suomen muissa taidemuseoissa opastusperinteen aloitus sijoittuu pääasiassa 1970 - 80 lukujen alkuun. Jyväskylän Alvar Aalto
-museossa opastustoiminnan rinnalla tuotettiin opetusdiasarjoja
sekä järjestettiin kuvataidekerhoja. Tarjonta laajeni eri kohderyhmille 1980-luvulla museonjohtaja Markku Lahden liitettyä
museopedagogiikan oleelliseksi osaksi museon toimintaa. Eija
Tanninen valittiin museon ensimmäiseksi museolehtoriksi 1984.

Vuoden 1984 taidepoliittinen ohjelma jakoi opetus- ja kasvatustehtävän kolmeen osaan, emotionaaliseen, tiedolliseen ja
toiminnalliseen. Näistä toiminnallinen ulottuvuus nähtiin museoiden kannalta vaikeimpana mutta samalla tärkeimpänä as9

Miten museoiden oppaat sitten ovat onnistuneet tehtävässään?
Museoliiton viimeisin, vuoden 2002 kävijätutkimus kertoo, että
kaikista maamme museokävijöistä 70 % on ensikertalaisia, satunnaisia museokävijöitä. He ovat niitä museovieraita, jotka
eivät välttämättä ole juurikaan kiinnostuneita näyttelyistä tai
kokoelmista, niitä jotka eivät tule museoon katsomaan ja oppimaan vaan lähinnä viettämään vapaa-aikaa ja seurustelemaan
tuttujen kanssa. Heille museo on sosiaalisen toiminnan kenttä,
paikka oleskella muiden joukossa. Museoliiton kävijätutkimuksen mukaan suomalainen museo kiinnostaa eniten hyvin koulutettua väestönosaa. Vähän kouluja käyneet, maanviljelijät ja
työttömät eivät museota elämänsä rikastuttajaksi ole vieläkään
löytäneet.

Torniossa Aineen taidemuseossa niin sanottuja rasvaretkeläisiä
tutustutettiin näyttelyihin auditorio-opastuksilla, jonka jälkeen
yleisö sai itse kiertää näyttelyitä.
Museolehtorien ilmestyminen museoammattilaisten joukkoon
merkitsi museo-oppaiden entistä tiiviimpää perehtymistä kävijäkuntaan. Oli mahdollisuus pohtia ”suuren yleisön” aikansa
elänyttä käsitettä, tarkastella yleisön segmentointia, erilaisia
asiakasryhmiä ja heidän tarpeitaan. Kävijäkunnan jaotteleminen vakituisiin kävijöihin, satunnaisiin kävijöihin ja ei-kävijöihin pani oppaat miettimään kullekin soveltuvaa lähestymistapaa.
Myös erilaiset oppimistyylit huomioitiin. Ymmärrys ihmisten
älykkyyden moninaisuudesta sai esittelemään museokokoelmia
uusin painotuksin. Verbaalisen aspektin ylivallan rinnalle nousivat kaikki aistit, niiden käyttäminen kirjoitetun ja puhutun
sanan rinnalla. Oman moninaisen heterogeenisen joukkonsa
muodostivat erilaiset vammaisryhmät ja koko kulttuurisen diversiteetin kenttä.
1970-luvun museolehtorien toimenkuvat keskittyivät pitkälti opastamisen ja koululaisten ympärille. Tämän päivän opastustoiminnasta on tullut laajalle ulottuvaa yleisötyötä, missä
otetaan haltuun koko museokokemus. Valtion taidemuseon
Museopedagoginen yksikkö kirjoitti strategiansa vuonna 2001,
juuri ennen kuin yksikkö museon organisatorisen uudistuksen
yhteydessä lopetettiin. Strategiassa määriteltiin pedagoginen
toiminta käsittämään koko se kävijän kokonaiskokemus, joka
alkaa museoon saavuttaessa, kattaa koko vierailun ja vielä museosta poistumisenkin.

Ruotsin taiteen näyttely Ateneumin taidemuseossa vuonna 1928. Ruotsin suurlähettiläspariskuntaa seurueineen ja tasavallan presidentti Lauri Kristian Relanderia puolisoineen ovat opastamassa (vas.) museon intendentti Torsten Stjernschantz,
taiteilija Akseli Gallen-Kallela sekä amanuenssi Aune Lindström. Kuva: Tuntematon kuvaaja, Valtion taidemuseo / Kuvataiteen keskusarkisto.
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Tekniikan vallankumous on laajentanut myös opastustoiminnan
rajoja. Museot palvelevat tänä päivänä yleisöään myös museorakennuksen ulkopuolella, linkittyvät kiinteästi ja luontevasti ympäröivään yhteiskuntaan maantieteellisistä rajoista vapaina. Digitaalisessa muodossa museo on avoinna milloin tahansa missä
päin hyvänsä maailmaa. Museoiden opastustoiminta on saanut
kokonaan uuden ulottuvuuden, opastuksen verkon kautta ja sen
avulla.
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tieteellisistä esitelmistä opastuksiin
opastustoiminnan historiaa kulttuurihistoriallisissa museoissa
Marjut Lamminen & Leena Tornberg

Taiteilija Eero Nelimarkka esittelee Nelimarkka-museon
kokoelmia Lappajärven Lamminkylän kansakoululaisille 24.9.1965.
Kuva: Tuntematon kuvaaja / Nelimarkka-museo.

Kohteliaina vierailijoina oppilaat ovat lähettäneet jälkeenpäin taiteilija Nelimarkalle kiitoskirjeen jossa on kaikkien retkeläisten omakätinen allekirjoitus.

Kulttuurihistoriallisia museoita perustettiin 1880ja 90-luvuilla esimerkiksi Turkuun, Kuopioon, Vaasaan, Porvooseen, Poriin ja Ouluun. Valtion Historiallinen Museo (nyk. Suomen kansallismuseo)
perustettiin vuonna 1893. Raaheen piirilääkäri Carl
Robert Ehrström oli perustanut museon jo vuonna
1862.

Tämä tulee esille esimerkiksi vuonna 1888 Poriin perustetussa
Satakunnan Museossa. Museolehtori Carita Tulkki kertoo, että
toimintakertomuksia on tehty museon alkuvuosista alkaen, mutta
opastuksista ja oppaista niissä kirjoitetaan hyvin vähän. Muutamien mainintojen perusteella voidaan olettaa, että vuodesta
1903 alkaen näyttelyopastuksista huolehti museon vahtimestari,
joka oli museonhoitajan lisäksi talon ainoa työntekijä. 1930luvulla tehtävä periytyi hänen seuraajalleen, joka kouluttautui
vuosien saatossa myös konservaattoriksi. Työnkuvaan kuului
edelleen kokoelmien esittely. Konservaattorin jäätyä eläkkeelle
1967 hänen opastustehtävänsä eivät suinkaan siirtyneet uudelle konservaattorille eikä juuri taloon palkatulle ensimmäiselle
amanuenssille, vaan siivooja-lämmittäjälle, joka työnsä ohella
opasti ja valvoi.

vahtimestarit opastustoiminnan
pioneereina
Suomessa useimpien kulttuurihistoriallisten museoiden taloudelliset resurssit olivat pitkään vähäiset ja siten henkilökuntaa
vähän. Opastuksia hoidettiin mahdollisuuksien mukaan ja monissa museoissa olivat vahtimestarit avainasemassa. Turun linna
oli 1890-luvulla auki joka sunnuntai klo 12-15, mutta sopimalla
asiasta linnassa asuvan vahtimestarin kanssa muutkin ajankohdat olivat mahdollisia.

1960-luvun lopulla Satakunnan Museoon palkattiin ensimmäisen kerran kesätyöntekijä, jonka tehtäviin kuului turistiryhmien
opastaminen kesäkuukausien aikana. 1970-luvun alussa museoon palkattiin muutama vartija lisää. On oletettavaa, että myös
he opastivat siivooja-lämmittäjän lisäksi, vaikka asiaa ei erikseen mainita.

Oulussa 1900-luvun alkukymmenillä Pohjois-Pohjanmaan
museon vahtimestarina toimi neiti Mimmi Hoffrén, joka oli
sekä kirjaston että museon vahtimestari. Samuli Paulaharju
kirjoittaa: ”Muinakin aikoina (kuin museon auki ollessa) ovat
matkustajat, koululaiset sekä muutkin halukkaat päässeet kokoelmia katsomaan ja on museon vartija, neiti M. Hoffrén
heitä aina auliisti ollut opastamassa”. Joissakin kulttuurihistoriallisissa museoissa vahtimestarit toimivat oppaina pitkään
1900-luvulle, pienissä museoissa jopa 1980-luvulle saakka.
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Vuosi 1973 oli suuren muutoksen aika opastusten näkökulmasta. Poriin valmistui moderni museorakennus ja siivooja-lämmittäjän tehtävä muuttui näyttelyvartija-siivoojaksi ja taloon
palkattiin lisää vartijoita. Samalla muuttuivat opastuskäytännöt. Vartijat eivät saaneet enää opastaa uusissa näyttelytiloissa.
Sitä, kuka Satakunnan Museossa hoiti opastuksia 1970-luvun
kuluessa, ei dokumenteissa mainita. Suullisen tiedon mukaan
oppaina toimivat pääasiassa museon uudet tutkijat; kaksi ama13

opettajat kulttuurin välittäjänä
museoissa 1900-luvun alkupuolella

nuenssia sekä maakuntatutkija. Epävirallisesti opastuksia hoiti
heidän lisäkseen ainakin yksi vartija, joka oli sekä kielitaitoinen
että taitava lapsiryhmien kanssa.

Opettajien rooli kulttuurin välittäjänä korostui kulttuurihistoriallisissa museoissa pitkään 1900-luvulla. Esimerkiksi Raahen
museota hyödynnettiin todennäköisesti paljon, kertoo museonjohtaja Eija Turunen, sillä Museoseuraan ja sittemmin museon
johtokuntaan kuului monia opettajia, jotka olivat innostuneita
historiasta, sukututkimuksesta ja Raahen menneisyydestä. Katsauksessa museon toiminnasta vuodelta 1934 todetaan: ”Kokoelmiin on käynyt tutustumassa useita satoja henkilöitä, (noin
600) jotapaitsi kaupungin ja lähiseutujen koulujen oppilaat ovat
entiseen tapaan niihin retkikuntina tutustuneet. Lisäksi esineitä lahjoittaneiden jälkeläiset kertoivat mielellään sukujensa ja
esi-isiensä vaiheista yleisölle”. Vuoden 1940 vuosikertomuksessa kerrotaan: ”Virallisen aukioloajan päätyttyä kävivät kansakoululaiset opettajiensa johdolla museossa ja tällöin merimies
J. Humaloja lauloi heille merimieslauluja, suoritti merimiesten
erinäisiä töitä ja selosti nuorelle väelle eri purjelaivatyypit käyttäen havaintovälineenä museossa olevia laivoja. Seminaarin oppilaitten käydessä näyttelyssä luki neiti Ida Grekula rouva Hassilan muistiinpanoja raahelaisten merimiesten kotielämästä.”

suomen kansallismuseo avautuu
Valtion Historiallisen Museon (Kansallismuseon) uusi museorakennus avattiin yleisölle 1916 ja seuraavana vuonna nimi
muuttui virallisesti Suomen kansallismuseoksi. Museon näyttelyitä suunniteltaessa henkilökunnalla oli ollut mahdollisuus
kiertää opintomatkoilla Euroopassa. Näyttelyissä oli nähtävissä
viimeiset tieteenalojen tutkimustulokset ja uusimmat käsitykset
näyttelysuunnittelusta. Museolla nähtiin olevan tärkeä tehtävä
kouluopetuksen havainnollistamisessa. Ensimmäisenä vuonna
Kansallismuseossa vieraili yli 52 000 kävijää, joista 7 500 oli
koululaisia.
Vuonna 1916 Historiallisessa aikakauskirjassa kirjoitetaan
yleviä sanoja uudesta museosta: museon virkamiehet ovat uhranneet vaivoja, huolia ja tiedemiehen rakkautta sekä näiden
muistoesineitten hoivaamiseen että niiden järjestämiseen Kansallismuseossa esille tavalla, joka hivelee silmää, sallii valaisevia
yleiskatsauksia ja kiehtoo kulkijan tavan takaa pysähtyen tarkastelemaa monia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kiinnostavaa
on, että myös näyttelyihin valmistuneet kirjalliset opaskirjat
mainitaan ja niitä pidetään lähes välttämättöminä museon nähtävyyksien tuntemista ja ymmärtämistä varten.

1940-luvulla Oulussa kaupungin koulujen museokäyntien määrää onnistuttiin nostamaan museonhoitajan ja kansakoulujen
johtajaopettajien neuvotteluiden kautta. Kansakoulujen opetustarve otettiinkin erityisesti huomioon uudessa näytteillepanossa. Vuodelta 1950 on tieto Helsingin kaupunginmuseosta, jossa
museohoitaja on kouluttanut kiinnostuneita opettajia perehdyttämällä heitä museon kokoelmiin.

Kansallismuseossa virkamiesten mahdollisuudet hoitaa opastuksia olivat ilmeisen vähäiset. Vuonna 1934 Muinaistieteellinen
toimikunta antoi opetusministeriölle lausunnon Retkeilylautakunnan tekemään esitykseen opastusten järjestämisestä museoissa. Tämän mukaan opastuksia voitaisiin järjestää ja hankkia
työhön soveliaita oppaita, jos opintoryhmät suostuisivat maksamaan opastuksista tai kustannukset korvattaisiin muista varoista. Ehdotuksen mukaan Kansallismuseossa asia olisi voitu
ratkaista myös siten, että olisi palkattu myös oppaana toimiva
vartija. Asia ei ilmeisesti kuitenkaan edennyt, koska opastuksista ja oppaista ei löydy vuosikertomuksista tietoja.

Museoliiton rooli tiedonvälittäjänä on ollut merkittävä, sillä jo
varsin varhaisessa vaiheessa sen lehdistä löytyy kirjoituksia muiden maiden museotoiminnasta. 1943 Museoliitto järjesti kyselyn koulujen ja museoiden yhteistoiminnasta ja tietoja saatiin
50 museosta. Kyselyn mukaan opettajat opastivat melkein kaikkialla itse ryhmiään, vain eräissä virkeimmissä maaseutumuseoissa opastukset teki museonhoitaja (vuoden 1943 terminologiaa). Aloite museokäynteihin oli kaikkialla tullut kouluilta.
Kirjoituksen mukaan suhtautuminen koululaisten museokäyn14

Museonjohtaja Helmi Helminen esittelee vuonna 1956 vuosikymmeniä Hakasalmen huvilan vetonaulana ollutta pienoismallia 1870-luvun Helsingistä.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Kosonen

teihin oli museoissa vielä ristiriitainen. 1990 Museoliitto teki
uuden kyselyn ja vastauksia saatiin 68 (49 %) museosta. Museolehtori-nimike oli tuolloin käytössä 16 suurimmassa museossa. 53 museossa ei opetustehtäviin ollut nimettyä vastuuhenkilöä, vaan museo-opetuksen hoiti tarvittaessa joku museon
henkilökunnasta. Opetusmuotona opastus oli yleisin, lisäksi oli
erilaisia oheismateriaali- ja opetuspaketteja.

Suomalaisen Yhteiskoulun teinit. Tilaisuuksien tarkoitus oli
tutustuttaa museokävijöitä Kansallismuseon kokoelmiin ja
herättää mielenkiintoa muinaistutkimukseen. Vuonna 1949
yleisön mielenkiinnon herättämiseksi pidettiin 11 museokokoelmien esittelytilaisuutta, joissa virkamiehet pitivät ensin
esitelmän ja sitten käyntiin kokoelmissa. Tilaisuudet pidettiin
sunnuntaisin ennen museon avautumista. Koululaisopastukset
alkoivat vuonna 1950, jolloin museoon palkattiin koululaisryhmiä varten kahdeksi kuukaudeksi opas. Olympialaisten aikaan
1952 Kansallismuseossa oli jo useita oppaita.

esittelyjä, luentoja, esitelmiä –
opastuksen eri muotoja 1940luvulta lähtien

Poikkeuksellisen laaja yleisölle suunnattu tapahtuma oli Muinaistieteellisen toimikunnan 75-vuotisjuhlaviikko Kansallismuseossa vuonna 1959. Juhlaviikon sisältö olisi vielä 2000-luvullakin erittäin suuria yleisöpalveluresursseja vaativa – musiikkia,
pukukavalkadeja, filmejä, esitelmiä, opastuksia sekä jumalanpalveluksia.

Kansallismuseossa järjestettiin 1940-luvulla yleisölle esitelmätilaisuuksia ja tutkijat esittelivät kokoelmia. Myös opaskerhon
jäsenille järjestettiin opaskursseja. Mielenkiintoinen kirjaus on vuodelta 1946, jossa kerrotaan, että yleisölle esiteltiin
suomalaisia kansanpukuja ja lappalaispukuja mannekiineina
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sekä opettajille suunnattujen koulutus- ja opastustilaisuuksien
kehittäminen.

Turun historiallinen museo on aina ollut tärkeä nähtävyyskohde ja 1960-luvulla kaupungin matkailutoimistolla oli koulutettuja oppaita matkailijaryhmille. Museotyöntekijät keskittyivät
koululuokkien, opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien opastuksiin. Pohjois-Pohjanmaan museossa Oulussa 1960-luvulla
intendentti Aarne Kopisto esitteli kokoelmia suurillekin ryhmille. Kainuun museossa tutkijat alkoivat pitää yleisöluentoja
1980-luvulta lähtien, ehkä jo 1970-luvun lopulla, arvelee museonjohtaja Antti Mäkinen.

Helsingin kaupunginmuseon ensimmäinen museolehtori
Marja-Liisa Tuomi toteaa vuonna 2010, että ajatusta museopedagogisesta toiminnasta ei 1970-luvun museomaailmassa
välttämättä helposti hyväksytty. Museot miellettiin tuolloin
vielä etupäässä tutkimuslaitoksiksi ja yleisötoiminta vain tiedon
hieman kyseenalaiseksi popularisoinniksi. Museopedagogiikan
toimintamalleja ei Suomessa ollut, joten koko toimenkuva piti
tavallaan luoda tyhjästä. Vuonna 2009 tehdyssä haastattelussa Kansallismuseon entinen museolehtori Raija Järvelä toteaa
myös, että esikuvat opastus- ja opetustoiminnalle tulivat hänellekin 1970-luvulla ulkomailta, etenkin Pohjoismaista.

1970-luvun aikakausi –
museopedagogiikka ja opastukset
Vuonna 1956 valtionarkeologi C. A. Nordmanin kirjoitus Suomen Museo -julkaisussa osoittaa, että Suomessa tiedettiin, mitä
museokentällä tapahtui kansainvälisesti: ”Eräs opetusmuoto,
joka Kansallismuseossakin pitäisi ottaa käytäntöön Skandinavian suurten museoiden ”museolehtorien” antaman esikuvan mukaan, on museossa joka vuonna käyville lukuisille koululuokille,
sotilaille ja kurssilaisille tarjottava opastus. Tämä on henkilökunnan vähyyden takia jäänyt toteutumatta; museolehtoria ovat
puutteellisesti korvanneet satunnaiset oppaat, joita museo on
voinut käyttää vilkkaimman käyntikauden aikana.”

Helsingin kaupunginmuseon johtaja Jarno Peltonen ohjaa palikka-Senaatintorin rakennustöitä Olga ja Oskar -näyttelyssä Hakasalmen huvilassa 1973.
Lapsille suunnatut näyttelyt olivat tuohon aikaan uutuus, ja Olgaan ja Oskariin tutustui 15 000 henkeä kolmessa viikossa.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Kari Hakli

museopedagoginen toiminta laajenee ympäri suomea 1980-luvulla
Valtion museoiden mallin mukaisesti museolehtorien toimia
alettiin perustaa eri puolelle Suomea kulttuurihistoriallisiin
museoihin etenkin 1980-luvulla. Museolehtoreiden ensimmäisiä tehtäviä oli lähinnä koululaisten opastaminen museokäynneillä. Niissä kulttuurihistoriallisissa museoissa, joissa päätoimista museolehtorin tointa ei perustettu, museoamanuenssit ja
-tutkijat jatkoivat näyttelyiden opastamista. Museolehtorin tehtävät saatettiin liittää osaksi amanuenssien ja tutkijoiden työtä.
Tämä tarkoitti käytännössä pääasiallisesti opastamisen vastuuta.

1970-luvulla alkoi kulttuurihistoriallisten museoiden museopedagogisessa toiminnassa vähitellen tapahtua. Suomen
kansallismuseoon valittiin ensimmäinen museolehtori Pekka
Sarvas vuonna 1972 ja hänen jälkeensä vuonna 1973 Raija Järvelä. Pohjois-Pohjanmaan museoon Ouluun palkattiin ensimmäisen museolehtorin virkaan Raili Huopainen, vuonna 1979.
Marja-Liisa Tuomi aloitti 1978 Helsingin kaupunginmuseossa museopedagogisena oppaana, nimike muuttui myöhemmin
museolehtoriksi. Turun kaupungin historialliseen museoon
museolehtorin virka tuli 1980-luvun alussa.

kohti 2000-lukua – perinteinen
opastus muuttaa muotoaan ja
monipuolistuu
1980-90 -luvuilla kulttuurihistoriallisten museoiden toiminnasta tiedotettiin yhä aktiivisemmin etenkin kouluille ja opastusmäärät kasvoivat. Museoissa järjestettiin myös perhepäiviä,
nukketeatteriesityksiä, konsertteja, ohjelmaa hiihtolomaviikoilla ja tapahtumapäiviä. Yhä enemmän alettiin kiinnittää huo-

Museolehtorivirkojen myötä kulttuurihistoriallisissa museoissa alkoi erityisesti opetustoiminnan markkinointi kouluille
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sekä Riitta Kuusikko Rovaniemen taidemuseosta (henkilöiden
toimipisteet 1991.) Museolehtoripäivillä alkoi löytyä vähitellen
oma ammatti-identiteettiä vahvistava museolehtoreiden maailma, sillä opastaminen oli usein hyvin yksinäistä työtä, eikä sitä
mielestäni vielä 1990-luvun alussakaan aina koettu merkitykselliseksi toiminnaksi. Museon johdon positiivinen asenne opetustoimintaa kohtaan, myös resursseina, on kaiken a ja o.

miota erilaisiin kävijäryhmiin ja heidän tarvitsemaansa opastusmuotoon. 1990-luvulla alkoi myös verkkomateriaalit yleistyä
opastusten korvaajina tai täydentäjinä.
Monet kulttuurihistorialliset museot ovat kehittäneet kouluyhteistyötään ja museopedagogista toimintaansa Suomen Tammi
-verkoston (1998-2008) kautta. Suomen Tammen yhteistyöverkosto on kehittänyt merkittävällä tavalla kulttuuriperintöopetuksen sisältöjä ja menetelmiä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä järjestämällä tapaamisia, tuottamalla alan kirjallisuutta
sekä antamalla täydennyskoulutusta.

Ammatillisesti tärkeä oli 1990-luvulla kolmen kuukauden virkamiesvaihto Tukholmassa. Silloin minulla oli mahdollisuus
tutustua Ruotsin johtavien museoiden usein erinomaiseen
museopedagogiseen toimintaan. Sieltä sain hyviä esimerkkejä
draaman käytöstä, opetuskokoelmista osana opastusta, työpajoista sekä museoiden välisestä yhteistyöstä.

Opastustoiminta on ollut yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista Suomen Tammessa. Opastamiseen löydettiin uusia muotoja
useissa kulttuurihistoriallisissa museoissa kuten draamaopastukset, roolipelit, toiminnalliset opastukset, keskustelevat opastukset ja työpajaopastukset. 2000-luvun tilanteesta saa tarkemman katsauksen Pedafooni 2A-julkaisusta, jossa käsitellään
opastuksen uusia tuulia (Museopedagoginen yhdistys Pedaali
ry, 2009).

Kulttuurihistoriallisessa museossa esinemäärät ovat suuria. Miten löytää olennaisin ja esitellä se tavalla, joka jättää muistijälkiä ja herättää kiinnostuksen? Suurin haaste opastamisessa ja
samalla mielenkiintoisinta oli se, että jokainen ryhmä on erilainen. Eri-ikäiset ja erilaiset oppijat ovat opettaneet paljon oppaan ja ryhmän välisen hyvän vuorovaikutuksen merkityksestä.
Learning-by-doing onkin ollut tärkein mottoni. Opastaessani
huomasin selvästi ajan tuomat muutokset kouluopetuksessa ja
oppilaissa sekä museossa tarpeen uudenlaisten opastamistapojen kehittämiselle. Opetuskokoelman, työpajojen ja itse tekemisen sekä esimerkiksi draaman liittäminen osaksi opastusta on
ollut haaste, joka palkitsee.

tutkija marjut lamminen pohtii
oppaan identiteetin kehittymistä
Aloitin työt Kansallismuseossa syksyllä 1986 osa-aikaisena oppaana ja tänä päivänä toimin opetuksesta vastaavana tutkijana.
Museolehtorina toimi Kirsti Melanko 2000-luvun alkuun. Sen
jälkeen museolehtori -nimike ei ole ollut käytössä.

Museossa tapahtuvaa oppimista tulee mielestäni kehittää monipuolisesti ottaen huomioon sen laaja käyttäjäkunta. Museoesineet ja niihin liittyvät tarinat liittävät meidät osaksi menneisyyttä ja samalla antavat mahdollisuuden uusiin tulkintoihin.
Erityisesti lapset ja nuoret etsivät vielä omaa minuuttaan. Nopeasti muuttuvassa maailmassa museon tulee tarjota sekä tietoa
että tunnetasolla vaikuttavia elämyksiä, jotka parhaassa tapauksessa auttavat oman identiteetin muotoutumisessa ja antavat
työvälineitä tulevaisuuteen.

Muistan hyvin, että mitään erityistä koulutusta opastamiseen
en museossa saanut. Kuuntelin muiden opastuksia ja tutustuin
omaehtoisesti kokoelmiin. Museoliiton järjestämälle Pedagogiaa museolehtoreille –kurssille osallistuin vuonna 1991. Mukana kurssilla olivat mm. Marianne Långvik-Huomo Espoon
kaupunginmuseosta, Marianne Koskimies-Envall Pohjanmaan
museosta, Irmeli Soininen Savonlinnan maakuntamuseosta,
Anna-Maria Larikka Mikkelin taidemuseosta, Maija Tanninen-Mattila Helsingin kaupunginmuseosta, Outi Dekker Oulun taidemuseosta, Ilse Juntikka Pohjois-Pohjanmaan museosta
18

Museonhoitaja Leo Kasanko opastaa museovieraita Suomen ortodoksisessa kirkkomuseossa v. 1968.
Kirkkomuseo oli perustettu 1957. Kuva: Tuntematon kuvaaja / Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
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elämää, elämiskeskuksia
Jukka Kauppinen

Luonnontieteellinen
museo opastaa

ohjelmaan, kuten eliösystematiikkaan, anatomiaan, eliömaantieteeseen ja evoluutiobiologiaan.

kansanvalistusta

Maamme melko vähälukuinen luonnontieteellisten museoiden
joukko on kehittynyt yleensä yliopisto-opetuksen ja -tutkimuksen yhteyteen. Yliopistollisia kokoelmia tai museoita on syntynyt niille paikkakunnille, joissa on biologian tutkimusta ja opetusta, kuten Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoihin. Lisäksi eri
puolilla maata on alun perin paikallisten luonnontieteellisten
yhdistysten tai harrastajien perustamia kokoelmia, joista monet
ovat nykyisin osa kunnallista tai maakunnallista museotoimintaa. Vanhimmat näistä ovat alue- ja yliopistollisena museona
nykyisin toimiva Kuopion luonnontieteellinen museo (1897) ja
maakuntamuseoon kuuluva Turun biologinen museo (1907).

Tieteellisten laitosmuseoiden ohella on siellä täällä maassamme virinnyt omaperäinen paikallinen tai alueellinen – tavallisesti yhdistyspohjainen – luonnontieteellinen museoharrastus,
joka on kehittynyt kansanvalistuksen hengessä. Jotkut näistä
museoista ovat vakiinnuttaneet asemansa museoammatillisesti
ja kehittäneet toiminta-ajatustaan omin painotuksin. Kuopion
luonnontieteellisessä museossa ja Turun biologisessa museossa
tähdättiin alun alkaen yleisöpalveluun ja näyttelytoimintaa kehitettiin suunnitelmallisesti tähän suuntaan. Nämä valistuksen
airuina toimineet museot saivat omat museotalonsa vuonna
1907. Kuopiossa kulttuurihistoriallinen ja luonnontieteellinen
museo ovat alun perin olleet saman katon alla vuorovaikutuksessa, mikä on ollut erityinen haaste opastukselle ja muulle yleisön kohtaamiselle.

Kokoelmien ryhmittely luonnontieteellisissä museoissa oli museoiden toiminta-ajatuksen sekä 1900-luvun alussa vallinneen
ajan tavan mukaan pääasiassa systemaattista, lajien runsautta ja
eliökunnan kokonaisuutta hahmottavaa. Ekologinen näkökulma oli avautumassa.

Luonnontieteellisten museoiden yleisöpalvelu on alkanut alun
perin 1900-luvun alussa kokoelmien esille asettelusta ja perusnäyttelyistä, jotka ovat puhuneet ja puhutelleet sellaisenaan
(katso oravaa, katso millaisen värin se on saanut talveksi, ja orava kesäpuvussaan – ja katso, poikkeuksellinen albiino!). Luonnon faktoja todistavien näytteiden ja näyttelyiden oheen tehtiin
lisäksi kirjallisia opastustekstejä.

Kävijät tutustuivat näyttelyihin ja opintokokoelmiin yleensä
itsenäisesti, vailla opastusta. Näyttelytekstit, monesti runsassanaiset asia-artikkelin kaltaiset selosteet, olivat havainnollistavien näyttelyiden tukena. Neuvoa ja tietoa oli tarjolla jonkin
verran myös esitteiden ja opaskirjasten muodossa.
Opastustyö ja opetus oli pitkään – aina 1980-luvulle saakka –
satunnaista. Se liittyi yleensä yliopistojen tieteelliseen koulutus-

Viime vuosikymmeninä opetuksen ja valistuksen tehtävä on
korostunut ympäristötietoisuuden ja -vastuun lisääntyessä. Tie20

Lehtori ja museomies Kurt H. Enwald kertoo linnuista museolla toukokuussa 1951.
Kuva: Kuopion luonnontieteellinen museo.

kuopion luonnontieteellinen museo – yleisövalistuksen ja opetuksen tapauskuvaus

teellisen systemaattisuuden ja objektiivisuuden oheen on annettu tilaa myös henkilökohtaisten kokemusten ja elämysten
maailmalle, subjektiivisille näkökannoille, samoin kuin asioiden
ja ilmiöiden vaihtoehtoisille pohdinnoille, tulkinnoille ja merkityksille. Tiedon ja kokemusten lähteinä ovat kaikkien aistien
tuottamat havainnot.

Ensimmäinen perusteellisesti harkittu ”tavoiteohjelma” luonnontieteelliselle museotyölle – erityisesti yleisölle suunnattuna
toimintana – on esitetty kirjasessa Suunnitelma Kuopion museolle (Ståhlberg 1901, Luonnonystäväin yhdistyksen julkaisuja
I). Lehtori Benjamin Ståhlberg, suunnitelman tekijä ja näytte-

Tässä prosessissa opastustyökin on muuttumassa; uusia muotoja haetaan ja kokeillaan.
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schaft”) mukaan. Tällä hän tarkoitti erilaisten ”asumispaikkojen”
eläimistön ja kasviston kokoonpanoa, elämisen muotojen erilaisuutta, runsautta ja eliöiden suhdetta toisiinsa.

lyiden primus motor, tutustui muun muassa pohjoismaisiin ja
saksalaisiin museoihin, akvaarioihin ja eläintarhoihin, jonka jälkeen hän kiteytti näyttelysuunnitelmat ja pedagogiset tavoitteet
alueelliselle Savon ja Karjalan museolle.

Varhaisessa ympäristökasvatuksessa korostui havainnoinnin ja
pohdinnan merkitys – museo olkoon tässä prosessissa auttajan
osassa, ohjaamassa ja opastamassa.

Miten esittelisimme parhaiten luontoa seinien sisällä ja opastaisimme yleisöä luonnonhistorian aikaan? Ståhlbergin avain oli
”aate elämänkeskuksista”, joita voitaisiin konkretisoida biologisten erikoisryhmien avulla. ”Systemaatillisten osastojen” lisäksi
tulisi esitellä biologisia ryhmiä luonnon kokonaisuuksina.

Ståhlbergin ja Westerlundin näkemykset vastaavat hyvin tämän
ajan museopedagogisia ajatuksia – keskeiset ydintavoitteet on
jo tuolloin esitetty. Kokoelmatyön ja yleisölle suuntautuvan
opastuksen lähtökohtana ovat lajit ja niiden elämiskeskukset.
Nykyisin puhumme tässä yhteydessä jonkin verran eri käsittein:
lajien lisäksi ovat esillä populaatiot, eliöyhteisöt ja ekosysteemit.
Diversiteetti on lisäksi aikamme keskeinen käsite ja työkalu
avata eliöiden erilaisuutta – tämä on luontomuseoiden yhteistä,
kokoavaa ajatusta ja opastavan puheen ydintä. Kokoelmista saadaan näyteikkunoita vapaaseen luontoon, niiden eliöyhteisöihin
sekä rakenteelliseen ja lajistolliseen monimuotoisuuteen.

Museon tehtävä ei ole pelkästään opettaa, vaan lisäksi kasvattaa, Ståhlberg lausui. Hän puhui ”totuuden” puolesta ja samalla
esteettisestä vaikutelmallisuudesta. Hänellä oli käsitys, kuinka
ihmisiin voitaisiin vaikuttaa ja vedota ja mitkä olisivat museon keinot: ”kun näen biologisen ryhmän, se ei ainoastaan opeta
minua tuntemaan luontoa, vaan synnyttää samalla ihailun ja
rakkauden tuohon luontoon.”
Koulu- ja museomies Ståhlberg yhdisti varhaiset ympäristökasvatuksen ja esteettisen kasvatuksen näkökohdat opetukseen ja
kansansivistykseen. Hän korosti siltaa luonnon omakohtaisen
havainnoinnin, ilmiöiden pohdinnan ja luonnon vaalimisen välillä.

Luonnon ilmiöpohjainen tarkastelu suo erinomaisen mahdollisuuden myös kokemukselliseen oppimiseen. Luonnon tuntemus, opetus ja ympäristökasvatus – ympäristökulttuuri ylipäänsä – tarvitsee erilaisia näkökulmia lähestyessään olioita ja niiden
elinympäristöjä vaikkapa biologiasta ympäristönsuojelun, ympäristöestetiikan ja -filosofian suuntaan. Tähän työhön museo
on erinomainen foorumi, ja keskeisenä välineenä opastustyö.

Museon opastukseen ja yleisövalistukseen antoi virikkeitä koulujen luonnonhistorian tavoitteista ja sisällöstä käyty innoittava
keskustelu 1900-luvun alussa etenkin Luonnon Ystävä -lehdessä. Siinä korostui havainnoinnin ja havainnollistamisen merkitys.

Koululaiset tutustumassa Kuopion museon luonnontieteellisiin näyttelyihin
toukokuussa 1957. Rouva Kirsti Poutanen
opastaa. Tutustutaan Petsamon kokoelmiin kuuluvaan valaan leukaluuhun ja
harppuunatykkiin.

”Mitä puhuvat kaikki ne erilaiset muodot, jotka elollisessa luonnossa ihmeellisine rakenteineen ja vaihteineen eteemme astuvat?” Näin pohdiskeli toinen kuopiolainen lehtori ja museoajatuksen kehittäjä Aulis Westerlund Luonnon Ystävässä (1898)
ulkomaisissa museoissa kuljettuaan. Hänen mielestä pelkkä
systemaattinen eliöiden esittely, jossa yleisölle tuodaan silmien
eteen luontoa laji lajilta ja suku suvulta, ei täytä riittävästi valistuksen ja opetuksen vaatimuksia.

oma opettaja vai museo-opas?
Luonnontieteellisten museoiden neuvonta- ja opastustehtävistä vastasivat 1900-luvun loppupuolelle saakka, enimmäkseen
vapaaehtoistyönä, perustajayhteisön edustajat – esimerkiksi
Luonnon Ystäväin Yhdistyksen jäsenet – ja myöhemmin pientä korvausta vastaan myös muut henkilöt. Yliopistoissa tutkijat
saattoivat toisinaan tehdä erikoisopastuksia valikoidusti, yleensä omalta osaamisen alaltaan ”edustustehtävänä” tai opetukseen
liittyen. Tällöin korostui tieteellinen näkemys, tutkijan ote.

Kuten Ståhlberg, myös Westerlund ideoi näyttelykokoelmien
esittelyä elämiskeskusten (”Lebenscentrum”, Lebensgemein-

Kuva: Kuopion luonnontieteellinen museo.
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Myös muissa luonnontieteellisissä museoissa on siirrytty viime
aikoina museohenkilökunnan opastustyöhön. Se liittyy usein
osana tutkijan, amanuenssin, intendentin tai aukipitohenkilökunnan tehtäviin. Vapaaehtoistyön aikakausi on päättynyt.
***
Koulujen museokäynnin lähtökohtana on ollut käytäntö, että
opettaja on pääosin vastuussa käynnin suunnittelusta, tavoitteen
asettelusta ja toteutuksesta – museo tarjoaa asiantuntemusta ja
erityisosaamista opastusten, esittelyjen, luentojen, keskustelutuokioiden ja työpajojen muodossa. Toimintaa on suunniteltu
eri kohderyhmille, useimmin esikoulu- ja kouluikäisille, monesti myös vammaisille ja muille erityisryhmille. Valmiuksia opettajat ovat saaneet museoiden tiedotustilaisuuksista, tiedotteista,
esitteistä ja opaskirjasista. Verkkosivut ovat uusi ja yleisesti käytetty palvelumuoto. Niiden avulla voidaan esitellä näyttelyiden
lisäksi museon koko toiminta-ajatusta, kokoelmia ja tutkimuksia. Ne tarjoavat syventävää aineistoa itsenäiseen toimintaan
ensisijassa oppilaitosten ja harrastajien käyttöön.

Niin Kuopiossa kuin monilla muillakin museopaikkakunnilla koulujen opettajakunnassa oli asiaan perehtyneitä museon
ystäviä, jotka ottivat opastamisen omakseen keskittyen joko
tiettyyn oppisisältöön sitä syventäen tai vaeltaen oppilaineen
vapaammin museon reittejä ”löytöretkeilijän” mielellä. Opettajat kehittivät opetuksen tueksi tehtäviä, jotka saattoivat levitä
koululta koululle ja opettajalta toiselle.
Varsinainen opastushenkilökunta on ollut harvinaista aivan viime aikoihin saakka. Päätoiminen museo-opas palkattiin Kuopion museoon vuonna 1974 huolehtimaan opastuksesta, neuvonnasta ja muusta yleisöpalvelusta. Hänen tehtäviinsä kuului koko
museotalon – niin kulttuurihistoriallisten kuin luonnontieteellisten näyttelyiden – opastustyö. Tämän lisäksi museolehtori
toimi yleisöpalvelun, lähinnä näyttelyiden ja niihin liittyvän
museo-opetuksen suunnittelu- ja koordinointitehtävissä vuosina 1982–1997, kunnes museoiden organisaatiota uudistettiin.
Museokäyntien sisältöä suunniteltiin yhdessä ennen muuta
museon henkilökunnan, koulujen, päiväkotien, ohjaavien opettajien ja lääninkouluttajien kanssa. Yhtenä tavoitteena oli avata
luonnontieteellisiä näyttelyitä eri oppiaineiden näkökulmista.

tietoa, kokemuksellisuutta – opastaminen ja yleisön kohtaaminen
nyt ja tulevaisuudessa

Turun biologinen museo kansansivistyksen aatteessa, dioraamapohjaisen perusnäyttelyn muodossa, on suunnannut luontokasvatusta 1900-luvun alusta lähtien erityisesti lapsille ja koululaisille. Opastustoiminta oli paikallisten lehtoreiden sivutoimista
työtä. He tuottivat myös oppilastehtäviä ja muuta oppimateriaalia. Sittemmin tämä työ on kuulunut museon intendentin
tehtäväkenttään.

1980-luvulta alkaen luonnontieteellisissä museoissa on ryhdytty
kehittämään uudenlaisia opastustoiminnan ja museopedagogiikan muotoja. Esitteiden ja opaskirjasten lisäksi on tehty opetustehtäviä ja -paketteja, sittemmin verkkopalveluja, kokeiltu
ja kehitetty keskustelu- ja tarinatuokioita, työpajakäytäntöjä ja
erilaisia draamaa soveltavia muotoja. Tässä työssä on ollut mukana – museosta ja tilanteesta riippuen – museon henkilöstöä,
mutta myös luontoharrastajia ja -valokuvaajia, kuvataiteilijoita,
kirjailijoita, tarinan ja sadun kertojia ynnä muita.

Helsingissä luonnontieteellinen keskusmuseo näyttelyjaostoineen on siirtynyt viime aikoina tilapäisopastuksesta aktiivisen
yleisöpalvelun kehittämiseen. Opastustyö on pedagogien johtamaa toimintaa. Tehtävistä vastaavat suunnittelijat kouluttavat
rinnalleen freelance-oppaita. Museon toimintaympäristö on
eräänlainen ympäristökasvatuksen koekenttä, joka muuntuu
museopolusta ja eräänlaisesta luontokoulusta työpajaksi, laajenee luonnonhistorian aika-avaruudeksi – miten vain halutaan.
Vaihtuvat näyttelyt ja varsinkin uudistetut perusnäyttelyt haastavat, samoin lisääntynyt tapahtumatarjonta ja teemapäivät.

Yhden tieteenalan tai oppiaineen formaalisen tiedon sijaan
luonnontieteellinen museo voi erilaisin opastuksin ja valituin
painotuksin avautua eri suuntiin. Erilaiset näkökannat ovat
museon ja sen kokoelmien rikkautta: Museo ei ole pelkästään
yhden totuuden julkituoja. Niinpä sen tieteellinen näkemys –
vaikkapa evoluutioteoriaan nojaava – ei välttämättä vie mitään
24

omalta näkemiseltä, kertomiselta ja tulkinnalta, ovathan museonäytteet olemassa vapaasti melkein missä tahansa merkitystodellisuudessa. Luonnontieteellisessä museossa avautumisnäkökulma voi olla ympäristötiedon, biologian ja maantieteen lisäksi
vaikkapa historiaan, äidinkieleen, musiikkiin, kuvataiteeseen ja
filosofiaan liittyvä. Avaajana voi olla opastava opettaja, museon
työntekijä tai joku muu. Avaajan persoonallinen ote saattelee
kiintoisaan opastukseen. Havainnot ja kokemukset tuottavat
monenlaista puhetta. Pohdimme, arvelemme, haemme merkityksiä ja selityksiä, muodostamme teorioita. Museokäynti elää
ja rikastuu erilaisista ajatuksista ja niiden kerrostumista. Opastus- ja yleisöpalvelutyössä tarjoamme monipuolisesti älyllisiä ja
emotionaalisia virikkeitä.

kaa, musiikin äänimaailmaa – miten vain haluamme opastaa.
Yleisön kohtaamistilanteissa voidaan myös sivuuttaa ”yhden
tiedon valta” ja nostaa esiin moniäänisyys. Kuiik, kuiik, kuiikku,
kuikka…
Haastattelut: Yli-intendentti Jouni Aspi (Oulun yliopiston
eläinmuseo), intendentti Pekka Käär (Turun biologinen museo),
suunnittelija Markku Liinamaa (Luonnontieteellinen keskusmuseo)

Kokemuksellinen oppiminen soveltuu monenlaisen osallistavan ja vuorovaikutteisen opastuksen perustaksi – vaikkapa kertomuskulttuuria tukemaan. Prosessi voi olla monipuolisesti eri
aistikanavia, tunteita, mielikuvia ja mielikuvitusta aktivoivaa.
On odotettavissa, että tämänkaltaisessa ohjatussa prosessissa
käsitys ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta voi saada
uusia ulottuvuuksia ja ympäristötietoisuus kasvaa. Vaihtelevien
ja arvaamattomien tilanteiden maailmassa löydämme pohtimalla vaihtoehtoisia ratkaisumalleja eri eliöiden käyttäytymisestä ja
selviytymisestä luonnossa. Samalla voimme eläytyä yksilön olemassaoloon ja elämänkulkuun.
Kokemukselliseen työskentelyyn liittyvä museokäynti toimintatuokioineen – esimerkiksi draamaan, omakohtaisiin havaintoihin, muisteluun ja kertomuskulttuuriin tukeutuen – voi avata
uudella tavalla museota. Luontoaiheiset ”istunnot” pienryhmille,
tavoitteena tuottaa kertomuksia yhdessä lasten kanssa – aiheina
vaikkapa eläinten selviytymiskysymykset – on yksi vuorovaikutteinen lähestymistapa. Johdattelijan opastuksella yhteinen kertomusprosessi voi tuottaa monenlaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Luonnontieteelliset objektit, niistä tehdyt näyttelyt ja muut esitykset saattavat käynnistää moniäänisen puheen, jota voidaan
hyödyntää esimerkiksi integroivassa opetuksessa. Esimerkkinä
mainittakoon järvien myyttinen sukeltajalintu kuikka, joka on
paitsi järvien biologiaa myös historiallista kansan tietoa, uskomuskulttuuria, äidinkielemme nimiperintöä, muotojen estetiik25

Markkinat olivat museolle vilkasta aikaa 1920-luvulla. Hankittiin näytteitä ja opastettiin yleisöä. Tehtiin reklaameja ja reklaamilyhtyjä. Nuoret
Luonnonystävät ja muut koululaiset kantoivat kaduilla reklaamitauluja:
Hei! Kiire on museoon! Tule sinäkin.
Kuva: Kuopion luonnontieteellinen museo.

taidemuseo kohtaa yleisönsä
marjatta levannon opaskokemuksia

opasta olisimme milloinkaan keskustelleet opastuksista, opastusten tavoitteista tai ylipäätään taiteesta. Myöskään kukaan
museon ammatillisesta henkilökunnasta ei ohjannut, opettanut
tai seurannut aloittelevan oppaan edesottamuksia. Ainoa opastoiminnasta ja oppaantyöstäni aidosti kiinnostunut henkilö
oli eläkkeelle siirtynyt edellinen Ateneumin intendentti Aune
Lindström. Hän siirsi minulle sekä omia monikymmenvuotisia
kokemuksiaan että isänsä Fredrik J. Lindströmin näkemyksiä
oppaan merkityksestä museotyössä. Näin jälkeenpäin katsellessa huomaan olleeni suorassa tai epäsuorassa tekemisessä
kolmen taidemuseoalan historian merkittävimmän taiteen popularisoijan kanssa. Fredrik J. Lindström, Aune Lindström ja
Sakari Saarikivi muodostavat sen vahvan pohjan, josta taiteesta
puhuminen ja tuon puheen kehittäminen on suomalaisessa taidemuseolaitoksessa lähtenyt liikkeelle.

Istuin nuorena taidehistorianopiskelijana Helsingin Kluuvikadun Fazerilla 1970-luvun alussa, kun sisään astui Ateneumin
silloinen toinen amanuenssi Tuula Arkio. Hän oli panemassa
sanaa kiertämään siitä, että Ateneumiin tarvittiin saksaa taitavaa opasta. Ilmoittauduin oitis tehtävään, joka alkoikin sitten
liki saman tien. Ilman opastuskykyjeni tarkempaa punnintaa
minut palkattiin esittelemään Ateneumin kokoelmia saksalaisille merisotilaille muutaman päivän varoitusajalla.
Ateneumissa toimi tuohon aikaan kaksi pitkän linjan opasta:
Suomen taideakatemian Valistusosaston dia-arkistonhoitaja
Marjatta Konttinen (sittemmin Näyttely- ja tiedotusosasto, nykyinen Kuvataiteen keskusarkisto) hoiti suomenkieliset
opastukset, toimittaja Birgitta Lojander ruotsinkieliset. Minä
joukon vahvistuksena sain kotimaisten kielten lisäksi myös
englannin- ja saksankieliset ryhmät hoitooni. Pikapikaa kävin
kuuntelemassa kummankin (vai jommankumman?) konkarioppaan opaskierrokset, sitten suoraan toimintaan.

Paljonko opastuksia lukumääräisesti tuohon aikaan pidettiin,
siitä minulla ei enää ole aavistustakaan. Sen muistan kuitenkin
elävästi, että merkittävimmät opastettavat matkailijoiden ohella olivat erilaiset rouvasyhdistykset. Rakennusmestarien rouvat,
insinöörien rouvat ja advokaattien rouvat ovat jääneet mieleen
varsin mukavina ja rattoisasti keskenään rupattelevina joukkoina. Museoon oli tultu porukalla viihtymään ja kuulemaan kuulumisia, ei niinkään kuuntelemaan opasta tai keskustelemaan
taiteesta. Koululaisryhmiä en muista kohdanneeni noina alkuvuosina milloinkaan.

Ateneumissa oli tuohon aikaan intendenttinä (johtajana) Sakari
Saarikivi, etevä ja tuottelias taiteen popularisoija, synnynnäinen
verbalisti ja armoitettu tarinankertoja. Apulaisintendenttinä oli
legendaarinen taidekriitikko ja syvällinen taiteentuntija Einari
Vehmas, ensimmäisenä amanuenssina yhtä legendaarinen, tuleva monivuotinen työtoverini Leena Peltola (silloinen Savolainen), jolta opin käytännön museotyöstä enemmän kuin olen
koskaan keneltäkään mitään oppinut. Toisena amanuenssina oli
tuo minut kuin vahingossa museouralle tuupannut Tuula Arkio.
Minulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa siitä, että me kolme

Vironniemen päiväkotiryhmä lapsille suunnitellussa Ville Vallgren -näyttelyssä yhdessä museolehtori Marjatta Levannon
kanssa Ateneumin taidemuseossa vuonna 1979. Kuva: Eeva Rista, Valtion taidemuseo / Kuvataiteen keskusarkisto.

Aivan opastustoimintani alussa sain Sakari Saarikiveltä ehdotuksen kirjoittaa ns. salitekstejä. Kyseessä oli uusi tekstiopastusmuoto, jossa jokaisessa Ateneumin salissa (ripustukset olivat
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sointi, oppaiden palkkaaminen ja kouluttaminen tehtäväänsä.
Ainoat hoitooni uskotut suorat opastukset olivat historiallisesta
menneisyydestä eloon herätetyt keskiviikkoillan ilmaiset yleisöesitykset. Näitä keskiviikkoiltoja oli aikaisemminkin pidetty
lähinnä työväestön viisastuttamiseksi, ja totta kai nyt oli sama
perusajatus: antaa työssä käyville kansalaisille mahdollisuus kiireettömään taiteeseen tutustumiseen.

tuohon aikaan varsin pysyviä, vuosikausia muuttumattomia) oli
kolmella kielellä napakka teksti kulloisenkin salin taidekaudesta, taideilmiöistä ja yksittäisistä valikoiduista taideteoksista.
Salitekstien kirjoittaminen oli näin jälkeenpäin katsottuna järjetön urakka, sillä silloisessa Ateneumissa sijaitsivat myös Sinebrychoffin taidemuseon vanhan ulkomaisen taiteen kokoelmat
sekä oman ajan taide, mukana Sara Hildénin kansainvälisen
nykytaiteen talletuskokoelma. Jouduin siis ottamaan haltuun
kerta heitolla taidehistoriaa meiltä ja maailmalta 1200-luvulta
nykypäivään. Sakari korjasi tekstistäni pahimmat virheet, ja salitekstit olivat käytössä pitkälle 80-luvulle.

Niinpä sitten työpäiväni keskiviikkoisin alkoi vasta puolilta päivin, koska päivä jatkui iltakahdeksaan. Konsepti ei ollut saanut
tuulta siipiensä alle menneisyydessä, eikä se oikein toiminut
uudelleen lämmitettynäkään. Kun joka keskiviikkoilta käytiin
läpi samoja kokoelmia, ei taiteenrakastajia yksinkertaisesti joka
viikolle riittänyt. Pikkuhiljaa alkoi tuntua vähän turhauttavalta puhua yhdelle tai kahdelle tai kolmelle henkilölle, jotka hekin
olivat aidosti vaivautuneita tilanteen saamasta intiimistä luonteesta.

Kun Ateneumin taidemuseossa sitten päätettiin perustaa uusi
museolehtorin virka, olin varsin varteenotettava hakija oppaan
ja opastustekstien laatijan kokemuksella. Minulla ei ole mitään
muistikuvaa siitä oliko tuosta virasta kovinkin moni kiinnostunut. Ainoana hakijoista muistan Marja-Liisa Rönkön, tulevan
esimieheni Valtion taidemuseossa ja nykyisen museologian yliopistolehtorin Helsingin yliopistossa.

Opaskaarti kasvoi ripeästi; Marjatta Konttinen ja Birgitta Lojander saivat pian koko joukon uusia ammattitovereita. Oppaiden määrän kasvamiseen vaikutti ennen kaikkea koululaisten
ilmaantuminen museoon. Museolehtorin työ oli antanut kokonaan uudet mahdollisuudet pohtia erilaisia kävijäryhmiä ja näille ryhmille tarjottavia palveluja. Kuvataiteen opettajat olivat
aika pitkälti itse opastaneet oppilaitaan museossa, luokanopettajat eivät juurikaan olleet paikalle uskaltautuneet. Ensimmäinen työni olikin luoda toimivat suhteet koululaitokseen, mikä
tapahtui varsin vaivattomasti, ja tiedotus uusista käytännöistä
levisi nopeasti.

Minä keskityin heti aluksi selvittelemään museon silloisen
kävijäkunnan rakennetta ja pohtimaan erilaisten yleisöjen käsitettä ja tavoitettavuutta. Koululaiset olivat olleet helppo ryhmä, mutta entäpä alle kouluikäiset? Päiväkotien kävijäryhmiä
ei Ateneumin historia tuntenut, ja reippaasti päätin korjata
tämän epäkohdan. Ikimuistoisen masentava oli ensimmäisen
paikalle kutsumani tarharyhmän museovierailu. Kyseessä oli
Vironniemen kävelymatkan päässä sijaitseva tarha, jolle lähetin ystävällisen Tervetuloa Ateneumiin -kutsun. Se otettiin
innokkaasti vastaan ja matkaan lähdettiin koko tarhan voimin.
Yli kahdeksankymmenen talvihaalareissa hikoilevan (naulakkopalvelut museossa olivat olemattomat) taaperon ryhmä näytti
silmissäni haalareiden valtamereltä heitä Ateneumin suuren
portaikon ylimmältä tasanteelta katsellessani. Lapset olivat
huomattavan paljon kiinnostuneempia porraskivien fossiileista
ja näyttelysalon lattian ilmastointikanaviin tungetuista purukumeista ja karamellipapereista kuin kokemattoman museolehtorin tuskaisista yrityksistä kaapata heidät kuvataiteen taikapiiriin.
Valitsemani Albert Edelfeltin Pariisin Luxembourgin puistossa
-maalauksen leikkivien pienokaisten sijaan he olivat paljon innostuneempia Akseli Gallen-Kallelan Velisurmaajasta ja Juho
Rissasen Rauta kaulassa -maalauksesta. Hikoilevan ja niskuroivan lapsiryhmän kohtaaminen hikoilevan ja epätoivoisen museolehtorin kanssa on laskettava opasurani suurten epäonnistumisten parhaimmistoon.

Koska museon johdossa oli Sakari Saarikiven kaltainen ihmisystävällinen taiteen popularisoija, hän suhtautui museolehtorin
työhön kannustavasti ja innostavasti (sen jälkeen kun olimme
tehneet sinunkaupat ja sopineet, etteivät farkut olleet asiallinen

Näin kantapään kautta opin kuitenkin sen ehdottoman perussäännön, että opastettavien ryhmien koolla on todellakin merkitystä. Käytössäni olleen budjetin puitteissa olikin toteutettavissa käytäntö, että koululuokat automaattisesti jaettiin kahteen

Huomattavasti enemmän yleisöä kiinnostivat erikoisnäyttelyjen
ilmaisopastukset, mikä oli ihan ymmärrettävää. Jossain vaiheessa keskiviikkoillat sitten yleisön pyynnöstä vaihtuivat sunnuntai-iltapäiviksi. Sunnuntait vakiintuivatkin vuosikymmeniksi
eteenpäin ilmaisopastuspäiviksi: suomenkieliset opastukset joka
sunnuntai, ruotsinkieliset kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.

Niin minusta sitten tammikuussa 1973 tuli ensimmäinen taidemuseoalan museolehtori Suomessa. Puolisen vuotta aikaisemmin Kansallismuseo oli saanut oman lehtorinsa Pekka Kärjen
tultua nimitetyksi sielläkin vastaperustettuun virkaan. Hänen
toimintansa jäi kuitenkin yhden kesän mittaiseksi, ja Raija Järvelä toimi Kansallismuseossa museolehtorina minun aloittaessa
toimintani. Tapasimme Raijan kanssa toisiamme säännöllisesti
kaikissa virallisissa yhteyksissä, mutta mitään museopedagogista pohdintaa emme harjoittaneet. Selvästikin Kansallismuseon
linja, toiveet ja tavoitteet olivat niin paljon taidemuseomaailmasta poikkeavia, ettei yhteistä käytännön tai ideologian sanelemaa keskustelupohjaa syntynyt. Ei varmaan myöskään siksi, että
olimme kumpikin vähän epävarmoja toimenkuviemme sisällöistä.
Koska museolehtorin toiminta Ateneumissa todella oli niin
uutta, ei kellään ollut kovin kirkasta kuvaa siitä, mitä hommassa oikeastaan piti tehdä. Ainoa selkeä ammatillinen työtehtäväni oli opastustoiminnasta huolehtiminen. Tarkoituksena ei
kuitenkaan ollut, että olisin automaattisesti hoitanut kaikki
museon opastukset. Tehtäväkseni tuli opastoiminnan organi28

pienempään ryhmään, tarharyhmien maksimikokona pyrittiin
pitämään 12 lapsen joukkoa.

museoammattilaisen työasu). Sakarin kannustavuus näkyi myös
museopedagogian budjetissa: sain käyttööni momentin, joka
mahdollisti kaikkien lapsiryhmien ilmaiset opastukset museossa. Tämä tietysti oli omiaan innostamaan opettajia luovuttamaan puhumisen asiaan perehtyneille oppaille. Oppaita oli
kaiken kaikkiaan hyvin helppo palkata, sillä lukuisat opastettavat ryhmät takasivat huomattavat sivutulot opiskelijoille. Sillä
sellaisista nämä 70- ja 80-luvun oppaat enimmäkseen olivat,
taidehistorian ja kuvataiteen opiskelijoita.

Kun Valtion taidemuseo 1990-luvun alussa perustettiin, se
merkitsi museopedagogiselle toiminnalle ratkaisevaa askelta
eteenpäin. Silloin muodostettiin Museopedagoginen yksikkö, jossa yhdistettiin kaikkien kolmen museon, Sinebrychoffin
taidemuseon, Suomen taiteen museon ja Nykytaiteen museon
museopedagogiikka (Kiasma synti myöhemmin, oman rakennuksen valmistuttua). Museopedagogisen yksikön myötä taidekasvatuksellinen henkilökunta laajeni suorastaan räjähdysmäistä vauhtia. Yhden henkilön henkilökohta kaksinkertaistui
kerta heitolla, kun työpajatoiminta alkoi ja sai vetäjäkseen Erica Othmanin, joka edelleen vetää Ateneumin työpajatoimintaa.
(Ryhdyimme heti puhumaan työpajassa työskentelevistä taidekasvattajista työpajaoppaina, sillä siitähän siinäkin oli kysymys,
opastamisesta oman tekemisen kautta.) Kun Museopedagoginen yksikkö Valtion taidemuseon organisaatiomuutoksen myötä 2000-vuoden alkuvuosina lopetettiin, yksiköstä oli ehtinyt
runsaassa kymmenessä vuodessa kasvaa viidentoista hengen
ammattitiimi.
Opastoiminta oli antoisa tehtäväkenttä, siinä kun löytyi niin tavattoman paljon kehitettävää. Oman oppaiden erikoisosaamista
vaatineen ryhmänsä muodostivat monet vammaisryhmät. Ensimmäisenä tulivat mukaan näkövammaiset ja sokeat 80-luvulla,
sitten seurasivat kuulovammaiset ja kuurot. Oppimisvaikeuksissa olevat ja huonosti kieltä taitavat otettiin toiminnan piiriin
vasta 90-luvun lopulla. (Kirjoitin ensimmäisen selkokielisen taidekirjani Hugo Simbergin maailma vuonna 2000.) Kaiken aikaa olimme tiiviissä yhteistyössä alan järjestöjen kanssa, joiden
asiantuntijat kärsivälliset perehdyttivät museon huonevalvojat
vammaisryhmien vastaanottamiseen ja oppaat opastamiseen.
Opastettavien ryhmien käsitteen laajentuessa oppaat tarvitsivat
kipeästi heihin itseensä keskittyvää opastusta ja perehdyttämistä opastamisen moniin tekniikkoihin ja eri ulottuvuuksiin.
Oppaille järjestettiin normaalin taidehistoriallisen sisällön perehdyttämisen lisäksi ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta tuikitärkeitä kursseja niin äänenkäytössä, ryhmädynamiikassa, psykologiassa, kehonkielessä, tilan ja tilanteen
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Museolehtorina
Suomen kansallismuseossa

haltuunotossa kuin kulttuurin diversiteetin kysymyksissäkin.
Itse olin päällikkönä mukana kaikissa koulutuksissa, kaikissa
kokeiluissa ja uusissa käytännöissä. Jotkut kokeilut onnistuivat
hyvin, toiset eivät ollenkaan. Joskus vuorenvarmaksi suosikiksi
suunniteltu kokeilu meni täysin harakoille, toisinaan yleisö yllätti täydellisesti. Muistan ällistykseni, kun Venäjän sosialistisen realismin -näyttelyn ruokatuntiopastukseni saivat liki seinät
repeämään innokkaista kuuntelijoista, kun taas ikoninäyttelyn
ruokatuntiaikana päästiin hyvinkin syvälliseen vuoropuheluun
sen ainoan opastettavan kanssa.

lismuseo -osaston johtajaksi tuli entisen historiallisen osaston
johtaja Riitta Pylkkänen. Virkamiesten vähyyden ja työtilojen
puutteen vuoksi toimintaa ei voitu käynnistää tehokkaasti.
Suomen kansallismuseoon perustettuun Museotekniseen toimistoon tuli kuitenkin valistus- ja tiedotustoimintaa johtavan
tutkijan (museolehtorin) virka. Tehtäviin kuului suunnitella
Kansallismuseoon uusia toiminta- ja työmuotoja mm. koululaisten ja ryhmien opastuksen, yleisöiltojen ja opastettujen retkien järjestämiseksi.

Olen aina ollut vakaasti sitä mieltä, että opastaminen turhan
usein käsitetään vain puhutuksi toiminnaksi. Olemme menestyksekkäästi käyttäneet hyväksi Kansallisteatterin näyttelijöiden
mimiikantaitoja, Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen
tanssitaitoa ja lukuisia kertoja Sibelius-Akatemian muusikkoja.
Vuosituhannen vaihteen Hugo Simberg -näyttelyn lasten sävellystyöpaja antoi lapsille mahdollisuuden säveltää Simberg-instrumenteilla oma vaikutelmansa taiteilijasta, työstää äänet tietokoneella ja viedä omat sävellykset cd:llä kotiin kuunneltaviksi.
Yhdessä Musica Novan kanssa järjestetyt TaikAika -lasten viikonloput toivat ympäri museota soittavat eturivin nykymusiikin
virtuoosit avaamaan musiikin kautta yhteyksiä ympärillä oleviin
taideteoksiin.

Pekka Sarvas kertoo aina tunteneensa olevansa ennen kaikkea
numismaatikko ja hän aloittikin uransa Kansallismuseossa jo
koulupoikana. Talvesta 1954 lähtien hän teki pieniä tilapäistöitä rahakammiossa tehtävänään järjestää ja luetteloida löytöjä.
Lisäksi hän osallistui useille arkeologisille kaivauksille. Sarvas
opiskeli Helsingin yliopistossa pääaineena Suomen ja Pohjoismaiden arkeologia ja oli vuosina 1959–65 joka kesä töissä Aarni
Erä-Eskon johtamilla Pohjois-Suomen kaivauksilla. Syksyllä
1959 Pekka Sarvas toimi ensimmäistä kertaa amanuenssin viransijaisena. Kansallismuseossa sijainneen Helsingin yliopiston
arkeologian laitoksen assistenttina hän oli vuosina 1966–72.

Pekka Sarvas (keskellä) Pohjoismaisen Numismaattisen Unionin kokouksen yhteydessä pidetyissä rahamuseon avajaisissa Avestassa, Ruotsissa 1983.

Minulle opastaminen on yhtä lailla salitekstien ja seinätekstien
laatimista, opaskirjojen kirjoittamista, yleisöluetteloiden suunnittelua varsinaisen näyttelyluettelon rinnalle, elokuvien tekemistä, audiovisuaalisten ohjelmien esittämistä, uuden median
mahdollisuuksien soveltamista. Suuren museon museolehtorina, kansallisgallerian valtaisat kokoelmat käyttövarana, olen
aina ollut huolissani toimintani Helsinki-keskeisyydestä. Sitä
ovat sitten olleet paikkaamassa monet julkaisut, ohjelmat ja elokuvat, kaikkialla luettavissa ja joka paikassa katsottavissa olevat
taidepuheen muodot.

Kuva: Museovirasto/Rahakammion arkisto.

pekka sarvas –
ensimmäinen museolehtori
Suomen kansallismuseon ensimmäiseksi museolehtoriksi valittiin 1.6.1972 lähtien FL Pekka Sarvas. Museolehtoriura jäi
lyhyeksi, sillä jo 4.8. hän sai tietää saaneensa uuden viran Museoviraston uuden tutkimusosaston, historian toimiston toimistopäällikkönä 1.10.1972 lähtien.

Hakiessaan museolehtorin virkaa Pekka Sarvaksella ei ollut
mielessä mitään ylevää missiota vaan sopiva, vakituinen virka
kiinnosti. Museossa oli tilapäisoppaita koululaisia varten, se
paljonko tutkijat opastivat, oli kiinni henkilökohtaisesta intressistä. Oppaista Pekka muistaa erityisesti asessori Tammisen tyttären, jonka ääni kuului opastuksen aikana läpi museon.
Opastustoiminnan kehittämistä konkreettisella tasolla Sarvas ei
ehtinyt aloittaa.

Vuonna 1972 Muinaistieteellisen toimikunnan toiminta päättyi
ja tilalle perustettiin Museovirasto. Organisaatiouudistus toi
mukanaan monia muutoksia. Nyt perustetun Suomen kansal30
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Koulutusta museolehtori ei 1970-luvun alussa saanut, eikä siihen
voinut paljoa kouluttautuakaan, koska niin paljon riippui Sarvaksen mukaan persoonasta. Arkeologian laitoksen assistenttina Pekka Sarvas oli jo pitänyt Kansallismuseon näyttelyssä lukuisia peruskursseja arkeologian opiskelijoille ja opastaminen oli hänelle tuttua.
Sarvaksen mukaan hyvän museolehtorin tärkeimmät ominaisuudet ovat tavoitteellisuus, kyky tulla toimeen ihmisten kanssa, kyky
esitellä asia niin, ettei siinä ole paperin makua sekä kyky luoda positiivinen, miellyttävä tunnelma. Museolehtorilla on lisäksi Sarvaksen mukaan oltava käsitys siitä, mikä on keskeistä ja kuinka paljon
tavallinen museokävijä jaksaa. Tärkeää on saada yleisö ihastumaan
näyttelyyn sekä sitä kautta oppimaan jotain uutta. Näyttelyt liian
pitkine selittävine teksteineen ovat kuin kirja, joka pakotetaan lukemaan seisten, Sarvas kertoo.

Pekka Sarvas muistelee, että museolehtorin virka oli ilmeisesti
ilmassa 1970-luvun alussa. Muinaistieteellinen toimikunta oli
ollut enemmänkin virasto ja tutkimuslaitos, eikä pieni henkilökunta ollut suuntautunut yleisökasvatukseen. Lyhyenä museolehtorikautenaan Sarvas osallistui heinäkuun alussa pidettyyn Euroopan alueellisten ulkomuseoiden liiton kokoukseen,
joka järjestettiin Kansallismuseossa ja Seurasaaren ulkomuseossa.
Riitta Pylkkästä Pekka piti erinomaisena esimiehenä, jonka
kanssa hänellä ei kuitenkaan ehtinyt olla mitään pitkiä keskusteluja työtehtävistä. Riitta Pylkkäsellä oli näyttelytoiminta
mielessä ja hän otti vakavasti museolehtorin tehtävän. Hän oli
Pekan mukaan tehnyt opintomatkan USA:han ja oli ilmeisesti
saanut sieltä paljon vaikutteita. Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomuksesta vuodelta 1960 löytyykin tieto, että
Riitta Pylkkänen osallistui Amerikan Museoliiton kutsumana
Bostonissa 25.–27.5.1960 pidettyyn museoiden neuvottelukokoukseen ja piti kokouksessa Kansallismuseota koskevan esitelmän. Matkan yhteydessä hän kävi tutustumassa Amerikan
muihin tärkeimpiin museokeskuksiin Bostonissa, New Yorkissa,
Philadelphiassa, Baltimoressa, Washington D.C:ssä, Chicagossa ja Detroitissa.

seon työntekijöitä, ja heitä tapasi myös Museoliiton järjestämillä museopäivillä, lisäksi museossa työskenteli opiskeluaikaisia
tuttuja.
Kaupunginmuseon pieneen ja kiinteästi yhdessä työskentelevään henkilökuntaan verrattuna Kansallismuseon työtekijät
olivat hyvin erillään, kukin keskittyneenä omiin tehtäviinsä.
Heitä ei ollut aina helppo saada esittelemään edes oman alansa
näyttelyitä. Museolehtori saikin työskennellä omissa tehtävissään hyvin itsenäisesti ja lähes yksin. Kansallismuseossa oli ollut
ennen museolehtoria määräaikaisia oppaita ja tutkijat opastivat
satunnaisesti. Vuonna 1973 museoon palkattiin Leena Tuomikoski museolehtorin osa-aikaiseksi avustajaksi ja hän opasti
lähinnä koululaisryhmiä museon aukioloaikoina. Lisäksi museossa oli ajoittain töissä ensisijaisesti ruotsiksi ja englanniksi
tuntityönä opastuksia tekevä henkilö.

raija järvelä –
yleisötoiminnan kehittäjä
Raija Järvelä valittiin Pekka Sarvaksen jälkeen Kansallismuseon
uudeksi museolehtoriksi 1.1.1973 alkaen. Vuoden 1977 lopulla Raijasta tuli Museoteknisen toimiston vs. intendentti ja hänen
alaisenaan vs. museolehtorina toimi Kirsti Melanko. 1.6.1979
Raija Järvelä valittiin Museoteknisen toimiston päälliköksi, intendentiksi, ja 1.9.1979 uutena museolehtorina aloitti nyt virallisesti
Kirsti Melanko.

Pekka Sarvas aloitti Kansallismuseon perinteiset tiistai-iltojen
esitelmäsarjat. Idean esitelmistä hän oli saanut Ateneumin henkilökunnan pitämistä esittelyistä, erityisesti hän muistaa Aune
Lindströmin esitelmät. Pekalla heräsi innostus järjestää samantapaisia esittelyitä Kansallismuseossa tiistai-iltaisin. Niiden tarkoituksena oli olla arkisesti luontevia tilaisuuksia, joissa suuri
yleisö olisi päässyt tapaamaan museohenkilökuntaa ja keskustelemaan. Tiistai-illat muuttuivat kuitenkin pian, kun esitelmöitsijät ottivat ne liian vakavasti ”kampaajalla käyntiä myöten” ja
toisaalta niihin muodostui vakioyleisö; uskollisimmat kuulijat
jopa pyysivät anteeksi, jos eivät edellisellä kerralla päässeet mukaan. Ajatuksena oli, että tapahtuma pidettäisiin näyttelytiloissa, ja niin tapahtuikin ensimmäisellä kerralla, mutta ongelmia
syntyi heti, koska paikalle tuli ahtaaseen näyttelytilaan nähden
liian paljon väkeä. Esittelyt olikin siirrettävä kirjastoon (nykyiseen tietokeskukseen). Tarkoituksena siis oli, että olisi esitelty yksittäisiä museoesineitä tai esineryhmiä, ei ulkomuseaalisia aiheita.
Vähitellen alettiin käyttää myös ulkopuolisia esitelmöitsijöitä.

Raija Järvelä opiskeli Helsingin yliopistossa alun perin pääaineenaan suomen kieli ja kirjallisuus, mutta suorittaessaan kansatieteen
cum laudeen kuuluvia töitä (50 tuntia) Kansallismuseossa, hän sai
kuulla Helsingin kaupunginmuseossa avoinna olevasta museoharjoittelijan paikasta, jonka hän myös sai. Harjoitteluajan jälkeen hänellä oli mahdollisuus jatkaa töitä Kaupunginmuseossa ja museoala
alkoi tuntua yhä kiinnostavammalta. Pääaine vaihtui kansatieteeseen ja sivuaineisiin, joihin kuului myös arvosana kasvatusopista, ja
myöhemmin myös arkeologia ja taidehistoria.
Helsingin kaupunginmuseossa Raija Järvelä työskenteli kaiken
kaikkiaan 11 vuotta, harjoittelijana, museoapulaisena, museoassistenttina ja lopulta amanuenssina. Into museotyötä kohtaan
oli suurta, sillä tehdessään kansatieteen gradua Raija toimi
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Raija Järvelä teki opintomatkoja Tukholmaan ja Nationalmuseetin, Stockholms Stadsmuseumin ja erityisesti Nordiska
museetin henkilökunnasta löytyi elinikäisiä ystäviä. Näissä museoissa yleisölle suunnattu toiminta oli hyvin monipuolista ja
pedagogiset yksiköt olivat jopa 5-6 henkilön kokoisia. Nordiska museetissa ja Stadsmuseumissa oli opastusten lisäksi muutakin tuolloin uudenlaista toiminnallisuutta esim. roolileikkejä,
pukeutumista jne.

Raija Järvelä Seurasaaren ulkomuseon 75-vuotisjuhlassa vuonna 1984.
Kuva: Tuntematon kuvaaja / Museovirasto

kokopäivätyössä Kaupunginmuseossa ja oli samaan aikaan perustamassa Helsingin teatterimuseota sekä toimi sen ensimmäisenä esimiehenä. Hän oli mukana kantamassa tavaroita Kansallisteatterin vintiltä museoon, joka toimi aluksi Balderin talossa
Aleksanterinkadulla.

Museolehtorin työnkuva oli Järvelän mukaan hyvin laaja ja siihen kuului mm. suunnitella tiistai-iltojen esitelmäsarjat, jotka
olivat ”järisyttävän” suosittuja. Keväällä ja syksyllä järjestettyjen
tilaisuuksien suurin kuulijamäärä saattoi olla yhteensä yli 3 500
henkilöä. Tiistai-iltoihin tuli paljon ns. ”vakikävijöitä”, jotka
kävivät vuodesta toiseen ja monista kuulijoista tuli lähes ystäviä.
Toinen tärkeä ja aikaa vaativa toimintamuoto olivat keväisin ja
alkukesästä järjestetyt yleisöretket.

Kun Kansallismuseon museolehtorin virka tuli syksyllä 1972
hakuun, Raijaa houkuteltiin hakemaan sitä. Hakijat kutsuttiin
haastatteluun ja he joutuivat pitämään noin 10 minuutin ex
tempore esitelmät annetuista aiheista. Raija valitsi vaihtoehdon:
”Miten museo voi tavoittaa eri kansalaispiirien mielenkiinnon?”
Museolehtorin virkaan valitulle Raija Järvelälle Kansallismuseo
oli monessa mielessä tuttu. Jo vuonna 1964 professori Niilo Valosen johtamalla Viron matkalla oli ollut mukana Kansallismu-

Kansallismuseossa ei Järvelän aikana ollut minkäänlaista tiedotussihteeriä ja museolehtorin tehtäviin kuului yleisötilaisuuksien ja opastustoiminnan lisäksi vastata tiedotuksesta. Raija
Järvelä panosti erityisesti tiedotustoiminnan kehittämiseen.
Oli tärkeää luoda hyvät suhteet päivälehtien ja Suomen tieto33

toimiston kulttuuritoimittajiin, joiden kirjoitusten kautta tieto
levisi. Erityistä iloa saattoi tuntea, jos myös televisio oli saatu
kiinnostumaan kulloisestakin asiasta.
Kansallismuseon kävijämäärä tuntui Järvelästä Kaupunginmuseoon verrattuna suhteettoman vähäiseltä. Kävijämäärää yritettiin saada kasvuun ja siinä onnistuttiinkin, myös opastusmäärät
lisääntyivät. Mainostamiseen ei juuri ollut määrärahoja, mutta
valtiolla oli vielä vapaakirjeoikeus, joten kirjeitä tapahtumista
sekä muusta toiminnasta lähetettiin paljon. Tiedotus oli viikoittaista ja hyvin tärkeää, mutta työllisti paljon. Yhteiset postitustalkootkaan eivät olleet harvinaisia.
Raija Järvelä opasti myös itse paljon. Museokäynnin integroiminen koulujen opetukseen oli normaalia alusta lähtien. Oli
tärkeää muistuttaa opettajia siitä, että esim. historiaa voi museossa helposti esitellä. Koululais- ja opiskelijaryhmät pääsivät
museoon ilmaiseksi ja myös opastus oli ilmainen. Raija Järvelästä museolehtorin työ oli vaativaa ja mielenkiintoista, itsekin
sai oppia koko ajan uutta. Jokaisen näyttelyn kohdalla oli tarkkaan selvitettävä, mistä siinä oli kysymys.

oli antamassa tietoa museolehtorin työstä esim. Museoliiton
koulutustilaisuuksissa. Silloin hän kertoo usein mielellään puhuneensa ideoista eli siitä, mitä voisi tehdä, jos olisi enemmän
resursseja.

Puhe, tekstit ja tehtävät oppaana
luonnontieteellisessä museossa

Raija Järvelä kävi 1970-luvulla perusnäyttelytyöryhmän mukana tutustumassa Tanskan ja Ruotsin museoiden uusimpiin museonäyttelyihin ja niiden suunnitteluun sekä osallistui useisiin
CECAn kokouksiin esim. Ruotsissa ja Hollannissa ja hän piti
näitä matkoja työn kannalta tärkeinä ja hyvin antoisina. Hän
oli jopa jäsen englantilaisten museolehtoreiden yhdistyksessä,
johon oli tutustunut ruotsalaisten kollegojen kautta.

jukka kauppinen – luonnontieteellisen
museopedagogiikan uranuurtaja
PV: Sinulla on biologin koulutus, FK-tutkinto Helsingin yliopistosta ja vuonna 1997 väittelit filosofian tohtoriksi Kuopion
yliopistosta. Olet myös hankkinut kirjoittajakoulutusta. Millaista koulutusta olet saanut ja hankkinut museossa tapahtuvaan
opastus-, opetus- ja yleisötyöhön?

Järvelä oli usein mukana museolehtorina näyttelytyöryhmissä,
ainakin tiedotuksen puolesta. Raija pyrki kiinnittämään huomiota siihen, miten informaatio siirtyy eli että näyttelyteksti
olisi helposti ymmärrettävää, sitä ei olisi liikaa, se olisi kirjoitettu tarpeeksi isoilla kirjaimilla jne. Hän muistaa lämmöllä
yhteistyötä seuraajansa, museolehtori Kirsti Melangon kanssa.
Yhteistyö sujui hyvin, nyt oli lopultakin heijastuspinta, sai yhdessä keksiä ja ideoida. ”Yhden hengen yrityksessä ei synny riittävästi aivoriihtä”, Järvelä kertoo.

Järvelälle suhde yleisöön oli tärkeintä opastettaessa. Hän koki
olevansa kävijöitä varten ja panosti siihen. Rohkeus esiintyä
kasvoi, kun oli oltava ryhmän edessä ja ilmaistava asiansa. Tärkeät pontit kierrokselle oli löydettävä, jo pelkkä esineiden sijoittelu näyttelyssä saattoi vaikuttaa siihen mistä kerrottiin ja minkä ohi käveltiin. Opastusten aikana käsiteltiin usein vain tietty
pätkä koko museosta ja niin oli tarkoituskin, Järvelä kertoo.

Raija Järvelä muistelee huvittuneena sitä, kuinka Bengt von
Bonsdorff oli aikanaan ollut kiinnostunut museolehtorin työstä
ja tullut käymään Raijan luona. Aikansa kuunneltuaan jatkuvasti soivaa puhelinta ja sitä tiedon kirjoa, joka museolehtorilla
oli oltava, Bengt ilmoitti, ”että hänelle alkoi syntyä aika hyvä
käsitys museolehtorin työstä.”

Kansallismuseossa kävi jo Järvelänkin aikaan paljon päiväkotiryhmiä, jotka ovat jääneet hänen mieleensä. Lapset olivat hyvin
tarkkoja, saattoi kuulua kommentti ”viime vuonna sanoit niin”.
Siinä tunsi vastuuta siitä miten tietoa jakaa. Pohdimme lasten
kanssa, miten oli ennen tultu toimeen ja yritimme suhteuttaa
sen tämän päivän elämään, Järvelä kertoo tavastaan opettaa lapsia. Erityisesti näkövammaisten vierailuja varten alettiin kehittää kosketeltavien esineiden kokoelmaa.

Artikkeli pohjautuu Suomen kansallismuseon tutkija Marjut
Lammisen tekemiin haastatteluihin:
Pekka Sarvaksen haastattelu 12.10.2009
Raija Järvelä-Hynysen haastattelu 13.10.2009

JK: Aloittaessani museolehtorina näihin tehtäviin koulutusta
ei juuri ollut. Museopedagogiaan ja ympäristökasvatukseen läheisesti liittyvät asiat kuuluivat – jos niitä ylipäänsä opetettiin –
humanististen alojen ja kasvatustieteen piiriin. Erilaiset museoalan koulutuspäivät, seminaarit, työryhmät ja hankkeet olivat
ainut mahdollisuus kommunikoida alan muiden toimijoiden
kanssa. Opettajan sijaisuudet koulussa ja kiinnostus opetustyöhön ovat pohjustaneet tietä, samoin opetus kansalaisopistossa.
Museolehtorin tehtäviin kuuluneet näyttelyiden suunnittelu ja
toteutus, lähinnä näyttelytekniikan koulutus, ovat kuuluneet
mm. Museoliiton ohjelmaan. Pedagogista työtä ja yleisöpalvelutoimintaa luonnontieteellisten museoiden neuvottelupäivillä
ja muussa museoalan kehittämisessä sivuttiin vain lyhyesti kysymällä joskus museolehtorin tai jonkun muun näyttelytoimintaan syventyneen henkilön näkemystä.

Jukka Kauppinen pitämässä esitelmää Raivolassa Edith Södergranin
patsaalla kesällä 2009. Kuva: Liisa Kauppinen

Päivi Venäläinen (PV): Jukka Kauppinen, olet toiminut Kuopion luonnontieteellisen museon intendenttinä vuodesta 1997
ja sitä ennen museolehtorina vuosina 1982-1997. Olit ensimmäinen museolehtori, joka toimi luonnontieteellisessä museossa. Miten ajauduit museopedagogiseen työhön?

Antoisia ja kokoavia kehityshankkeita, jotka ovat auttaneet
museolehtorin työssä, ovat muun muassa Museoliiton pedagogisen työryhmän jäsenyys ”Opintokäynti museossa” -julkaisun
yhteydessä 1983-84, Kuopion museon opaskirjan kirjoitus- ja
toimitustyö 1988 sekä Museoviraston ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijatyöryhmän ”Tulevaisuuden museossa” jäsenyys 1995-96.

Jukka Kauppinen ( JK): Kuopion museon museolehtoritoiminta alkoi vuoden 1982 alussa. Raili Huopaisen toimittua tehtävässä vain vajaan vuoden minut valittiin hänen seuraajakseen.
Tätä ennen olin toiminut tutkijana yliopistolla, sitten tutkijana
museon hankkeissa ja vihdoin museolehtorina.

Saiko museolehtori tuolloin koulutusta? Järvelä kertoo, että
jos jotain koulutusta oli, se oli pikemminkin sitä, että hän itse
34
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PV: Kuuluiko museolehtorin työhön opastaminen?

”Suurelle yleisölle” tarkoitetut julkaisut kirjoitus- ja toimitustöineen ovat olleet suureksi hyödyksi, samoin esitelmät, luennot
ja erilaiset puhetilaisuudet. Tiivis yhteistyö ja keskusteluyhteys
muiden museoiden välillä – mm. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja taidemuseo – ovat olleet kehittäviä. Virkavapaudet ovat suoneet mahdollisuuden erilaisten näkökulmien avaamiseen.

JK: Museolehtorina aikaa opastuksiin jäi vähänlaisesti. Omat
opastukset koskivat useimmin vaihtuvia näyttelyitä ja olivat
monesti infotilaisuuden luonteisia esittelyjä. Perusnäyttelyiden
tietyistä teemoista oli rajattavissa ajankohtaisia aiheita, joista
valitsin sopivia kokonaisuuksia. Näitä olivat esimerkiksi talviset eläimet ja niiden ruokinta, kololinnut ja linnunpöntöt sekä
kevät ja keväänmerkit. Näistä teemoista ja kokemuksista kehittelin sittemmin lasten istuntoja kertomusmenetelmäksi. Olen
tehnyt erikoisopastuksia lapsille mm. eläinten selviämisestä talvisessa luonnossa ja lukiolaisille lintuyhteisöjen ekologiasta.Tämänkin jälkeen toiminta on jatkunut osana intendentin työtä,
mutta rajoitetuissa määrin.

Työkokemukset muualla sekä järjestötyö ja harrastukset ovat
antaneet valmiuksia museossa toimimiseen. Nuorena Kuopion
Nuoret Luonnonystävät olivat ikkuna ja ovi museolle – museotalo oli yhdistyksen koti. Käytännöstä oppineiden vapaaehtoistyöntekijöiden, yhdistyskonkarien ja pitkään museossa toimineiden työtoverien tieto ja taito on ollut korvaamaton apu.
Kokemuksia ovat tarjonneet lisäksi tutustumiskäynnit museonäyttelyihin ja näyttelykeskuksiin kotimaassa ja ulkomailla sekä
osallistuminen museoalan seminaareihin ja koulutuspäiviin.
Erilaisia näkökulmia ovat avanneet työ tutkijana yliopistolla
ja museossa, samoin jaksot vapaana tutkijana ja kirjoittajana.
Kulttuurisihteerin työ vuosina 1989-90 oli hyödyllistä vaihtelua
museotyön sisältöön ja käytäntöihin.

PV: Ketkä muut ovat Kuopion museossa opastaneet?
JK: Kuopion museossa luonnontieteellisiä näyttelyopastuksia
ovat alkuaikoina tehneet koulujen ja päiväkotien opettajat sekä
museon perustajajärjestön Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen jäsenet. Vuodesta 1974 alkaen päävastuu työstä on ollut museo-oppaalla. Hän on vastannut yleisopastuksista, mutta
joskus myös tiettyihin teemoihin syventyen. Erikoisopastuksia
ovat toteuttaneet kunkin museoalan asiantuntijat mm. erilaisille vieraille, alan ammattilaisille tai asiaan syventyneille harrastajille. Myös museon muut intendentit ovat tutustuttaneet opiskelijoita ja muita erikoisryhmiä lähinnä oman vastuualueensa
kokoelmiin.

PV: Mitä museolehtorin toimenkuvaan sisältyi?
JK: Museolehtorin toimi oli uutta luonnontieteellisten museoiden piirissä 1982. Toimenkuva oli laaja. Kuopion museossa
ovat olleet alun perin sekä kulttuurihistorialliset että luonnontieteelliset näyttelyt, joiden parissa lehtorikin pääasiassa toimi.
Työhön kuului näyttelyiden, erityisesti vaihtuvien näyttelyiden
suunnittelua ja toteutusta, painotuotteiden tuotantoa, tiedotusta, opetusta ja muuta yleisötoimintaa ja -palvelua. Ensimmäinen vaihtuva näyttely, josta vastasin, käsitteli biologista evoluutiota ja Darwinia, seuraava taidekäsityötä, siirtolaisuutta ja ties
mitä. Aiheet vaihtelivat paljon. Vaihtuvien näyttelyiden ohella
kehittelin luonnontieteellisen museon perusnäyttelyitä ja niihin
liittyvää kirjallista aineistoa omaa osaamista hyödyntäen. Lisäksi museoilla oli yhteisiä asioita ja henkilökuntaa varten erityinen Yleis- ja näyttelytoimisto, jonka esimiehenä museolehtori
toimi.

PV: Mikä kaikki on mielestäsi opastustyötä museossa?
JK: Kaikkeen yleisöpalvelutyöhön liittyy opastaminen. On vaikea tehdä rajaa museo-opastamisen ja muun museopedagogisen toiminnan sekä ympäristökasvatuksen välillä. Asiasisällön
avaaminen suullisesti selostaen on perinteisin toimintamuoto,
samoin opastavat tekstit kirjasten ja monisteiden muodossa.
Syventävät, kuvitetut lukemistot ”museoiden helmistä” ovat
haasteellinen työmaa. Tällaisten julkaisujen avulla museot voivat tehdä tunnetuksi kokoelmiaan, arkistojaan ja tutkimuksiaan.
Lajeista, luonnon diversiteetistä ja luontohavainnoista on ai36

ten ääniä jäljitellen. Mukana on ollut aina museon kokoelmia
ja näyttelyt ovat ympäröineet tapahtumia. Esimerkiksi karhusta kertovassa näyttelyssä karhuperheen kertomuksia ja muita
eläinaiheita esiteltiin lapsille suullisin tarinoin, museonäyttein,
kuvin ja äänin. Opastustyön ja muun yleisöpalvelun nykytilaa ja
tulevaisuuden suunnitelmia on koottu verkkojulkaisuun ”Tietoa,
kokemuksia, kertomuksia. Luonnontieteellinen museo opetuksen ja kasvatuksen tukena” ( Jukka Kauppinen 2009;
www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/luontokasvatus).

empaan museolehtorin työhön liittyen ja sille jatkona julkaistu
syventävää aineistoa kirjoittamassani kirjassa ”Hämmästyttävä
monimuotoisuus. Luonnon tapahtumia, kansan tietoa, museohavaintoja” (2007).
PV: Millä tavalla oman urasi aikana opastustyö luonnontieteellisissä museoissa on muuttunut?
JK: Aluksi opastuksella ymmärrettiin lähinnä näyttelyiden yhteydessä tapahtunutta suullista selostusta, jota kohdennettiin
eri-ikäisille, lähinnä päiväkodeille ja kouluille. Näiden suullisten opastusten lisäksi tehtiin monisteita tai painettuja opaskirjasia. Opettajilla oli lisäksi näyttelyiden teemoihin perehdyttäviä
oppilastehtävämonisteita. Joskus vaihtuvien kiertonäyttelyiden
mukana oli valmista koulujen käyttöön suunnattua aineistoa.
Museon toteuttamaan opastus- ja opetustoimintaan oppilastehtävät tulivat joskus 1980-luvun alussa. Niitä tehtiin sekä
perusnäyttelyihin että vaihtuviin näyttelyihin liittyen. 1980-luvulta lähtien tehtäviä on tuotettu melkeinpä kaikissa luonnontieteellisissä museoissa. Niitä suunniteltiin usein yhteistyössä
opettajien kanssa. Hyvinä yhteyshenkilöinä koulun ja museon
välillä – ainakin Kuopion museotyössä – olivat ainekohtaiset
ohjaavat opettajat ja lääninkouluttajat, jotka toimivat samalla
eräänlaisina ”museolehtoreina”. Valitettavasti tämä mahdollisuus on nykyään menetetty, ja se heijastuu museopedagogisiin
valmiuksiin.

PV: Miten museossa tapahtuvaan opastustyöhön mielestäsi
suhtaudutaan?
JK: Opastettavat suhtautuvat opastavaan henkilöön museossa
arvostavasti ja hyvin positiivisesti, he kuuntelevat ja seuraavat
häntä usein uteliaasti ja keskittyneesti. Museo on yleisöä kiinnostava, erikoinen paikka – ja opas on usein siellä ainoa kohdattava henkilö. Hän edustaa asiantuntemusta, luotettavuutta.
Hän voi luoda museoon hyvän hengen. Oppaan näkökulmasta
palkitsevaa on onnistunut, molemminpuolinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus.
Museon muulle henkilökunnalle yleisöä opastava työ on usein
ehkä ollut itsestään selvä asia, joka ei paljon muille kuulu museon sisällä. Opastus tapahtuu näyttelyissä omalla painollaan tiettyjä tosiasioita – yleensä näyttelytekstejä – toistaen, lienee ollut
melko yleinen asenne. Opastava henkilökunta on saattanut jäädä joskus myös sivuun muusta museon ajankohtaisesta ja opastamisen kannalta hyödyllisestä tiedosta. Tilanne ei suinkaan
ole aina tällainen: aukipito- ja opastushenkilökunta saa tukea
ja koulutusta sekä osallistuu näyttelyiden sisällön suunnitteluun
yleisöpalvelun näkökulmasta.

Opaslehtisten ja kirjasten lisäksi usein kaavamaiset ja varsin pieniä yksityiskohtia ”tenttaavat” tehtävät olivat jonkin aikaa melkeinpä ainoa opastuksen oheisaineisto. Tosin erilaiset yleisötilaisuudet, kuten museon keskiviikkoillat, syvensivät tarjontaa
asiantuntijaluentojen, kuvaesitysten ja työnäytösten muodossa.
Viime vuosikymmeninä entisten opastusmuotojen oheen ovat
tulleet monet kokemukselliset prosessit kuten sadut, kertomukset, draama ja käsillä tekeminen. Museopedagogiset ja
ympäristökasvatukselliset menetelmäkokeilut ovat opastus- ja
opetustyössä melko uusia. Tällaisesta kehitystyöstä mainittakoon lähinnä lasten kanssa yhdessä tehdyt kertomukset, joita
on toteutettu istunnoissa keskustellen ja pohtien, välillä eläin-

PV: Kertoisitko lopuksi jonkin onnistuneen tai haastavan opastuskokemuksen?
JK: Haasteellisuudesta tulee mieleen Lahden historiallisen
museon ja Kuopion luonnontieteellisen museon yhteistyönä
toteuttama Karhu-näyttely. Siinä yhdistyivät biologiset faktat,
37

niillä oli häntä.
Me kaikki voisimme olla pikkuhippiäisiä ja jäljitellä niiden ääntä: hi-hi, hihihi… si-si, sisisi. Nyt kaikki yhdessä! Hi-hi, hihihi, hihi, hihihi…
Hömötiainen sanoo tii tii tii ja etenee puusta puuhun yhdessä
hippiäisen kanssa. Hippiäinen vastaa sille kuusen latvassa korkealla. Ne pitävät toisiinsa yhteyttä ääntelemällä. Yhteydenpito on
niille eduksi.
Suuria metsiä pitäisi olla talvilinnuille, niin ne löytäisivät riittävästi ruokaa ja yöpymiskoloja puista. Silloin tiainen voi jatkaa
virkeänä matkaansa puusta puuhun äännellen mennessään
tii tii tii, tii tii tii… tsi tsi-tsää tsää tsää… Ja se hippiänen: hi hi
hihi…
Iso hippiäisparvi etenee museon parvella, välillä lähestyen, sitten
etääntyen.

myytit, kertomusperinne ja karhun esineellinen kulttuurihistoria sisältäen nallenäyttelyn, jossa oli satoja ihmisten lainaamia
nalleja. Karhu kaikille! Opastustilanteet herättivät monia kysymyksiä karhun elämästä, talvipesän tapahtumista ja karhun tietoisuudesta. Mitä karhu tietää pesässään, herätessään tai nukkuessaan – näkeekö se unta? Niin – mitä tietäisimme toisista?
Puhummeko tässä faktaa – mitä oikein tiedämme?
Mieluisana kokemuksena on jäänyt mieleen Kuopion kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen museon kokoelmia joulukalenterin muodossa esitellyt näyttely opastuksineen. Kulttuurihistoriallisen museon 24 erilaiseen seinäkaappiin kukin museon
työntekijöistä saattoi sisustaa mieleisensä kokonaisuuden ja
esitellä kaapin paikalle kutsutulle päiväkotiryhmälle tai alakoululaisille aamulla hämärissä. Odotus oli suuri, tilanne jännittävä.
Kaappi toisensa jälkeen avattiin, ja aamu aamulta oli enemmän
tarkasteltavaa. Jokainen aamukaappi oli uusi, erilainen. Opas,
museolehtori tai joku muu esitteli uuden kaapin, josta löytyi
milloin kiliseviä aisakelloja, milloin täytettyjä tilhiä, nukke nimeltään Eino-Mirjami… Esineistä kerrottiin, niitä tarkasteltiin, ääniä kuulosteltiin ja jäljiteltiin. Tilhen sirinä tuli tutuksi,
samoin punatulkun ääni.

(Ote Jukka Kauppinen (2009): ”Illansuun hetket – kokoamme
lasten kanssa yhteistä kertomusta museon parvella” http://www.
kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/luontokasvatus/liitteet/illlansuunhetket.html)

Yhteiset istunnot, joissa keskustellen etsitään vaihtoehtoja ja
ratkaisuja eläinten luonnossa selviytymiseen, ovat olleet antoisia
ja innostavia kokemuksellisen oppimisen, museopedagogian ja
ympäristökasvatuksen kehittämistyötä. Istunnoissa on puhuttu
vaikkapa talvisesta metsästä:

Kirjoittajat ja julkaisun työryhmä

Jukka Kauppinen, FT, on toiminut muun muassa tutkijana,
vapaana kirjoittajana, kulttuurisihteerinä, Kuopion museon
museolehtorina (1982–1997) ja luonnontieteellisen museon intendenttinä (1997-).

Leena Tornberg, FM työskentelee tällä hetkellä Museoliiton
koordinoimassa Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö
aikuisille –hankkeessa projektikoordinaattorina Helsingin yliopistossa (CICERO Learning -verkostossa). Vuodesta 2006
lähtien Tornberg on toiminut ICOM/CECA maakoordinaattorina.

Marjut Lamminen, FM, toimii tutkijana Suomen kansallismuseossa ja vastaa mm. Kansallismuseon opetustoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä.

Päivi Venäläinen, FM, KM on toiminut Valtion taidemuseon
museopedagogisissa tehtävissä ja projekteissa sekä taidekasvatuksen tutkijana. Oli Pedaali ry:n puheenjohtajana v. 2009. On
tällä hetkellä Hyvinkään lasten ja nuorten taidekeskuksen va.
toiminnanjohtaja.

Marjatta Levanto, FM, toimi vuosina 2004-2008 Pariisissa
Suomen Ranskan kulttuuri-instituutin johtajana. Tällä hetkellä
hän työskentelee vapaana kulttuurialan toimijana.
Nana Salin, TaM on ollut vuodesta 2003 EMMAn vastaava
museolehtori. Salin toimii myös Museopedagoginen yhdistys
Pedaali ry:n puheenjohtajana (2010).
Erja Salo, FM on ollut vuodesta 2004 Suomen valokuvataiteen
museon museolehtori. Salo on Museopedagoginen yhdistys Pedaalin ry:n tiedottaja ja perustajäsen.

Hiljaisuutta ja talvisen metsän hentoja ääniä
Mietimme yhdessä eläinten erilaisia käyttäytymisen vaihtoehtoja ja
kehittelimme yhteistä kertomusta metsästä, illansuun hetkistä, miten hippiäinen ja hömötiainen selviytyvät talvisessa luonnossa.
Ne vaeltavat puusta puuhun koko valoisan päivän ajan – hippiäinen latvassa korkealla ja hömötiainen alaoksissa. Mutta mitä ne
ovat puista etsimässä? Löytävätkö?
Lapset keksivät runsain mitoin selviytymismahdollisuuksia: on
etsittävä pesää ja siemeniä, pikkuelukoita. Oma koti tuli yhdellä
tytöllä mieleen: Meillä oli pieniä tuhmia eläimiä kotona, vessassa,
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Opastamisen historiaa –julkaisu kuuluu Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n julkaisusarjaan
Pedafooni. Aikaisemmin ovat ilmestyneet Nuoret
ja kulttuurinen osallisuus (2007) ja Pedafooni 2A
Opastamisen nykypäivää (2009).
Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on vuonna 2005 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena
on edistää pedagogista toimintaa eri alojen museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa. Yhdistyksen tavoitteena on myös vahvistaa museopedagogien ammattikunnan identiteettiä ja arvostusta ja tukea jäsentensä
ammatillista kehittymistä.
Opastamisen historiaa on takautuvaa jatkoa Opastamisen nykypäivää -julkaisulle. Alun perin yhtenäiseksi tarkoitetun julkaisun tekovaiheessa ilmeni, ettei museossa tapahtuvaa opastoimintaa ole juurikaan
kartoitettu. Yhdistys halusi paikata tätä kulttuurihistoriallista aukkoa ja ottaa lisäaikaa historiaosuuden
kartoitukselle. Tähän julkaisuun on koottu opastamisen vaiheita niin taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten museoiden kuin luonnontieteellisten museoiden alalta aina siitä asti kuin museoita on Suomeen
perustettu. Lähihistoriaan luodaan tarkempi katse
neljän oman aikamme museopedagogian uranuurtajan haastattelujen kautta.

www.pedaali.fi
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