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Kulttuuri kantaa
Kulttuurin ja taiteen merkitys elämänhallinnassa, itsensä kehittämisessä, hyvinvoinnis-
sa, terveydessä ja osallisuuden kokemisessa saa entistä enemmän huomiota ihmisten 
elämässä ja yhteiskunnassa. Mahdollisuudet kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ovat 
lisääntyneet ja monipuolistuneet. Samalla kulttuuri ja taide ovat ammatillistuneet ja 
laitostuneet ollen joskus jopa vaarassa etääntyä käyttäjistään.

Kulttuuri ja taide ovat arvoja jo sinänsä, mutta parhaimmillaan ne ovat myös oivallisia 
välineitä vuorovaikutukseen, näkemysten laajentamiseen ja elämän monipuolistami-
seen. Kulttuuri kantaa ja kannattaa, mutta siihen tarvitaan jatkuvaa toimintatapojen 
kehittämistä sekä kulttuurilaitoksissa että kulttuurielämässä ylipäänsä.

Jyväskylästä kymmenen vuotta sitten alkunsa saanut kulttuuriluotsitoiminta on esi-
merkki uudenlaisesta toimintatavasta, joka on löytänyt paikkansa kaupungin julkisten 
kulttuurilaitosten toiminnassa. Kulttuuriluotsit ovat vapaaehtoisia, joita kuka tahan-
sa voi tilata kaveriksi kulttuuri- ja taidetapahtumiin. Viime vuosina luotsitoiminta on 
levinnyt eri puolille maata yli kahdellekymmenelle paikkakunnalle, myös liikunnan ja 
ympäristöasioiden kentille. Luotsiajatuksen sisälle onkin syntynyt kokonainen kulttuu-
risen vapaaehtoistoiminnan kirjo erilaisine projekteineen ja tapahtumineen.

Tässä 10-vuotisjuhlajulkaisussa luodaan katsaus kulttuuriluotsitoiminnan ja laajem-
minkin kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan syntyyn ja nykytilanteeseen, luotsien koke-
muksiin toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymiin. Valitettavasti juhlajulkaisuun on voi-
tu sisällyttää vain osa monipuolisesta toiminnasta. Kirjoittajina on ammatikseen kult-
tuuritoimintaa kehittäviä viranhaltijoita, esimerkiksi kulttuuriluotsitoiminnan ideoinut 
Jyväskylän taidemuseon museolehtori Sirpa Turpeinen sekä Työväenmuseo Werstaan 
johtaja Kalle Kallio Tampereelta. Lisäksi artikkeleita ovat kirjoittaneet toiminnassa ak-
tiivisesti mukana olevat luotsit. 

Kiitän kaikkia juhlajulkaisun tekemisessä mukana olleita.

Pirkko Rissanen, kulttuuriluotsi  
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Sauvakävelystä se lähti – 
kulttuuriluotsitoiminnan alku 
Jyväskylässä
Sirpa Turpeinen, museolehtori, Jyväskylän taidemuseo

Hyvät ideat ovat usein yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa. Niin tämäkin. Osallistuin 
vuonna 2005 vertaisliikunnanohjaajakoulutukseen, jota oli tarjottu kyläläisille Jyväsky-
län maalaiskunnassa. Tavoitteenani oli motivoida itseni liikkumaan, ja kun olin kerran 
sitoutunut vetämään sauvakävelyryhmiä, oli liikkeelle lähdettävä, laiskotti tai ei. Idea 
vertaisohjauksista oli mielestäni loistava ja mietinkin, voisiko sitä soveltaa kulttuuriin. 
Sitä piti kokeilla.

Museot olivat toteuttaneet 2000-luvun alussa Esteetön museo- ja Avoin museo 
-projektit, joiden tavoitteena oli madaltaa kynnystä tulla museoihin, edistää museopal-
veluiden saavutettavuutta sekä lisätä tilojen esteettömyyttä. Kokemus projekteista oli 
se, etteivät erityisryhmät käyttäneet palveluitamme yhtään sen enempää, vaikka miten 
olimme panostaneet saavutettavuuteen ja sen markkinointiin. 

Vuonna 2006 Jyväskylän taidemuseossa kiinnitettiin erityistä huomiota ikääntynei-
den hyvinvoinnin edistämiseen kehittämällä heille tarjottavia palveluita. Taidemuseossa 
kokoontui viikoittain kaksi senioriryhmää: elävän mallin piirtäminen ja elämäntarinoita 
taiteen keinoin luotaava K-60-työpaja. Taidekasvattaja vieraili laitoksissa ja yhdistysten 
tilaisuuksissa keskustelemassa, pitämässä kuvaesityksiä ja ohjaamassa työpajoja. 

Luotsitoiminta käynnistyy
Keväällä 2006 hain valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä vammaisyhteisö-
jen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen. Kulttuuriluotsi- 
hankkeen tarkoituksena oli vapaaehtois- ja vertaisohjaajien sekä yhdyshenkilöiden 
kouluttaminen kulttuuriluotseiksi. Luotsien tavoitteena oli avata väyliä vammaisten 
omaehtoiseen kulttuuritoimintaan ja edistää kulttuuripalvelujen saavutettavuutta Jy-
väskylän verkostokaupungin kunnissa. Hakemustekstissä sanotaan, että ”luotseiksi kou-
lutetaan vammaisia ja heidän omaisiaan sekä vammaisneuvostoissa, järjestöissä, kulttuuri-, 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa ja palveluta-
loissa, asukas- ja kyläyhdistyksissä sekä vapaaehtoistoiminnan keskus Vaparin ystäväpalve-
lussa toimivia henkilöitä.” 

Ensimmäinen kurssi toteutettiin syksyllä 2006, ja sille osallistui 32 tulevaa luotsia. 
Kurssi koostui kuudesta opintokäynnistä eri museoihin ja kaikille avoimesta päätösse-
minaarista 8.11. Keski-Suomen museossa. Jokainen museo vastasi opintokäynnin sisäl-
löstä ja toteutuksesta. Seminaariin osallistui viitisenkymmentä henkilöä, opiskelijoiden 
lisäksi koulutuksen järjestäjiä, museonjohtajia, kulttuuritoimen ja vammaisjärjestöjen 
edustajia sekä muita museoiden yhteistyökumppaneita. 
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Museokäyntien ja seminaarin lisäksi järjestettiin kaksi maakuntaretkeä, joilla luot-
sit harjoittelivat luotsina toimimista. Lokakuussa tutustuttiin Petäjäveden kirkkoon 
ja hautausmaahan, Keuruun vanhaan pappilaan, Keuruun museo Kamanaan, Keuruun 
vanhaan kirkkoon ja matkustettiin Äänekoskelle ja Saarijärvelle.  

Kokemukset koulutuksesta sekä opiskelijoiden palaute olivat niin rohkaisevia, että 
uusi luotsikurssi päätettiin järjestää keväällä 2007.  

Motiivina hyvinvoinnin edistäminen 
Kulttuuriluotsitoiminnan taustalla on aina ollut visio, jossa jokaisella kuntalaisella on 
mahdollisuus osallistua kulttuuriin ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. 
Luotsitoiminnasta haluttiin mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaa, jossa erityi-
siä tietoja tai taitoja ei tarvittu. Riitti, kun luotsaa itsensä museoihin, kulttuuritapahtu-
miin tai luotsitapaamisiin. 

Luotsikoulutuksen suosio yllätti, sillä ensimmäisen vuoden aikana luotseja oli jo yli 
kuusikymmentä. Luotsausmahdollisuuksia ei riittänyt kaikille, joten intoa oli ruokittava 

Yläkuvassa Leidien K-60 ryhmä, joka liittyi osaksi kulttuuriluotseja vuonna 2011.  Alakuvassa luotsien vertaistukea 
luotsitapaamisessa vuonna 2014. Oikealla Sirpa Turpeinen vertaisohjaajana 2006.
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muilla keinoilla. Aloitettiin säännölliset tapaamiset ja jatkokoulutus. Jo tuolloin oli aja-
tuksena, että luotsit voisivat suuntautua omien kiinnostustensa mukaan työhön eri 
museoissa tai esimerkiksi tanssiin, teatteriin, elokuvaan tai kirjallisuuteen. Sittemmin 
näin onkin käynyt ja luotsitoiminta muuttunut omaehtoiseksi aktiivisuudeksi. Toimin-
nan puitteissa on toteutettu näyttelyitä, työpajoja, yleisötilaisuuksia, järjestetty kerho-
toimintaa, yhteisöteoksia, retkiä luontoon ja kulttuurikohteisiin. Opiskeltu huovutta-
mista, tehty käsitöitä, ulkoilutettu taideteoksia ja vanhuksia, pidetty vanhuksille työpa-
joja ja näyttelyitä laitoksissa, maalattu tiskiharjoilla ja paljon muuta. Jotain toiminnan 
hyvinvointivaikutuksista kertoo myös se, että valtaosa ensimmäisen vuoden koulute-
tuista luotseista on edelleen aktiivisesti toiminnassa mukana. 

Luotsitoiminta vakiintuu ja monipuolistuu
Lopullisesti luotsitoiminta sai siivet alleen vuonna 2008, kun yksi luotseista, Hanne Lai-
tinen, työllistettiin taidemuseoon ja toiminta liitettiin osaksi kaupungin organisaatiota. 

Vapaaehtoistoiminnan rinnalle syntyi naisten vertaisryhmä K-60-työpajasta. Ko-
koontumisiin osallistuneet naiset halusivat lisää tapaamisia, ja työpajan ohjaaja Ulla 
Lautamaja koki ryhmän niin tärkeäksi, että jatkoi työtä vapaaehtoispohjalta. Niinpä 
ryhmä osallistui taidemuseon näyttelyihin kommentoimalla näyttelyiden teemoja mil-
loin valokuvaamalla, tekemällä grafiikkaa, maalaamalla, kirjoittamalla ja järjestämällä 
omia varjonäyttelyitä. Ryhmän toiminta oli vaakalaudalla, kun Ulla Lautamaja menehtyi 
yllättäen vuonna 2008. Uusi kulttuuriluotsikoordinaattori otti kuitenkin ryhmän siipi-
ensä suojaan ja pian syntyi itseohjautuva vertaisryhmä Leidit, jotka liittyivät kulttuu-
riluotseihin. Heidän tulokulmansa luotsitoimintaa on kuvan tekemisessä ja sen hyvää 
tekevän ilosanoman levittämisessä. 

Kulttuuriluotsit ovat ottaneet aktiivisen roolin alusta saakka. He ehdottavat mil-
laista koulutusta tai toimintaa kulloinkin haluavat. Osa koulutuksesta on onnistunut 
vertaisperiaatteella jakamalla monipuolista osaamista, esimerkiksi näkövammaisen 
luotsauksessa mukana on ollut entinen näkövammaisten koulun opettaja. Osa luot-
seista on erikoistunut tanssiluotseiksi, ja vaikka heiltä ei tanssitaitoja edellytettykään, 
syntyi tanssiryhmä Kuplivat. Osa taas on erikoistunut elokuvaluotseiksi ja osa on pe-
rustanut kirjallisuuspiirin. Viimeisin sovellutus, ympäristöluotsitoiminta, alkoi pilottina 
Jyväskylässä vuonna 2013 Maaseudun sivistysliiton kanssa. Ensimmäinen ympäristö-
luotsikoulutus Jyväskylässä järjestettiin vuonna 2015.

Luotsitoiminnan kerrannaisvaikutuksia
Kulttuuriluotsitoiminnalla on ollut vaikutuksia myös museoiden ja kulttuurilaitosten 
toimintaan. Kulttuuriluotsitoimintaan osallistuessaan ihmiset sitoutuvat laitoksiin ja 
kulttuurin tuottajiin. He pyrkivät kehittämään ja edistämään näiden toimintaa anta-
malla laitosten käyttöön omaa aikaansa ja monipuolista osaamistaan sekä asiakkuuden 
asiantuntemustaan. Toiminta lisää koko kaupungin ja sen laitosten valtakunnallista tun-
nettuutta innovatiivisten ratkaisuiden tuottajana ja yhteistyökykyisenä toimijana. 
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Luotsit markkinoivat palveluja, rakentavat imagoa, tuovat uusia asiakkaita ja madal-
tavat kynnystä saapua museoihin. Heidän kauttaan museot saavat helposti palautetta 
toiminnasta ja palveluista. Moniammatillinen työskentely synnyttää uusia ideoita, joita 
voidaan toteuttaa yhdessä luotsien ja yleisön kanssa. Tästä esimerkkinä on kokoelma-
näyttely 2000-luvun hankinnoista Jyväskylän taidemuseossa helmikuussa 2012. Par-
haimmillaan vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia myös työntekijöille. Ammattilaiset 
näkevät suoraan oman työnsä merkityksen, ja luotsien kanssa asiantuntijakin saa osal-
listua kulttuuriin maallikkona. 

Toiminnan pyörittäminen synnyttää uusia verkostoja ja edistää hallinnon rajat ylit-
tävää yhteistyötä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erilaisten yhdistysten 

kanssa. Työssä voimme oppia yhteistoiminnallisuutta, uutta toimintakulttuuria ja toi-
mintatapoja yleisön kanssa. 

”Meidän museomme!” 
Osallisuus on paljon enemmän kuin osallistuminen. Valtioneuvoston selonteon (2002) 
mukaan osallisuus on omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista ja vas-
tuun kantamista. Se edellyttää ihmiseltä aktiivisuutta.

Museotyössä osallisuuden tunteen syntyminen edellyttää, että yhdessä yhteisön 
jäsenten kanssa etsitään uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriseen merki-
tyksenantoon ja yhteisön kulttuurin luomiseen. Museoiden ja kulttuurilaitosten tulee 
vakavasti pohtia, kuinka ne voivat edistää ihmisten osallisuutta: miten meidän pitäisi 
toimia, jotta alueen asukkaat olisivat ylpeitä omasta kulttuuristaan ja museostaan? 

Jos toiminnan painopiste on luotsattavissa, vaaditaan panostusta toiminnan mark-
kinointiin. Jos luotsattavia ei riitä kaikille, saattaa toiminta näivettyä ja vapaaehtoisten 
mielenkiinto tyrehtyä. Siksi kulttuuriluotsitoiminta tulee nähdä laajemmin kulttuurise-
na vapaaehtoistyönä, jota osallistujat saavat itse kehittää. Jokaisella paikkakunnalla on 
omat erikoisuutensa ja vahvuutensa, joiden pohjalta voidaan edetä.  

Yksi edellytys kehitykselle on, että vapaaehtoistoiminta ymmärretään museoiden 
ja kulttuurilaitosten yleisötyönä, osana verkostoitumista ja viestintää. Se on valtava 
voimavara, jossa on monipuolista osaamista ja sellaista asiantuntijuutta, jota museoilla 
ei välttämättä ole. Kun aineellisia resursseja jatkuvasti pienennetään, tulee panostaa 
aineettomaan kumppanuuteen, tiimityöhön ja vapaaehtoistoimintaan.

Meidän taide, 
meidän museo!
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Vapaaehtoisuudesta ja osallisuudesta
Anne Laimio, vapaaehtoiskoordinaattori, Jyväskylän kaupunki

Vanhoissa vapaaehtoistoiminnan määritelmissä on sanottu, että vapaaehtoinen työs-
kentelee tehtävässään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Omin taidoin kuvaa samaa 
asiaa kuitenkin paremmin, erityisesti kulttuuriluotsien kohdalla.  Monilla kulttuuri-
luotseiksi ryhtyneillä onkin erityisiä taitoja ja osaamista. Yhtäkaikki he ovat innokkaita 
kulttuurin harrastajia, jopa suurkuluttajia. 

Osallisuuden portaita ylös alas
Kun vapaaehtoistoiminnan muotoja on tarkasteltu, kulttuuriluotsitoiminta on määri-
telty osallistavaksi vapaaehtoistoiminnaksi. Toiminnan avulla kulttuurin saavutettavuus 
paranee ja uudet käyttäjät hyötyvät sen hyvinvointivaikutuksista. Kulttuuriluotsien 
työnohjauksissa tarkastelimme luotsitoimintaa Sherry R. Arnsteinin osallisuusteorian 

OSALLISUUDEN PORTAAT

1.  Manipulointi. 
 Vapaaehtoisia manipuloidaan toimimaan ammattilaisten tarpeiden pohjalta.

2.  Koristeena oleminen. 
 Vapaaehtoiset saavat ilmaista omia näkemyksiään ja osallistua työhön, 
 mutta ilman oikeuksia tai vaikutusvaltaa.

3.  Näennäinen osallistuminen. 
 Vapaaehtoiset voivat osallistua suunnitteluun, 
 mutta mielipiteitä ei huomioida.

4.  Tehtävään määrätyt ilman päätösvaltaa. 
 Suoritetaan annettuja ja sovittuja tehtäviä.

5.  Ammattilaiset tekevät päätökset, 
 mutta vapaaehtoisilla on mahdollisuus 
 vaikuttaa prosessiin.

6.  Ammattilaiset aloitteentekijöinä, 
 mutta päätöksenteko yhdessä.

7.  Vapaaehtoiset aloitteentekijöinä, 
 mutta päätöksenteko yhdessä.

8.  Vapaaehtoiset 
 aloitteentekijöinä ja 
 organisoijina. 
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Kunto  
kohoaa portaita 

ravatessa.

eli osallisuuden portaiden avulla. Teorian mukaan osallisuus syntyy mukana olemisen, 
toiminnan ja vaikuttamisen kautta. Se muodostuu tunneperäisesti tuen ja arvostuksen 
kokemuksesta sekä pohjaa tunteeseen yhteenkuuluvuudesta, jäsenyydestä yhteisöön 
ja yhteiskuntaan. 

Työnohjauskeskusteluissa huomasimme, että kulttuuriluotsauksessa on käyty läpi 
kaikki osallisuuden portaat, ja niitä kuljetaan edestakaisin jatkuvasti. Portaat kuvaavat 
päätöksentekoon osallistumisen merkitystä osallisuuden kokemuksen ja tunteen syn-
tymisessä. 

Vapaaehtoiset voivat joutua helposti manipuloinnin kohteeksi organisaatioissa, 
joissa ei ole kokemusta vapaaehtoistoiminnasta tai vapaaehtoiset halutaan pitää oman 
toiminnan ulkopuolella. Tällöin toiminnan tavoitteet sanellaan yksipuolisesti eikä niistä 
keskustella. Myös silloin, kun vapaaehtoisille luennoidaan ilman yritystäkään herättää 
keskustelua tai sallia kysymysten esittämistä, manipuloinnin kokemusta ei voi välttää.

Myös koristeena oleminen on tuttua kulttuuriluotsitoiminnassa. Tällöin vapaaeh-
toisten tekemiset on usein ennakolta pitkälle päätettyjä, ja kun loppuvaiheessa kysy-
tään mielipiteitä, niitä ei enää huomioida. Koristeena oleminen tulee myös mieleen, 
jos tehtävät on sovittu kovin epämääräisesti eikä vapaaehtoinen tiedä, miksi hänet on 
kutsuttu tilaisuuteen. Näennäisen osallistumisen ja osallisuuden kokemuksia syntyy 
helposti, ja vapaaehtoinen saattaa tuntea itsensä ulkopuoliseksi organisaatiossa.

Kun luotsit vievät luotsattavia museoihin ja hoitavat muita tehtäviään, liikutaan 
osallisuuden neljännellä portaalla. Samanlainen on tilanne silloin, kun he keittävät ja 
tarjoilevat kahvia eri tilaisuuksissa. Tällöin he toimivat ammattilaisten ehdottamalla ta-
valla eri tehtävissä kyselemättä tai ehdottelematta sen kummempia. Hyvin organisoi-
tuna tilanne tukee hyvin osallisuuden kokemista.

Viidennellä ja kuudennella portaalla ollaan silloin, kun ammattilaiset päättävät teh-
dä projektin vapaaehtoisten kanssa. Projektin aihe on jo päätetty, mutta vapaaehtoiset 
voivat vaikuttaa sen sisältöön ja osin päätöksentekoonkin. 

Myös seitsemännelle ja kahdeksannelle portaalle on luotsitoiminnassa päästy.  
Aktiiviset vapaaehtoiset ovat tehneet aloitteita, joiden toteuttamiseen ammattilaiset 
ovat lähteneet mukaan ja suunnittelu ja päätökset on tehty yhdessä. Löydetty metsä, 
raportti Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelystä ja Perjantaiporinoiden synty kuuluvat 
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tälle osallisuuden tasolle. Sille kuuluvat myös luotsien laatimat kannanotot oman toi-
minnan ja esimerkiksi konserttisalin tai käsityön museon puolesta. Vapaaehtoisten itse 
suunnittelemista ja organisoimista hankkeista esimerkkeinä voi mainita lukupiirit ja 
Kulttuuriluotsit taiteilee itse -näyttelyt. Seitsemännen ja kahdeksannen portaan osal-
lisuuden saavuttaminen toiminnassa vaatii molemminpuolista luottamusta, kokemusta 
yhteistyöstä ja tervettä itsetuntoa niin vapaaehtoisilta kuin ammattilaisiltakin.

Luotsitoiminnassa tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja, kaikille tulee olla tilaa ja mah-
dollisuuksia. Kaikki eivät halua toimia osallisuuden yläportailla, alemmat riittävät yhtä 
hyvin. Joku saattaa haluta toimia vain yläportailla.

Vapaaehtoisten ja ammattilaisten rajapinnat
Vapaaehtoistoiminnassa yhteistyö ammattilaisten kanssa on kaiken perusta. Organi-
saatioiden ja ammattilaisten tulee tehdä selkeät päätökset ja linjaukset yhteistoimin-
nasta, ja ne pitää yhteisesti hyväksyä. Vastavuoroisuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat 
ensiarvoisia motivaation kannalta.

Toiminnan rajapinnat herättävät keskustelua yleisesti vapaaehtoistoiminnassa. 
Keskustelua käydään vapaaehtoisten ja ammattilaisten työpanoksesta kokonaisuudes-
sa. On selvää, että vapaaehtoisen työpanos ei korvaa ammattilaisen tekemää työtä, 
mutta se voi täydentää, ja sillä tavalla parantaa toiminnan laatua tai laajuutta.  Miten 
vapaaehtoinen kulttuuriluotsi sitten asemoituu kulttuurin ammattilaisten rinnalle? 
Kulttuuriluotsi ei ole näyttelyopas, vaan rinnallakulkija ja tasa-arvoinen luotsattavansa 
kanssa. 

Vapaaehtoisen käsitys itsestään
Vapaaehtoistoiminnassa on mahdollisuus valita ryhmä, jossa haluaa olla mukana. Käsi-
tys itsestä vapaaehtoisena kehittyy vain yhteydessä toisiin ihmisiin.  Kypsä identiteetti 
on yhteydessä joustavuuteen, itsetuntoon, älyllisiin kiinnostuksen kohteisiin ja harras-
tuksiin, huolehtivuuteen ja tunne-elämän tasapainoon. 

”Identiteetti ei ole pysyvä rakenne, vaan elää dynaamisesti ihmisen kohdatessa uusia 
elämäntilanteita tai kriisejä. Minään ja identiteettiin kietoutuneita käsitystapoja, merkityksiä 
ja näkemyksiä on käsiteltävä ja muokattava yhä uudelleen”, kirjoittaa vertaistuen vaiku-
tuksia tutkinut Susanna Hyväri.

Työnohjauksessa vapaaehtoisen identiteettiä vahvistaviksi asioiksi todettiin ver-
taistuki, tieto toiminnasta ja sen tunnettuus sekä rintanappi.
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Jaettu jyvä on kaksinkertainen hyvä
Mari Aholainen, kulttuuri- ja kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Vapaaehtoistoiminnan prosessi lähtee ihmisen sisäisestä motivaatiosta ja vastaa ajassa 
olevaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Mitä tarkemmin motivaatio ja tarve kohtaavat, 
sitä enemmän sekä yksilö että yhteisö hyötyvät. 

Kulttuuriluotsitoiminnan ydin on perin yksikertainen: pyydetään toinen ihminen 
seuraksi kulttuurin pariin, jutellaan asiasta ja sen ympäriltä sekä jaetaan kokemus. Voi-
daan siinä juoda kahvitkin.   Ajatus sinällään ei ole uusi ja mullistava, mutta jotakin on 
Jyväskylässä onnistuttu tekemään periaatteellisella tavalla oikein. Useat muut paikka-
kunnat ovat käyneet mallintamassa toimintaa omaan elinpiiriinsä. Jokainen uusi paikka 
on kuitenkin tehnyt toiminnasta oman näköistään. Tämä onkin idean ydintä, toiminta 
palvelee paikallisia tarpeita, jotka ovat erilaisia eri yhteisöissä.

Kaupunkiorganisaatiossa kulttuuriluotsitoiminta istuu monella mättäällä, vaikka 
kotipesä onkin kulttuuripalveluissa. Museotoimi, vapaaehtoistoiminnan keskus Vapari 
sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kaikki tärkeitä kehitysalustoja. Kulttuuriluotsaus 
edustaa tyypillisesti sellaista toimintaa, joka kehittyäkseen tarvitsee monialaista asian-
tuntemusta, taiteen tuntemusta, pedagogista osaamista ja tietoa erityisryhmien tar-
peista.

Kulttuuriluotsit tallentavat kotiarkistojen valokuva-aarteita digitaaliseen muotoon Albumit auki -hankkeen 
kuvankeruutilaisuudessa Jyväskylän pääkirjastossa vuonna 2014. 
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Kaupungin keskeiset kulttuurilaitokset ovat ottaneet luotsitoiminnan osaksi ar-
keaan, sillä kulttuurinen vapaaehtoistyö on yksi yleisötyön muoto. Myös resurssit toi-
minnan ylläpitoon on koottu useamman toimijan pussista. Yhteinen rahoitusmalli vah-
vistaa osapuolten sitoutumista.

Organisaatiot kaikkialla pyrkivät suoraan vuorovaikutukseen ihmisten kanssa il-
man turhia hallinnollisia rakenteita. Aikaa tämä yhteiselo ja vuoropuhelu vievät ja sii-
hen on syytä varautua myös vapaaehtoistoiminnassa. Kulttuurityöläisen näkökulmasta 
tämä ei ole uutta ja ihmeellistä, mutta kaikilla hallinnonaloilla ei ole totuttu siihen, 
että osan asioita voi reippaasti heittää vapaaehtoisten pohdittavaksi, joskus jopa pää-
tettäväksi. Kulttuuriluotsit siis asennekasvattavat meitä virkamiehiä, myös yllättäen ja 

pyytämättä.
Kaupunkistrategiamme korostaa asukkaiden omaa aktiivista osallistumista. Juuri 

tätä luotsit myös tekevät. Toiminta on usein ihmisläheistä, omassa lähiympäristössä 
toimimista lukupiireineen, matkalaukkunäyttelyineen ja erilaisine projekteineen.

Ohjausryhmässä osallisuuteen
Vapaaehtoistyön kautta syntyvä hyöty ei ole vain apua, seuraa tai oppia saavan osa-
puolen etu. Työn palkitsevuuden kautta vapaaehtoiselle syntyvä hyöty on toinen mo-
koma. Jo sanan ”hyöty” käyttäminen kuulostaa tässä yhteydessä väkivaltaiselta. Kysy-
mys on perimmiltään ihmisen halusta olla tarpeellinen muille ja vuorovaikutuksessa 
yhteisöön.

Kulttuuriluotsien ehdotuksia ja ideoita Jyväskylän Kankaan 
uuden kaupunginosan tulevaisuudesta vuodelta 2010.
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Kulttuurisuunnistusta Jyväskylän kaupungintalossa 2014.

Kulttuuriluotsien toiminnan sisällöllisessä suunnittelussa auttaa epävirallinen oh-
jausryhmä. Ryhmä koostuu vapaaehtoisista, viranhaltijoista ja työntekijöistä. Osallistua 
voi myös rakenteellisella tasolla ja pohtia kysymyksiä, kuten tarvitaanko esimerkiksi 
lisäkoulutusta ja jos niin millaista. Entä millaisia projekteja toteutetaan ja tarvitaanko 
niihin kumppanuuksia? Tässä ryhmässä kohtaavat päätöksenteon, osallisuuden, vuoro-
vaikutuksen ja sosiaalisen yhdessä tekemisen elementit. 

Vapaaehtoisuudesta koituvat positiiviset vaikutukset ovat henkilökohtaisia ja yh-
teiskunnallisia. Toiminnan vaikuttavuus on vain vaikeasti todennettavissa. Esimerkiksi 
erilaiset kansalaisjärjestöt ovat ottaneet roolia vapaaehtoistyön organisoinnissa alueilla, 
jotka kiinteästi liittyvät myös julkisiin palveluihin. Kulttuuriluotsien mukanaan tuomat 

uudet yleisöt taidelaitoksiin tai kulttuuritietoisuuden yleinen lisääntyminen ovat vai-
kutuksia, jotka ovat todennettavissa, mutta hankalasti mitattavissa. Vapaaehtoisuuden 
olennaisuus ja tärkeys voisi paljastua vain vapaaehtoisten totaalisella kaikkoamisella. 

Edessä loistava tulevaisuus
Vapaaehtoistyön tulevaisuus näyttää vahvistuvan entisestään. Kansalaisyhteiskunnan 
eetos korostaa osallistumista, auttamista ja välittämistä sekä yhdessä tekemistä. Yhä 
kasvava joukko aktiivisia eläkeläisiä haluaa olla mukana toiminnassa eikä tahto osallis-
tua tai saada asioita aikaan katoa ihmisestä koskaan. Aktiivisten luotsien toiminnassa 
tämä kanavoituu haluna vaikuttaa esimerkiksi lausuntoja ja kommentteja kirjoittaen.
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Museoiden vahvistuva rooli kulttuurikentässä luo uusia ja monipuolisia areenoita 
kulttuuriselle vapaaehtoistoiminnalle. Toisinaan staattiseksikin mielletyssä museoken-
tässä on helppo erottua räväkällä toiminnalla. Tosin tämä museoiden ”museaalisuus” 
ei useinkaan kestä tarkastelua, vaan asiakaslähtöisiä innovaatioita kehitetään aivan ku-
ten muuallakin. Museokortti on tästä hyvä esimerkki. 

Kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä hellivän yhteiskunnan on osattava luottaa 
ja nojautua vapaaehtoisuuden voimavaraan ja siihen liittyvään vuoropuheluun. Kun on 
kyse toiminnasta, jonka lähtökohta on ihmisessä itsessään, ja toisaalta tarve yhteis-
kunnassa, ei ristiriidoilta voi välttyä. Yksilön näkemys sisällöistä tai toteuttamisesta ei 
aina osu yhteen sen kanssa, mikä koetaan yleisemmäksi tarpeeksi. Myös resurssit kes-

kusteluttavat. Korvauksista tai korvauksettomuudesta täytyy olla sama käsitys sekä 
vapaaehtoisella että organisoivalla taholla etukäteen. Tämä keskustelu vaatii taitoa ja 
ymmärrystä siitä, että tavoitteemme on yhteinen.

Tampereen ja Jyväskylän luotsien toisessa tapaamisessa Jyväskylän kaupungintalolla 
luotsiksi ennätti myös silloinen kaupunginjohtaja Markku Andersson.
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Kehittämisehdotuksia
- pariluotsaus
- keskustelevan kuvantarkastelun kehittäminen
- museoiden teemakierrosten kehittäminen
- kokoelmatyöhön mukaan pääseminen
- näyttelyiden teon mahdollistaminen
- yhteistyön kehittäminen sosiaalitoimen  
  ja maahanmuuttajien kanssa

Jyväskyläläisen luotsin muotokuva
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Mikä luotsauksessa kiinnostaa?
- kulttuurista nauttiminen ja hyvinvointi
- kulttuurielämän seuraaminen
- tutustuminen uusiin ihmisiin
- luotsaukset ja luotseille 
- myönnetyt etuudet

Koulutettuja luotseja
242 kpl
- naisia 92 %
- miehiä 8 %

Luotseista
- eläkkeellä 61 %
- työssä 30 % 
- opiskelija 3 %
- työtön, kotona ja muut 6 %

Suosituimmat luotsauskohteet
- Jyväskylän taidemuseo
- Suomen käsityön museo
- Kaupunginteatteri
- Keski-Suomen museo
- Keski-Suomen luontomuseo
- Kaupungintalon luotsaus
- Albumit auki -projekti 
- Kulttuurisuunnistus

Innostavia toimintamuotoja
- koulutus- ja jatkokoulutustilaisuudet
- yhteiset luotsikokoukset
- matkalaukkujen esittely
- asiakasraadit
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Monimuotoista toimintaa  
eri puolilla Suomea
Pilvi Nissilä, luotsikoordinaattori, Tampereen kaupunki
Hanne Laitinen, kulttuuriluotsikoordinaattori, Jyväskylän kaupunki

Kulttuuriluotsista käytetään eri paikkakunnilla myös kulttuurikaveri, -ystävä, -kummi ja 
-väärti nimityksiä. Kaikkien perusideana on kuitenkin mahdollistaa kulttuurikäyntejä ja 

taide-elämyksiä sekä innostaa käyttämään jo olemassa olevia palveluja. Kulttuuriluotsi 
ja -kaveritoimintaa organisoi maassamme mm. kunnalliset kulttuuri- ja sosiaalipalve-
lut, paikalliset järjestöt sekä erilaiset kulttuuriset hyvinvointihankkeet. Paikkakunnit-
tain on vaihtelua myös sen suhteen ketä luotsataan. Joillain paikkakunnilla luotsia voi-
vat pyytää seuraksi ja tueksi vain täysi-ikäiset henkilöt, toisilla luotsaukset keskittyvät 
erityisryhmiin, kuten esimerkiksi maahanmuuttajiin, ikäihmisiin ja kehitysvammaisiin. 
Monilla paikkakunnilla vapaaehtoiset luotsaavat ikäihmisiä kulttuurikohteisiin palve-
luyksiköistä, hakevat toisinaan kotoa huonokuntoisia ja etsivät yksinäisiä vanhuksia. 
Toiminnan tavoitteena on edistää osallistumista ja osallisuutta erityisesti silloin, kun 
henkilöiden on haastavaa tai mahdotonta päästä itse liikkeelle. 

Jyväskylässä ja Tampereella vapaaehtoiset ovat olleet alusta lähtien mukana toi-
minnan kehittämisessä. Jyväskylässä järjestettiin heti toiminnan käynnistyessä vapaa-
ehtoisten vertaistapaamisia, joissa me-henki toi intoa ja nostetta sekä aktivoi vapaaeh-
toisia ideoimaan ja etsimään omatoimisesti luotsattavia. Jyväskylässä toiminnan kehit-
tämisessä on ollut mukana myös vapaaehtoistoiminnan keskus Vapari ja vertaistuen ja 
vapaaehtoistyön kumppanuushanke Versova. Heiltä on saatu lisäksi työnohjauksellista 
tukea.

Koordinaattori pitää langat käsissä
Toimintaa toteuttamaan, suunnittelemaan ja kehittämään on viime aikoina palkattu 
koordinoivia työntekijöitä. Koordinaattori on yhteyshenkilö ja linkki eri suuntiin, hän 
analysoi toimintaa, seuraa valtakunnallista kehitystä, ottaa opiksi ja jakaa omaa osaa-
mistaan kollegoille. Koska kyseessä on useiden tahojen intressit, on laajalle yhteistyöl-
le tarvetta.

Jyväskylässä on toiminut jo vuodesta 2007 vapaaehtoistyön koordinaattoreiden 
Valikko-verkosto ja vuodesta 2012 vanhusvapaaehtoisyhteistyöryhmä. Tampereella 
luotsitoimintaa on kehitetty alusta asti Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen ikäihmisten 
palvelujen Timantti-työryhmässä, jota on sittemmin jatkettu ikäihmisten virkistysra-
haston työryhmissä, joissa on ollut työntekijöitä niin kulttuuri- kuin sosiaali- ja ter-
veyspuoleltakin. Yhteistyössä on suunnattu ja kehitetty luotsitoimintaa huomioiden 
ikääntyvien kanssa työskentelevien toivomuksia ja tietoa eri projekteista. Tiedonsaanti 
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puolin ja toisin on ollut oleellista päällekkäisyyksien välttämiseksi. Ehdottoman tärke-
ää on ollut, että yhteistyötä tekevät sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurin toimijat. Mu-
kana on ollut myös eri järjestöjä ja säätiöitä, niin palvelun käyttäjinä kuin rahoittajina. 

Koordinaation haasteita
Luotsaukset ovat antaneet vuosittain tuhansille mahdollisuuden päästä nauttimaan 
käynneistä ja elämyksistä Jyväskylässä ja Tampereella. Vaikka kymmenessä vuodessa 
on tapahtunut paljon, eivät haasteet lopu. Kysynnän myötä keikkojen välitys vaatii li-
sää resursseja. Pohdinnassa on ollut mm. välitystyötä avustavien sähköisten ohjelmien 
hankkiminen, sopivat luotsikohteet sekä se, kuinka toimintaa voisi yhtenäistää ja tukea 
valtakunnallisesti. Isoilla paikkakunnilla haasteet ovat erilaisia kuin pienillä. Pääkaupun-
kiseudulla toivotaan naapurikunnan alueyhteistyötä, maaseudulla jopa kolme kuntaa 
on lyöttäytynyt yhteen. Pienillä paikkakunnilla toiminta voi olla yhdestä ihmisestä kiin-
ni. Kyselyitä on tullut myös valtakunnallisesta luotsiyhteistyöstä. Arviointia tarvitaan 
siihen, mitkä toimintamuodot ovat kullekin paikkakunnalle ja toimijalle sopivat.  

Usein pohdimme, miten tavoittaa heitä, joiden on kaikista vaikeinta päästä osalli-
seksi tapahtumiin ja taiteen pariin. Etsivää vanhustyötä tehdään monilla paikkakunnilla, 
mutta ratkaistavana on monia käytännön ongelmia. Matkat ovat pitkiä, peruutuksia 

Kulttuuriluotsikoordinaattorit koolla ensimmäistä kertaa vuonna 2012.
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tulee, lippujen hankinta voi olla on hankalaa ja joskus myös hoitohenkilökunnan tie-
donpuute tai kiire haittaa yhteistyötä. Aina ei myöskään osata ennakoida, miten val-
mistella kulttuurikäynti luotsattavalle, jolla on erityisiä tarpeita. Yksilöllisen kohtaami-
sen haasteet ovat yleensä voitettavissa ja useimpien luotsattavien on mahdollista osal-
listua tavalliseen arkeen.

Kehityttävä on, mutta miten? Koordinaatiohaasteita lisäävät mm. monipuolisuuden 
ylläpito ja lisääntyvät erikoistumisen näkökulmat. Esimerkiksi Tampereella ja Jyväsky-
lässä on aloitettu ympäristö- ja liikuntaluotsitoiminta, joissa erikoistuminen liikuttaa 
luotsattavia erilaisiin ympäristöihin. Jyväskylässä varsinkin vapaaehtoisten monipuoli-
set kiinnostuksen kohteet ja oma osaaminen ovat lisänneet verkostoja, luoneet oma-
ehtoista toimintaa ja tuoneet esimerkiksi virkistyshetkiä päiväkeskuksiin. 

Onko valtakunnassa kaikki hyvin?
Valtakunnallisesta näkökulmasta luotsitoiminnan tilanne on ainakin luotsattavan tai 
omaisen näkökulmasta sekava. Missä paikkakunnalla luotsitoimintaa on, kuka luotsia 
voi pyytää kaveriksi ja millä ehdoilla? Entä millaisia kohteita on tarjolla? Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämän tuen turvin syksyn 2016 aikana tehdään valtakunnal-
linen esiselvitys luotsitoiminnasta Tampereen kulttuurikasvatusyksikkö TAITE:n koor-
dinoimana. Tarkoitus on löytää yhteisiä tekijöitä, toiminnan yhteiskunnallisia merki-
tyksiä sekä keinoja valtakunnallisen verkoston koordinaattoreiden tukemiseen. Onko 
näkökulmien moninaisuudesta kertymässä uusia kertoimia hyvinvoinnin edistämiseen 
vai hajoaako hyvä käytännön idea yritykseen yhdistää liian monta asiaa?

Kulturlotsar…!?

Kulttuuriluotseja! 

Kulttuurikavereita!

Kulttuuriväärtejä!
Piristäjiä!

Kulturvänner!
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Kulttuuriluotsitoiminnassa nähdään useita tulokulmia: museopedagogiikka, yleisö-
työ, auttaminen, vertais- ja vapaaehtoistoiminta, osallisuus, vaikuttaminen, hyvinvoin-
nin edistäminen, elämänlaadun kohottaminen, elinikäinen oppiminen, kaveritoiminta, 
yhteiskuntavastuu, ennalta ehkäisevä vanhustyö, sosiokulttuurinen innostaminen, voi-
maatuminen, omaehtoinen innostaminen, syrjäytymisen ehkäisy, kulttuuri- ja sosiaali-
työ, verkostotyöskentely, ikäkaariajattelu. Mielenkiintoista onkin nähdä, miten luotsi-
toimintaa voidaan tulevaisuudessa valtakunnallisesti tukea ja kehittää. Toimintaa on eri 
muodoissaan jo 24 paikkakunnalla. 

2006  Jyväskylä, Kulttuuriluotsit/Art and Culture Companion, 

 Jyväskylän kaupunki, kulttuuripalvelut

2010  Kuopio, Kulttuuriluotsit, Kuopion kaupunki, yhteisö- ja toimintakeskuspalvelut

2011  Turku, Kulttuuriystävä, SPR:n Turun osasto, Ystävänvälitys

2012  Oulu, Kulttuuriluotsi, Vuolle Setlementti 

 Lahti, Kulttuurikummi, Marian Kammari ja Lahden Lähimmäispalvelu ry 

 Vantaa, Kulttuuriluotsi, Vantaan kaupunki, kulttuurinen vanhustyö 

 Hanko, Kulttuuriluotsi/Kulturlots, Hangon kunta, kulttuuritoimisto 

 Kemiö, Kulturlots/Kulttuuriluotsi, Kemiön kunta 

 Rovaniemi, Kulttuurikaveri/Kulttuuriväärti, Rovaniemen Neuvokas, Vapaaehtoistyönkeskus

2013  Helsinki, Kulttuurikaveri/Kulturikompis, Helsingin kaupunki, kulttuurikeskus

 Mikkeli, kulttuurikaveri, Suurella Sydämellä

 Järvenpää, Kulttuuriluotsi, Setlementti Louhela

 Tampere, Kulttuuri- liikunta-, ympäristö- ja pyöräluotsi/Culture & Exercise companions, 

 Tampereen kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

 Eurajoki, Kulttuurikaveri, Eurajoen kunta, sosiaalitoimi

2014 Lappeenranta, Piristäjät, SPR Piristäjäpalvelu

 Kouvola, Kouvola-kaveri/Vapaa-ajan luotsi, Kouvolan kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aika, 

 sosiaali- ja terveyspalvelut

 Espoo, Kulttuurikaveri, Espoon kaupungin kulttuuriyksikkö 

 Kokkola, Kulttuuriystävä, SPR ystävätoimisto

2015 Sotkamo, Kulttuuriluotsi, Eläkeliiton Sotkamon yhdistys

 Imatra, Piristäjä, SPR Piristäjä -palvelu

 Porvoo, Kulttuurikaveri, Edupoli, sosiaali- ja terveysala

 Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Kulttuurikaveri,  Aijjoos-hanke

 Savonlinna, Kulttuuriluotsi, KultRinki-hanke

2016 Kuortane, Kuurtanes-kaveri, Kuortaneen kunta

 Rauma, Kulttuurikaveri

Kulttuuriluotsipaikkakunnat Suomessa
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LUOTSIEN JA LUOTSATTAVIEN  
KOKEMUKSIA

Ryijysalkun kanssa päiväkeskuksessa 
Pauli Puttonen, kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsi

Miehenä minusta tuntui melkoisen haastavalta lähteä esittelemään ryijysalkkunäytte-
lyä ja ryijyn tarinaa. Kokemus oli kuitenkin erittäin positiivinen. Vanhukset tekivät tilai-
suudesta mielenkiintoisen tapahtuman.

Tärkein anti heille oli varmasti tilaisuus muistella menneitä, ja minä sain arvokasta 
tietoa esimerkiksi lammastaloudesta ja villan käsittelystä. Meillä oli välillä tippa silmä-
kulmassa, kun muistelimme lapsuuden kesiä lampaiden, ja joskus kiukkuisen pässin, 
leikkitovereina. Salkusta löytyneet keritsimet ja karstat muistuttivat villan käsittelyn 
eri vaiheista. Monelle tuli elävästi mieleen äidin rukin surina lankaa kehrättäessä.

Muistuipa joillekin mieleen, kuinka työlästä sukan kantapään kutominen koulun 
käsityötunnilla olikaan. Herkistymään saivat muistot perheen matkoista joulukirkkoon 
isän reessä vanhan rekiryijyn lämpimässä. Useammalla naisella tuntui perintöryijy ole-
van yksi rakkaimpia esineitä omassa kodissa elämän ehtoopäiviä viettäessä.

Mielestäni ryijysalkku on erinomainen esimerkki näyttelystä, jonka pienellä vaivalla 
voi viedä sinne, mistä laajempiin kiinteisiin näyttelyihin lähteminen on vaikeaa. 

Ryijysalkku ystäväpiirissä 2010.
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Kulttuuria selkokielellä
Pirita Korpivaara, ympäristö- ja kulttuuriluotsi

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jatkoryhmä vietti perjantaina 23.6.2016 
retkipäivää. Työelämä- ja yhteiskuntataitoja opiskeleva ryhmä kävi aluksi näyttelykes-
kus Soihdussa. Jyväskylän taidemuseoon apuvoimiksi oli pyydetty kulttuuriluotseja. 
Ryhmä jaettiin kahtia ja kulttuuriluotsit luotsasivat ryhmiä Oravien kodissa ja RÄPPÄ-
NÄ -näyttelyssä. 

Seitsemän vuotta Suomessa asunut, Irakista kotoisin oleva Bane Saleem ja Thai-
maasta lähtöisin oleva Chanida Tarjama selasivat Oravien kodissa kiinnostuneina re-
septikirjaa. Haastattelin kierroksen päätteeksi Banea ja Chanidaa.

OLETKO KÄYNYT AIEMMIN TAIDEMUSEOSSA?
Bane: Olen käynyt.
Chanida: Nyt on ensimmäinen kerta. 

MITÄ NÄIT MUSEOSSA? MIKÄ OLI KIINNOSTAVAA?
Bane: Oravien koti oli kiinnostava paikka. Vanhat vaatteet ja huonekalut herättivät 
muistoja omasta nuoruudesta. Simo Heikkilän huonekalut kiinnostivat myös.
Chanida: Kaikki oli kiinnostavaa, etenkin Simo Heikkilän huonekalut ja se, miten ne on 
tehty.

MILLAISTA OLI KIERTÄÄ NÄYTTELYSSÄ LUOTSIN KANSSA?
Bane: Luotsin kanssa oli kiva kiertää, hän puhui selvästi ja ymmärsin häntä. Luotsi kysyi 
usein ”Mikä tämä on?” Se on hyvä kysymys.
Chanida: Luotsi osasi selittää asioita ja puhui riittävän hitaasti, ymmärsin hänen
puhettaan.

MITÄ OPIT TÄÄLLÄ TAI MITÄ TÄÄLLÄ VOI OPPIA?
Bane: Lusikastakin voi tehdä taidetta, luoda uuden asian. Museossa on mukava muistel-
la vanhoja asioita. 
Chanida: Museossa voi oppia historiaa ja asioita, joita ei ole ennen tiennyt, esimerkiksi 
miten Simo Heikkilä on tehnyt huonekaluja.

Kulttuuri 
kuluu kaikilla!?

Kierroksen jälkeen myös kulttuuriluotsi Satu kertoi 
omasta luotsauskokemuksestaan. Hänellä on 30 vuoden 
työkokemus työskentelystä monikulttuurisessa päivä-
kodissa, joten tällaisen ryhmän luotsaus sujui rennosti 
ja ammattitaidolla, selkokieli soljui aivan luonnostaan. 
Kokemus oli Satun mukaan hyvä, luotsattavat olivat 
kiinnostuneita ja kertoivat, miten asiat liittyivät heidän 
elämäänsä ja halusivat oppia uutta. 



24 25

Kuva-arkistojen aarteita
Raija Ryhänen, tamperelainen kulttuuriluotsi

Luotsitoimintamme Vapriikin museokeskuksen kuva-arkistossa jatkuu kolmatta vuot-
ta. Yhdeksänhenkinen porukkamme kokoontuu joka perjantai neljäksi tunniksi puu-
hailemaan arkiston henkilökunnan tiloihin. Olemme pussittaneet tuhansia valokuvia ja 
negatiiveja odottamaan skannausta ja Siiri-tietokantaan siirtämistä sekä skannanneet 
myös itse.

Erityisen mielenkiintoista on ollut järjestää eri aiheisiin liittyviä valokuvanäytte-

lyitä kuva- ja esittelyteksteineen. Pari vuotta sitten valmistui Amurin työläismuseon 
Helmi-kahvilaan Tampereen liikenteen kehitystä kuvaava Mennen tullen -näyttely ja 
viime keväänä Pappilan palvelukeskukseen 1960-luvun tamperelaisnuorten elämästä 
kertova Antaa palaa -näyttely. Mukana on ollut muutamia itse kuvaamiamme kohteita-
kin. Sittemmin molemmat näyttelyt ovat kiertäneet kaupungin muissa palvelukodeissa 
ja Koukkuniemen vanhainkodissa. Palaute on ollut kannustavaa. Menneet, monesti jo 
unohtuneet nuoruuden muistot ja paikat ovat palanneet uudelleen ikäihmisten mieliin.

Muita vastaavanlaisia tehtäviä ovat olleet Vapriikin museokeskuksen kirjasintyyppi-
en muutoksiin liittyvä Tunnetko tyypin -näyttely, johon etsimme arkiston Siiri-tietokan-
nasta tamperelaisten kauppojen, yritysten ja kylttien entisiä ja nykyisiä kirjoitusasuja. 

Kuva-arkiston luotsit valmistavat Antaa palaa! -valokuvanäyttelyä vuonna 2015.
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Paraikaa koostamme Ennen–nyt -kuvaparinäyttelyä, johon etsimme arkielämää kuvas-
tavia valokuvia 1950-luvulta alkaen ja valokuvaamme niille nykyisiä vastineita. 

Toimintamme on harrastuksenomaista työskentelyä, mukavaa samanhenkisten yh-
dessäoloa aina yhtä avuliaiden, ystävällisten ja kykyihimme luottavien ohjaajiemme An-
tin ja Iriksen johdolla. Itselleni työskentely on ollut antoisaa ja mielenkiintoista. Uus-
tamperelaisena historian harrastajana Tampereen ja tamperelaisuuden tuntemukseni 
on lisääntynyt, monet tunnetut tamperelaiset henkilöt, rakennukset, kaupungin kehi-
tys, kasvu ja muuttuminen vanhasta teollisuuskaupungista nykyiseksi Tampereeksi ovat 
käyneet tutummiksi. Puhumattakaan kuva-arkiston tehtävistä; niistä en aiemmin paljon 
tiennyt. Toiminnan seuraaminen sisältäpäin, henkilökunnan asiantuntemus ja museo-
keskuksen monet hienot näyttelyt ovat olleet avartavia kokemuksia. 

Kerran kuukaudessa koko luotsiporukkamme kokoontuu vaihtamaan kuulumisia, 
kuuntelemaan asiantuntijaluentoja tai tutustumaan näyttelyihin. Lisäksi olemme teh-
neet vuosittain mielenkiintoisia retkiä mm. Jyväskylään tutustumaan sikäläiseen luotsi-
toimintaan, Mäntän taidemuseoihin sekä Porin nykytaidemuseoon ja Satakunnan mu-
seoon. Useita kertoja vuodessa saamme kutsun tulla kaupunkimme museoiden uusien 
näyttelyiden avajaisiin. Kiitänkin kotikaupunkiamme virikkeellisen toiminnan tarjoami-
sesta kulttuurin parissa! 

Vaellusta Vapriikissa 
Tamperelainen luotsattu

Helmikuussa 2015 Tampereella toteutettiin kulttuurikuukausi yhteistyössä Tampe-
reen kaupungin luotsien ja Hervannassa toimivan Yhdessä selviytymisen tuki YSTI ry:n 
Verkon vapaaehtoisten kanssa. Seuraavassa artikkelissa Hervannassa asuva luotsatta-
va kertoo luotsauskokemuksestaan Varpiikissa. Luotsina toimi Verkon vapaaehtoinen, 
museossa vastassa oli kaupungin luotsi. 

Eräänä iltana naapurini sanoi yllättäen, että ”nyt voisi mennä museoon”.  Minä hämmäs-
tyin ja mietin mielessäni, että miksi juuri museoon. Naapurini toimii vapaaehtoisena 
Hervannan Verkossa. Hän näytti sieltä saamaansa esitettä ja selvitti, että helmikuus-
sa voimassa oli erikoistarjous. Verkon vapaaehtoisen kanssa museoon mentäessä saisi 
mukaansa luotsin ja vierailu olisi ilmainen. Esitteessä lueteltiin useita museoita, joissa 
voisi vierailla. Minua puhutteli eniten Vapriikki, koska arvelin, että siellä on monenlaista 
katsottavaa.

Sovittuna päivänä matkustimme bussilla keskustaan, josta kävelimme Vapriikkiin. 
Naulakoilla meitä oli vastassa nuorekas, ystävällinen luotsi. Hän tiedusteli, mitä haluai-
sin nähdä, ja luotsasi meitä kärsivällisesti Vapriikin sokkeloissa.
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Ensimmäisenä katsoimme Rudolf Koivun piirroksia. Tunnistin nähneeni muutamia 
aikakausilehden kansikuvia, liekö ollut Kotiliesi. Koivun aapiskuvat eivät olleet minulle 
tuttuja. Kirjaimiin tehtyjä piirroksia oli kiva katsella ja arvailla sanoja. Eniten minua pu-
huttelivat voimakkaita tunnelmia huokuvat satujen kuvitukset, pastellinväriset enkelit 
ja prinsessat, jännittävät luontokuvat, synkkien metsien peikot ja mustanpuhuvat noi-
dat. Näistä kuvista saimme nautiskella myös seinälle heijastettavan video-esityksen ai-
kana. Videolta saimme tietoa orvoksi jääneen Rudolf Koivun monivaiheisesta elämästä. 
Kuvat säteilivät niin voimakasta energiaa, että huomasin tulevani hyvälle tuulelle. Hyvä 
tuuli jatkui koko loppupäivän.

Lopuksi katselimme vielä 60-luvun suomalaista tekstiilimuotia, joka oli meille nuo-
ruudestamme tuttua. Elämyksellisen aamupäivän kruunasi yhteinen kala-ateria, jonka 
aikana kertasimme kokemuksia ja paransimme maailmaa.

Tämä Hervannan Verkon ja museoiden yhteistyö oli erinomainen idea. Lämmin 
kiitos Verkolle, kaupungille, luotsillemme ja erityisesti naapurilleni, joka jaksoi kiertää 
samaa museota jo toisen kerran. Ilman hänen kutsuaan minulle ei olisi tullut mieleen-
ikään lähteä loskakelissä museoon. 

Tampereen taidemuseon näyttelyssä luotsi luotsattaviensa kera.
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Luotsikoulutuksen antia – 
kulttuurielämykset arkea rikastamaan
Ritva Nurminen, kulttuuriluotsi

Aloitin luotsikoulutuksen syksyllä 2014. Se koostui kuudesta museovierailusta rapor-
tointeineen, kahdesta vertaistapaamisesta sekä monista muista edellisiä täydentävistä 
tapaamisista ja ohjaussessioista. Heti aluksi pääsin pohtimaan suhdettani kulttuuriin ja 
taiteeseen, mikä onkin luotsauksen ydintä. Ymmärsin janonneeni värejä, kauneutta ja 
esteettisiä asioita arkeeni jo nuorena, mutta silloin niitä oli niukasti tarjolla ja sai lähin-
nä vain tekemällä itse.

Oman luotsiajatukseni perusvireenä on kauniin havaitseminen, kokeminen ja teke-
minen arjessa, jokapäiväisessä ympäristössämme. Tätä ydintä muut ympäristöön, luon-
toon ja muuhun olevaiseen liittyvät taide-elämykset syventävät ja rikastavat. Haluan 
rakentaa luotsitoimintaani niin, että kulttuuri ja taide-elämykset tulisivat osaksi arkea. 

Oivalluksia ja kohtaamisia luotsikoulutuksessa
Alussa kulttuurielämän ja -tarjonnan monipuolisuus ja laajuus yllättivät todella iloises-
ti. Koordinaattorimme valitsema informaatio päivittäisestä kulttuuritarjonnasta tun-
tui huikealta. Se väläytti hienosti kulttuuriluotsin toimintaympäristöä ja virikekenttää. 
Ähkyn välttämiseksi monipuolista tarjontaa oli koko ajan valittava ja kohdennettava 
oman kiinnostuksen mukaan. Tämä tuntui hyvin edistävän oman luotsausajatuksen jat-
kuvaa kirkastamista ja pohdintaa. Tärkeimpänä työkaluna omaan oppimiseeni pidänkin 
juuri tätä: kokemusten ja erilaisuuden kohtaamisen uusiksi ajattelua ja omien käsitys-
ten läpivalaisua. Tällaiseen kasvamiseen saimme myös jonkin verran tukea.

Matka jatkuu – untuvikosta eteenpäin
Koulutuksesta on kulunut kohta kaksi vuotta, siinä ajassa on tapahtunut paljon. Olen 
saanut vertaistukea konkareilta, syventävää ohjausta ja uusia luotsiystäviä, joiden kans-
sa olen voinut käydä monia rikastavia keskusteluja. Jatkossa toivoisin tapaamisissa vielä 
enemmän yhteistä keskustelua, avointa pohdintaa ja ohjaustakin vaikkapa toteutta-
miemme luotsauksien pohjalta. Tuntuu, että erilaisten ihmisten ja tilanteiden kohtaa-
minen on yhä moninaisempaa ja edellyttää uudenlaisia työkaluja meille kaikille.

Kulttuurielämykset kuuluvat kaikille
Yksittäisten ihmisten kulttuuriaktivoinnin ohella tärkeimmän oppini luotsina olen saa-
nut ollessani auttamassa palvelutalon asukkaita nauttimaan heille järjestetystä livekon-
sertista sekä järjestäessäni maahanmuuttajien työpajaa Suomen käsityön museossa. 
Päällimmäiseksi edellisistä jäi hiljainen ajatus siitä, että kulttuurielämykset kuuluvat 
kaikille. Tarvitsemme kanssakulkijoita, niin luotsauksessa kuin elämän poluillakin. 
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HUIPPUHETKIÄ, PROJEKTEJA  
JA TOIMINTARYHMIÄ

Kulttuuriluotsit vaikuttajina
Pirkko Rissanen, kulttuuriluotsi

Kulttuuriluotsitoiminta laajeni ja kehittyi nopeasti. Kävi ilmeiseksi, että kaupungin or-
ganisaatioon tarvitaan toimintaa koordinoiva työntekijä. Näin tapahtuikin, kulttuuri-
luotsikoordinaattori palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen vuonna 2008.  Vuosien 
myötä jatkuvat määräaikaiset ja työllistämisperusteiset työsuhteet aiheuttivat epävar-
muutta ja vaikeuttivat toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.

Kulttuuriluotsit pyrkivät vaikuttamaan tilanteeseen ja laativat kannanottoja, jot-
ka lähetettiin kaupungin johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Ensimmäinen 
kannanotto laadittiin vuonna 2012, mutta se ei tuottanut tulosta. Vuonna 2014 laadi-
tussa kannanotossa korostettiin, että koulutettuja luotseja oli jo 150 ja toiminta laa-
jentunut 17 muulle paikkakunnalle. Lisäksi toiminnalle oli myönnetty pohjoismainen 
kulttuuriperintöpalkinto. Tärkeänä pidettiin myös kulttuuriluotistoiminnan avaamia 
uudenlaisia toimintamahdollisuuksia kulttuurin parissa.

Kulttuuriluotsit laatimassa kannanottoa Suomen käsityön museon puolesta 2014.
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Wuh, wuh! 
Emo remmiin 

pysyvästi  
1.4.2015!

Kulttuuriluotsien ehdottama teos, Timo Hannusen Aamuyö -veistos 
hankittiin Jyväskylän kaupungin kokoelmiin vuonna 2012.

Iloisia uutisia saatiin vihdoin huhtikuussa 2015. Kulttuuriluotsikoordinaattorin työ-
suhde vakinaistettiin ja sen seurauksena myös toiminnan muut edellytykset paranivat 
merkittävästi. 

Kulttuuriluotsit ovat muulloinkin toimineet aloitteellisesti omassa ympäristössään. 
Kantaa on otettu moniin kaupungin kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin: Kankaan uu-
den kaupunginosan ideointiin lähetettiin ehdotus, konserttisalin rakentamisen ja Suo-
men käsityön museon puolesta laadittiin kannanotot. Lisäksi on annettu lausunto kau-
pungin osallisuusstrategiasta vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta sekä oltu mukana 
artikkelikokoelmassa taiteen hyvinvointivaikutuksista.
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Mainetta ja kunniaa
Pirkko Rissanen, kulttuuriluotsi

Toimintavuosien aikana luotsit on huomioitu myös erilaisin palkinnoin.  Vuonna 2009 
Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry myönsi toiminnalle Vuoden museopedagoginen 
teko -palkinnon valtakunnallisesti uraa uurtavasta ja ansiokkaasta työstä. Tunnustuk-
sen myös Pedaali ry halusi kiittää luotseja työstä, jolla he tekevät museoiden saavutet-
tavuuden eteen toimien samalla esimerkkeinä kulttuurin merkityksen ymmärtävistä 
aktiivisista kansalaisista. 

Vuonna 2014 Jyväskylän kulttuuriluotsitoiminnalle myönnettiin pohjoismainen 
kulttuuriperintö -kasvatuspalkinto. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik:n 
(NCK) vuodesta 2007 lähtien myöntämä tunnustus oli annettu siihen mennessä Suo-
meen vain kerran aikaisemmin.  25 000 Ruotsin kruunun suuruinen palkinto luovu-
tettiin kulttuuriluotsikoordinaattori Hanne Laitiselle Östersundissa Ruotsissa järjes-
tetyssä iltajuhlassa. Palkintoraadin perusteluissa todettiin, että kulttuuriluotsitoiminta 
on parantanut vuodesta 2006 lähtien kulttuurin saavutettavuutta erityisesti niille ryh-
mille, joille osallistuminen muuten olisi vaikeaa. Palkinto on tunnustus koko verkostol-
le nostaen esille Jyväskylästä lähteneen, ja jo valtakunnalliseksi laajentuneen toimin-
nan, jossa kaikilla on mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta omasta lähiympäristöstään. 
Idea museoiden avaamisesta kaikille on tuonut jyväskyläläisiin museoihin vuosittain 
parituhatta uutta kävijää. 

Karin Thomasson (vas.) luovutti NCK:n pedagogisen palkinnon koordinaattori Hanne Laitiselle 
Jämtlin museossa Östersundissa 2014.
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Kulttuuriluotsien löytöjä
Jorma Aaltonen, kulttuuriluotsi

Prosessi, matka, seikkailu. Vuosi oli kaikkia näitä vuorotellen ja päällekkäin. Kuulin kult-
tuuriluotsien kokouksessa taidenäyttelystä, jonka toteutukseen asiasta innostuneet 
voisivat osallistua. Asia jäi mieleeni ja syntyi hatara päätös, että haluan olla mukana 
tavalla tai toisella. Yhtenä jo historiaan painuneena innoittajana oli vuosien takainen 
näyttely vaimoni kanssa. Me teimme sen tavallamme, ja se tyydytti meitä ja kävijöitä. 
Nyt voisin saada valaistusta mielessäni pyörivään kysymykseen, miten tehdään oikea 
näyttely.

Toukokuussa 2011 Jyväskylän taidemuseon Taikatilan pöydän ympärille sulloutui 
kymmeniä luotseja kuulemaan projektista, joka sai tilapäisen nimen Kultsi 12. Mieles-
säni kävi ajatus, että mahdunko minä mihinkään mukaan. Haaveena oli ryhmä, jossa 
pääsen valitsemaan teoksia ja kehittelemään niistä ripustussuunnitelmaa. Palaverin ku-
luessa selvisi ammattilaisten perusteellisuus. Näyttelyn ajankohta oli jo lyöty lukkoon, 
koska taidemuseo toimii pitkäjänteisesti ja isot projektit vaativat vuosia. Vähitellen 
selvisivät myös otsikkoina kaikki huomioitavat asiat ja niiden vastuuhenkilöt.  Esiin 
tuli myös tärkein asia, näyttelyn raaka-aineena olisivat kaupungin taidehankinnat 2000- 
luvulla. Helpottavana tietona saimme kuulla, että museon ammattilaiset ovat kaiken ai-
kaa tukemassa ja ohjaamassa projektin etenemistä. Se toteutuikin hyvin, ja uskon, että 
toiminta oli antoisaa myös ammattilaisille.

Museon säilytystilojen kätköistä löytyi verkkoseinä toisensa perään lepovuorossa 
olevia teoksia. Amanuenssi Jaana Oikari tunsi kätköt ja luetteli suoraan taustatietoja 
teoksista, tekijöistä ja hankinnan perusteista. Varastoseikkailun aikana meidät pudotet-
tiin maan pinnalle kummallisessa asiassa. Jokainen oli luonut ennakkoon näkemyksen 
taulun koosta ja värisävyistä kuvan pohjalta, ja nyt se näky petti karkeasti suuntaan jos 
toiseen. 

Kesä meni valtavan aineiston sulattelussa ja rauhallisessa etenemisessä. Taustatu-
eksi ja ymmärryksen laajentamiseksi saimme hyviä oppitunteja ammattilaisilta. Kon-
servaattori Kirsi Nousiainen kertoi käytännön tekijän näkökulmasta taulujen käsit-
telystä, huoltamisesta ja kuljettamisesta. Se on hyödyllistä yleistietoa jokaiselle, joka 
liikkuu taulujen maailmassa. Toinen avartava luento oli tutkija Seija Heinäsen esitys 
Tunne maisema -näyttelyn taulujen taustoista ja koko prosessin kehittymisestä val-
miiksi näyttelyksi. 

Päätimme näyttelyn väljäksi teemaksi muutos ympäristössä ja ihminen siinä muka-
na. Ehdotimme näyttelyyn yli neljäkymmentä maalausta, kunnes heräsimme tosiasiaan, 
että taide on paljon muutakin. Mukaan piti saada videoita, veistoksia ja jotain yllättävää. 
Ehdotimme ja hyväksyimme pienen kiireen kannustamana monipuolisen lisän näytte-
lyyn. Ja videoista löytyi se jokin, nimittäin Seppo Uuranmäen Hengitys.
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Näyttely sai lopulta nimen Kulttuuriluotsien löytöjä ja tunnukseksi Outi Mark-
kasen Piskin. Nämä ja monet muut valinnat hioivat ydinjoukon tiiviiksi yhteen hiileen 
puhaltajaksi. Matkan varrella tapahtui hiljaista karsiutumista, mutta samalla sitoutuneet 
muodostivat entistä kiinteämmän yhteisön. Sitoutuminen on ihmeellinen voima.

Tammikuussa 2012 siirryimme askeleen lähemmäksi totuutta, ripustussuunnitel-
maan. Pohdimme mahtuvatko teokset tilaan, kuka sopii kenenkin viereen, riitelevätkö 
värit tai teemat. Vähitellen selvisi, että valintamme mahtuvat ainakin pienoismalliin. Lo-
pullinen ripustus jäi arvoitukseksi ammattilaisten vihjaillessa kokonaisuuteemme liit-
tyvistä avoimista kysymyksistä. Me emme kuitenkaan jaksaneet niistä huolestua. Tämä 
oli kokoelmanäyttely, ja kattavuuden takia sen piti olla meidän näköisemme sillisalaatti.

Totuuden hetki koitti, kun aloimme asetella suunnitelmiamme alagalleriaan. Pie-
noismallin harmonia mureni monessa kohdassa. Kävelytimme töitä seinältä toiselle ja 
vielä yönkin aikana ne hakivat paikkojaan. Mutta tapahtui ihme, kaikille löytyi harmoni-
aa ja särmää luova paikka.

Päässäni pyöri yhä uudelleen ajatus, että tässä työssä oli jotain tuttua. Sitten osasin 
yhdistää, prosessi oli hyvin samanlainen kuin vuosikymmeniä sitten hoitamani maata-
lousnäyttelyt. Monet asiat etenivätkin vastaavasti. Loppuvaihe oli tässä hienostuneem-
paa, ei ollut vuoroaan odottavia rekkoja eikä kiireessään kiroilevaa trukkikuskia. Muu-
ten erot olivat merkityksettömiä.

Haaveemme pääsi päivänvaloon kohtuullisilla synnytystuskilla ja tähän asti näky-
mätön sai näkyvän muodon. Valkeni avajaispäivä, keskiviikko 15.2.2012. Päivän tummu-
essa illaksi oli talo täynnä iloisia vieraita sekä ylpeitä toteuttajia. Yhdeksän kuukautta 
tämäkin odotus kesti ja tulos oli esittelemisen arvoinen.

Viimeisenä voimanponnistuksena sinnikkäimmät luotsit kokosivat näyttelyproses-
sin kirjalliseen muotoon. Saimme muiston, jossa kerronnan lisäksi analysoidaan ja arvi-
oidaan tapahtumaketjua ideasta toteutukseen. Sitten oli ihmettelyn hetki: Me teimme 
tämän kaiken!

Kulttuuriluotsien Löytöjä -näyttelyn loppuraportin löydät verkosta
http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo > näyttelyt > arkisto

Luotsit näyttelyn suunnittelu- ja rakennuspuuhissa.
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Museolehtorit kertovat museoiden yleisötyöstä Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyn teemahetkissä.

Taiteilijoiden teehetki Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyssä.



34 35

Perjantaiporinat ja Kultainen metsä 
Jorma Aaltonen, kulttuuriluotsi
Pirkko Rissanen, kulttuuriluotsi

Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyn oheisohjelmistoon ideoimme Perjantaiporinat. 
Ajatuksena oli, että luotsit saavat esitellä näyttelyään kävijöille ja keskustella sen he-
rättämistä tuntemuksista kahvikupin ja itse leivottujen kakkujen ääressä. Käytäntö 
osoitti, että keskusteltavaa riitti, ja se polveili sujuvasti teeman ulkopuolellekin taitee-
seen ja elämään. 

Näyttely päättyi, ja loppuhaikeudessa aktiivinen porinaluotsi kirjoitti keskustelu-
palstalle toiminnan vakiintumisen varmistaneet sanat: ”Kohta nämä perjantaiporinat lop-
puvat, mutta eihän päivystysten ole pakko loppua. Me luotsit voisimme oman näyttelymme 
päättymisen jälkeen jatkaa luotsipäivystyksiä taidemuseolla.”

Perjantaiporinat-ryhmän voimannäyte oli Kultainen metsä -näyttely tammi-helmi-
kuussa 2013. Silloin käytännön töissä valikoitunut kulttuuriluotsiryhmä oli näyttelyvie-
raiden käytettävissä joka perjantai kahden tunnin ajan.

Kultainen metsä -näyttely oli Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon valokuvanäyttely. 
Tosiasiassa se oli paljon enemmän kuin valokuvanäyttely. Nämä taiteilijat onnistuivat 
koukuttamaan teemoillaan ja teoksillaan valokuvien ystävien lisäksi luonnosta, uskon-
nosta, metsänhoidosta ja historiasta kiinnostuneet ihmiset. Poikkeuksellisen laaja kävi-
jäkunnan tausta mahdollisti myös erilaiset näkemykset ja monivivahteiset keskustelut 
perjantaiporinoissa.

Henkien saarella, näyttelyn japanilainen osuus, kertoi perinteisestä uskonnosta 
kytkettynä tähän päivään. Se herätti ajatuksia myös suomalaisesta uskonnosta ennen 
kristinuskoa. Kerran kahvikeskustelu ajautui Luonto on -teoksen tulkintoihin. Siinä 
tuiman näköinen nuorehko mies piteli kädessään puun lehteä, johon piirretty japanilai-
nen merkki oli suomennettu ”ei mikään”. Siis luonto on ei mikään.  Ensimmäinen tul-
kinta oli, että nuori mies ei arvosta luontoa. Toisenlaisen tulkinnan antoi japanilaissyn-
tyinen henkilö. Merkki ilmaisee tilaa, jossa kaikki on mahdollista, täysin tyhjää, kaikelle 
avointa. Tällaisia kiinnostavia tulkintavirheitä tapahtuu kulttuurien välillä. 

Näyttelyn suomalaismetsäosuudet, Hiljaa huojuu korven honka ja Metsänhoi-
dollisia toimenpiteitä, loivat vastakohtia, joilla näyttelyyn tutustuja joutui miettimään 
ja ihmettelemään, mikä on oikein, hyvää, hyväksyttävää tai suorastaan välttämätöntä 

Perjantaisin 
vainuan uusia 

kavereita.
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luonnontilaista metsää tehotuotantoon verrattaessa. Myös ulkomaalaisia opiskelijoita 
oli runsaasti, ja ilmeisesti moni löysi taidemuseon juuri tämän näyttelyn myötä. Useat 
nuoret pitivät enemmän näyttelyn japanilaisesta osuudesta ja vain harvan mieliteokset 
olivat suomalaisista metsistä. Joku totesi, että suomalainen metsä on niin tuttu. Biolo-
gipojat kertoivat, että heidän suhteensa kuviin on erilainen kuin sellaisen, joka katsoo 
niitä estetiikan kannalta. He kiinnittivät huomiota Mänty-teoksen kuviin ja niissä näky-
viin merkkeihin muista eliöistä metsässä. Porinoissa käytiin myös keskusteluja avohak-
kuusta, aihe, joka sai monet erittäin kriittisiksi. Ihmiset kaipasivat luonnonmukaisem-
pia tapoja käsitellä ja hoitaa metsää. 

Kysyimme porisemaan pysähtyneiltä, mitä he pitivät näyttelystä. Kommentit oli-
vat myönteisiä ja näyttely puhutteli kävijöitä. Joku totesi hakkuuaukeiden lentokuvista, 
että niissä ikäviä asioita on esitetty erittäin esteettisesti. Lisäksi heidän mielestään 
lyhytfilmit olivat hienoja ja koko näyttely tasapainoinen. Kyllä suomalaiset metsäänsä 
rakastavat.

Näyttelyn oheisohjelma oli erityisen kiinnostava, suorastaan yltäkylläinen. Koko 
ohjelmasarjan ja näyttelyä alusta loppuun seuranneille luotseille moni asia avautui ker-
ta toisensa jälkeen uudessa valossa. Hienoja lisänäkemyksiä perjantaiporinoihin antoi-
vat myös luotsit toisilleen, ja parhaimmillaan nämä kokemukset olivat kahden luot-
sin rauhallisella keskustelukierroksella Kultaisessa metsässä. Näyttely loi myös pohjaa 
ympäristöluotsaukselle, jota kokeiltiin erityisryhmien kanssa. Perjantaiporinat jatkuvat 
edelleen.

Perjantaiporinoissa Jyväskylän taidemuseossa vaihdetaan 
kokemuksia taiteesta, näyttelystä ja elämästä.
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Löydetystä metsästä vauhtia 
ympäristöluotsitoimintaan
Hanna Veander, kulttuuri- ja ympäristöluotsi, Jyväskylän ympäristöluotsikurssin suunnittelija

Muutama kulttuuriluotsi oli huomannut lenkkireittinsä varrella vapaasti rehottavan 
metsäalueen huolellisesti viimeistellyn Kuokkalan kartanon pihan läheisyydessä. Hoi-
detun ja hoitamattoman ympäristön kontrastit loivat alueelle oman erityisen tunnel-
mansa. Paikan henkeen ihastuneet luotsit halusivat tuoda esiin unohdetun metsän ja 

he ehdottivat järjestettäväksi ympäristötaideprojektia. Niin alettiin tuumasta toimeen. 
Aloitimme tutustumalla ympäristötaiteen historiaan ja selvittämällä maanomista-

jan sekä lupa-asiat. Järjestimme alueella kaikille avoimia työpajapäiviä ja teimme yh-
teistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Kulttuuriluotsien into ja sinnikkyys sää-
olosuhteidenkin ehdoilla tekivät minuun vaikutuksen. Teoksia syntyi pieneen, osittain 
suojeltuun lehtometsään yksin ja yhdessä tehden. Avajaisia juhlistimme vapun jälkeen, 
ja teokset jäivät sijoilleen seuraavaan kesään, jolloin pikkulinnuille asennettiin uusia 
Nuorten Taidetyöpajan valmistamia persoonallisia linnunpönttöjä.

Tämän projektin teki minulle taiteilijana erityiseksi kokemus saada nämä ihmiset 
innostumaan jostain uudesta ja heittäytymään täysillä mukaan heille itselle vieraaseen 
aiheeseen. Sitähän luotsit tekevät itsekin – innostavat ihmisiä uuden äärelle. 

Ympäristöluotsitoiminnan käynnistyminen
Ensimmäinen ympäristöluotsitoiminnan pilottikokeilu järjestettiin Jyväskylän taidemu-
seossa 1.10.2012–31.8.2013 Kultainen metsä- valokuvanäyttelyn oheistoimintana yh-
teistyössä Maaseudun sivistysliiton kanssa. Kokeilussa oli mukana 5 luotsia. Yhteistyön 
tuloksena Maaseudun sivistysliitto sai kolmivuotiselle hankkeelle rahoitusta ja alkoi 

Ympäristötaidetta Löydetyssä metsässä vuonna 2014.
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kouluttaa ympäristöluotseja valtakunnallisesti. Kursseja on järjestetty mm. Joensuussa, 
Varkaudessa, Kuopiossa, Oulussa ja syksyllä 2015 Jyväskylässä. Ongelmaksi useimmilla 
paikkakunnilla muodostui kuitenkin toiminta-alustan ja toiminnan organisoijan puut-
tuminen.

Jyväskylässäkin vuoden 2013 pilotin jälkeen ympäristöluotsitoiminta oli vailla ko-
tisatamaa, eikä toiminta saanut selkeitä raameja ympärilleen. Asia ei kuitenkaan jäänyt 
unholaan, vaan kyti koordinaattorin unelmana kehittää ympäristölähtöistä luotsitoi-
mintaa. Kulttuuriluotsikoordinaattorin harjoittelijan projektina saatiin syksyksi 2015 
järjestettyä ympäristöluotsikoulutus yhteistyössä MSL:n, Jyväskylän kaupungin kult-
tuuripalveluiden, kaupunkirakennepalveluiden, kansalaisopiston, taidemuseon, yliopis-
ton ja Japa ry:n kanssa. Organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö koettiin hedelmällise-
nä ja resurssiviisaana. Kurssin luennoitsijat saatiin pääosin omasta porukasta, samoin 
tarvittavat kurssitilat. Kurssilta valmistuivat kaikki 20 aloittanutta. Jatkossa ympäristö-
luotsit osallistuvat paikalliseen ympäristöyhteistyöhön niin vaikuttajina kuin tapahtu-

mien järjestäjinä.

Ympäristöluotsikurssilta 2015.  Vasemmalla luotseja Alvar Aalto -museon näyttelyn avajaisissa 2016 ja oikealla ympäristöluotsien 
Kukkasipuli-sissi-isku Huhtasuolla 2015.
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Liikuntaluotsit kentälle
Tiina Kurittu, erityisliikunnanohjaaja, Jyväskylän kaupunki

Vapaaehtoiset liikuntaluotsit ovat toimineet Jyväskylässä pian kolmen vuoden ajan. 
Luotsit toimivat liikuntakaverina henkilöille, jotka tarvitsevat tukea omaan liikkumi-
seen tai liikunnan harrastamiseen. Liikuntaluotsitoiminta käynnistyi seudullisen eri-
tyisliikunnan kehittämishankkeen yhteydessä. Esille nousi epäkohta, joka kohdentui 
ihmisiin, joiden toimintakyky on alentunut. Näillä ihmisillä on yleisesti vaikeuksia har-
rastaa omatoimista, terveyttä edistävää liikuntaa. Vapaaehtoisvoimin toteutettavan lii-

kuntaluotsitoiminnan uskottiin olevan yksi mahdollinen ratkaisu asiaan. 
Liikuntaluotsitoiminta pyrittiin rakentamaan alusta saakka kestävälle pohjalle ja 

osaksi kaupungin organisaatiota. Tätä puolsi myös se, että yhtenä kaupungin yksikkö-
nä toimi vapaaehtoistoiminnan keskus Vapari, jolla on pitkä ja laaja-alainen osaaminen 
vapaaehtoistyöstä. Onnistumiseen vaikutti merkittävästi se, että Vapari oli heti alusta 
saakka innostunut liikuntaluotsitoiminnan kehittämisestä. Suuntaviivoja haettiin muun 
muassa Turussa jo pitkään toimineesta avustajakeskuksesta sekä Jyväskylässä toimivis-
ta kulttuuriluotseista. 

Vuosi 2013 oli liikuntaluotsitoiminnan ensimmäinen virallinen toimintavuosi. Tuol-
loin järjestettiin kaksi ensimmäistä koulutusta, jotka olivat vielä varovaista tunnustelua 
ja kokemusten keräämistä. Luotsitehtäviä kertyi ensimmäisenä toimintavuotena kol-
misenkymmentä. 

Toinen vuosi oli jo totisempaa tekemistä. Markkinoinnissa olimme varovaisia, jotta 
kysynnän ja tarjonnan suhde pysyisi tasapainossa. Toisen toimintavuoden aikana järjes-
tettiin myös kaksi luotsikoulutusta ja tehtävien määrä kasvoi rajusti, yhteensä luotsa-
uksia oli 330. Tehtävien kasvu on selvästi jatkunut myös kolmantena vuotena.

Vajaan kolmen vuoden aikana liikuntaluotseja on koulutettu yli 70 ja toiminnassa 

on mukana noin 50 luotsia. Luotsien rekrytointi on ollut yllättävänkin helppoa, mikä 
on ollut iso ja positiivinen yllätys. Osa luotseista on valinnut yhden luotsattavan, jonka 
kanssa he käyvät säännöllisesti liikkumassa. Osalle luotseista taas epäsäännöllisyys ja 
luotsattavien vaihtuvuus on luonnollisempaa. Molempia tarvitaan, ja tämä valinnanva-
paus on helpottanut luotsien sitoutumista toimintaan.

Luotsitoiminnassa itse luotsaus on pääasia, mutta yhteisiä koulutuksia sekä tapaa-
misia luotsien kesken pidetään myös tärkeänä. Kohtaamisissa herää usein uusia virkei-

tä ideoita, joilla toimintaa voidaan kehittää entisestään.
Työntekijänä tulin vapaaehtoistoiminnan maailmaan täysin ulkopuolelta. On ilah-

duttavaa huomata, kuinka paljon ihmiset ovat valmiita antamaan omasta vapaa-ajasta 
toisten ihmisten hyväksi. Välillä se ihan hämmentää minua. On ihanaa kuulla luotsat-
tavilta, kuinka paljon heille merkitsee se, että joku toinen ihminen on antanut heille 
mahdollisuuden liikkumiseen, ollut hetken heidän kanssaan. 



38 39

Liikuntaluotsia voi pyytää kaveriksi hyvin monenlaisiin liikunta-aktiviteetteihin, 
kuten esimerkiksi kävelylle, kuntosalille tai hiihtolenkille.
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Omin käsin -luotsit  
Suomen käsityön museossa
Marita Riikonen, kulttuuriluotsi

Suomen käsityön museon luentosalissa kuuluu huudahduksia ja iloista puheensori-
naa kulttuuriluotsien ihaillessa kuvia käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkin kokoelmista ja 
Omin käsin -lehdestä. Käsityön museon kokoelma-amanuenssit näyttävät kuvia sekä 
materiaalinäytteitä kokoelmasta, joka siirtyi Suomen käsityön museolle 2010.

”Oi, miten upeita!”
”Kyllä on taitavasti kirjottu! Tuollainen oli meilläkin mummolassa!”
”Muistoja lapsuudesta pulpahtelee mieleen!”

Luotsiryhmä sai tutustua Omin käsin -maailmaan syksyllä 2014, kun Suomen käsityön 
museo valmisteli näyttelyä suomalaisesta käsityöstä ja muotoilusta Tyyne-Kerttu Vir-
kin ja Omin käsin -lehden aineistojen pohjalta.
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Keskustelimme, muistelimme ja ideoimme aiheesta käsityön museon ammattilais-
ten kanssa. Sitten valitsimme Omin käsin -lehden upeista kirjontamalleista itsellemme 
mieluisan, jonka kuviot piirsimme ja siirsimme kankaille. Kirjonta alkoi reippaasti ja 
taitavat kädet saivat aikaan kauniita kuvioita. Näin valmistimme tyynynpäällisiä ja pik-

kuliinoja tulevan Omin käsin -näyttelyn olohuoneeseen museon luentosaliin.
Pidimme ompeluseuroja museolla kerran kuukaudessa. Saimme apua ja neuvo-

ja ammattilaisilta, jotka olivat aina mukana kokoontumisissa. Kun näyttely avattiin 
23.1.2016, olohuoneen sohvaa koristivat luotsien ahkeroimat tyynyt. Pöydällä olivat 
ihailtavina sievät liinat ja luotsit tarjoilivat kahvia ja karjalanpiirakoita.

Perjantaisin olemme olleet mukana myös teemallisissa Tavataan olohuoneessa -ta-
pahtumissa luotsaamassa näyttelyä ja tarjoilemassa kahvia. Jyväskylän Kesä -tapahtu-
massa luotsit kertoivat kaupunkilaisille vanhoista, muistorikkaista ja kauniista tekstii-
leistä sekä tekivät käsitöitä museon edustalla. Yhteistyö museon henkilökunnan kans-
sa on ollut antoisaa ja mukavan leppoisaa.

Tyyne-Kerttu Virkin kokoelmista syntyi vuonna 2015 Suomen käsityön museolle kotoisa näyttely, 
johon luotsit ompelivat vanhojen ohjeiden mukaan sohvatyynyt.
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Kotiseuturakkautta Korpilahdella 
Tuija Broman, kulttuuriluotsi
Leena Pukkala, kulttuuriluotsi

Jylhien maisemien ja Unescon maailmanperintökohteen keskellä aloitti yhdeksän in-
nokasta kulttuurista ja oman kylän historiasta kiinnostunutta opiskelijaa kulttuuriluot-
sikoulutuksen vuonna 2011. Sama omatoiminen joukko jatkaa toimintaa edelleen yhtä 
innokkaana.

Ryhmälle on muodostunut oma toimintatapa. Kukin harjoittaa kulttuuriluotsitoi-

mintaa pääsääntöisesti omaa sydäntään lähellä olevassa harrastuspiirissä. Yksi maalaa 
ja kertoo satuja Korpihovin päiväkeskuksessa, toinen innostaa ja luotsaa reumaker-
holaisia. Kolmas vie pohjoisten kylien Virtapiiriläisiä kulttuurin pariin ja neljäs toimii 
eläkeliittolaisille kulttuurin lähettiläänä. 

Yhteistyössä on voimaa
Teemme tiivistä yhteistyötä kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kulttuuriluotsit osallistuvat 
Kotiseutumuseon kesäiseen esittelyyn ja kirjaston kanssa meillä on yhteinen, kaikille 
avoinna oleva lukupiiri, joka kävi vuonna 2015 kulttuurivaihdossa suomalaisten luku-
piirissä Gävlessä. Yrittäjien, seurakunnan, koulun ja muiden toimijoiden tapahtumiin 
annamme tarvittaessa apua ja heiltä puolestamme sitä saamme. Albumit auki -sivus-
tolle olemme keränneet kotialbumeista runsaasti vanhoja valokuvia. Korpihovin päivä-
keskus tilaa luotseilta usein erilaisia ohjelmia.

Mukavaa olla pitää
On ollut ihana järjestää yhteisiä tapaamisia, kuten kierros korpilahtelaisten ITE- 
taiteijoiden luona tai retki Struven ketjun Oravivuoren kolmiomittauspisteeseen ihai-

lemaan mahtavia Päijänne-maisemia. Kesäretkiä on tehty myös Tikkalaan sekä kierrok-
sia Korpilahden keskustassa sen historiaa muistellen. Kesän 2016 kiintoisa kohde oli 
Villa Cawén Oittilassa, joka ympäristöineen on tärkeimpiä seutuja Korpilahden kehi-
tyksen ja etenkin paikallisen kuvataiteen nousun kannalta.

Mistä into?
Monilla meistä on juuret syvällä Korpilahdella. Suurin osa on jo pikkulapsina tallannut 

näitä raitteja, kuten isät ja isoisät sekä isoisoisät aikanaan. Ylpeänä haluamme kertoa 
menneistä kulttuurihenkilöistä ja -paikoista sekä esitellä nykytaidetta Höyrygalleriassa. 
Yhteisissä tapaamissa ideointi, muistojen ja kuulumisten vaihto antavat virtaa arkeen. 

Korpilahden ja Jyväskylän luotseja 
Oravivuoren kolmiomittaustornissa 2014.
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Lukupiiri ja vierailut kirjastoihin
Heli Hietaharju-Mölsä, kulttuuriluotsi

Kulttuuriluotsien lukupiiri alkoi vuonna 2011, ja siitä lähtien olemme kokoontuneet 
vähintään kerran kuussa.  Alkukartoituksen jälkeen päätimme, että luemme kaikki sa-
man teoksen. Tämä siksi, että keskustelu on mielekkäämpää aiheen ollessa kaikille tut-
tu. Välillä olemme esitelleet toisillemme hyviä ja mieleenpainuvia lastenkirjoja, suoma-
laisia novelleja, taidekirjoja sekä teoksia, jotka ovat vaikuttaneet syvästi mieliimme. 
Pääsääntöisesti olemme lukeneet kotimaista proosaa, mutta myös nobelisteja kuten 
Alice Munroa ja Hertta Mülleriä. Günther Grassin kuoltua päätimme aloittaa men-
neen syksyn hänen palkitulla teoksellaan Peltirumpu, joka on melkoinen kerrostuma 
elämää. Luettavat kirjat sovimme heti alkusyksystä tai jo keväällä. Yhtä tärkeää on so-
pia pullavuorot, ettei oleellinen unohtuisi.

Keskimäärin meitä lukijoita on ollut viisi tai kuusi, viime aikoina jopa kymmenen. 
Keskustelu on ollut runsasta ja polveilevaa, kirjallisuutta syvältäkin ruotivaa. Isoja iha-
nuuksia ovat olleet esimerkiksi Anni Kytöjoen Kultarinta ja Ulla-Lena Lundbergin Jää. 
Lukupiirin vieraana ovat olleet kirjailijat Satu Grönroos ja Harri Tapper. Tilaisuudet 
olivat avoinna kaikille kävijöille.

Omien lukukokemustemme lisäksi olemme vierailleet vanhusten palvelutaloissa, 
kirjastoissa sekä kirjastoautoissa.  Vanhusten luona aiheet on teemoitettu ajankohtaan 
sopivasti, kuten kansanperinne, joulu, kevät, syksy. Vastaanotto on ollut mieluisaa ja 
yleisö kiitollista. Viimeisin vierailukierros eri kirjastoissa oli teemaltaan tästä kirjasta 
en luovu. Tämäkin sai yllättävän paljon yleisöä.

Lukuvuotemme on usein päättynyt yhteiseen retkeen. Olemme tutustuneet Vuo-
relaan, missä mainio oppaamme loihti meille Einarin esiin. Haarasenmäen taiteilijapa-
riskunnan kotona Saarijärvellä kävimme ihastelemassa niin upeita tekstiilejä, maalauk-
sia kuin isännän kokoamia menneen ajan aarteita. 

Lukupiirin ensimmäinen Näistä kirjoista en luovu -kirjavinkkaustilaisuus Jyväskylän pääkirjastossa 2013.
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Yllätys palvelutalossa
Marketta Päivike, kulttuuriluotsi

Olin Telkänpesässä kulttuuriluotsina suunnittelemassa veteraanien joulujuhlaa. Kesken 
pitkän kokouksen kuulin jonkun mainitsevan lapsuuteni naapurini nimen. Mielessäni 
heräsivät muistikuvat syntymäkodistani 1940-luvun Jalonraitilta. Kun kokous päättyi, 
löysin tämän miehen ruokasalista ja esittäydyin hänelle tyttönimelläni. Vanha naapurini 
nousi ylös, halasi ja totesi: ”Sinä olet kasvanut!” Muistin hänen tyttärensä leikkitoverei-
nani, mutta mieleeni tuli myös vitsa heidän keittiönsä oven päällä.

Jutteluhetken päätteeksi lupasin tulla uudelleen tapaamaan tätä jo 94-vuotiasta. 
Vierailulla sain kuulla hänen tarinansa 19-vuotiaana alkaneesta pitkästä sotaretkestään 
alkaen. Työvuosien aikana hän työskenteli sorvaajana ja sitten kahdeksan vuotta hal-
vaantuneen vaimonsa omaishoitajana. Vaimon kuoltua hän oli muuttanut Telkänpesään, 
jossa oli kaunis omalla taiteella ja kädentaidoilla sisustettu koti. Ihmettelin taidokkaita 
puuveistoksia, joissa oli aiheina ainakin aviopari keinussa, mies soutamassa ja viulun-
soittaja. Hän kertoi töiden syntyneen iltaöisin, kun sai vaimon nukkumaan, ja alkoi 
omaishoitajan oma aika. Terävä veitsi piti huolen siitä, että ajatukset olivat irti arjesta.

Veteraanin kunto oli ikään nähden hyvä, näkö tosin jo heikko. 80-vuotiaana hän 
oli päättänyt opetella tietokoneen käytön, ja sen oppinutkin. Taidon myötä pöytälaa-
tikkoon oli kertynyt muisteluja ja tarinoita. Tytär löysi nuo aarteet ja päivänsankari sai 
90-vuotislahjaksi kirjan omista teksteistään. Minäkin sain kirjan, jonka päätin kohte-
liaisuudesta lukea. Kirja oli mielenkiintoinen kuvaus sota-ajasta, rauhanehdoista, eva-
koista ja monesta tuoreemmasta asiasta. En osannut luettuani ajatella muuta kuin, että 
vau, mikä mies. Kun olin lähdössä ja painoin hissin itselleni, saattamaan tullut isäntäni 
ihmetteli: ”Ai sinä menet hissillä, minä kävelen.”

Mietin tulevia Lutakon palvelutalon tuntejani ja mieleeni tuli tämä veteraani muis-

toineen ja puuveistoksineen. Soitin hänelle ja pyysin miehen sekä veistokset mukaan 
seuraavalle tunnilleni. Päätös ei ollut helppo 94-vuotiaalle, mutta harkinnan jälkeen 
hän suostui. Kun sitten menin hakemaan häntä, innostunut mies odotti jo minua veis-
toslaatikon kanssa.

Minulla oli päivän tilaisuuteen vara-aihekin, kun en tiennyt miten palvelutalon asuk-
kaat suhtautuisivat yllätysvieraaseen. Taluttelin väkeä ruokasaliin ja veteraanini kätteli 
jokaisen tulijan ja esitteli itsensä. Alkupuheiden ja esittelyjen jälkeen nostin veistok-

set pöydälle keskustelua virittämään. Yhdessä he muistelivat ”Minä olin pikkulottana 
Mikkelissä ja näin Marskin” tai ”Minä olin lähettinä ja toin rintamalta salaista tietoa”. 
Tilaisuus eteni vauhdilla, ja yleensä puhumattomat miehet olivat nyt harvinaisen kiin-
nostuneita kädentaidoista. Näin sain heidätkin mukaan keskusteluun.

Sitten puhe kääntyi vuosiin omaishoitajana. Tuttua sekin monelle, koska olivat teh-
neet samat työt puolison sairastuttua. Tilaisuus eteni omalla painollaan, siinä ei tar-
vittu minua eikä vara-aihetta. Ajan täyttyessä kiitin vierasta ja ehdotin loppulaulua. 
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Kuitenkin asiasta innostunut taiteilija keskeytti minut ja lausui kiitokseksi ulkoa pitkän 
ja hauskan runon.

Tilaisuus oli onnistunut parituntinen ja kiitteleviä saattajia riitti ovelle asti. Olin 
onnellinen ja tyytyväinen, koska olin saanut tuoda vaihtelua ja käsin kosketeltavaa mie-
lihyvää palvelutaloon. Kun vein lapsuuden naapurini kotiin, ehdotin ovella, että voisim-
me jatkossa kiertää yhdessä paikkoja. ”Älä, älä nyt liikoja innostu”, hän muka esteli, 
mutta posket hehkuivat punaisina ja hymy oli leveä.

Katutapahtumat – yhteistoimintaa 
Hanne Laitinen, kulttuuriluotsikoordinaattori

Kirjahyllypyörä kiertueella  
Idea kiertävästä kirjahyllypyörästä syntyi Jyväskylän pyöräseuran (JYPS) Pyöräily koh-
taa kulttuurin -tapahtumassa, jossa upouusi Leo Lastipyörä tarjosi kierrätyskirjahyllyn 
myötä mm. pyöräilyaiheisia satuja lapsille Kirkkopuistossa. Sittemmin kirjahyllypyörällä 
on tehty vierailuja palvelu- ja päiväkeskuksiin sekä kävelykadulle. Hyllystä sai ottaa ja 
viedä luettavaa, samalla heräteltiin keskustelua kirjoista, lukemisharrastuksesta, kult-
tuuritarjonnasta, kierrätysteemasta sekä sähköpyörän eduista.  Kirjahyllyn sisältävän 
lastipyörän kanssa oli helppo ottaa puheeksi kulttuuriharrastukset ja pysähtyä vaikka 
terveyskeskuksen pihaan. Monissa päiväkeskuksissa ikäihmiset toivat pyörään lukemi-
aan kirjoja ja kysyivät, missä muualla voi kierrättää, kun kotona hyllyt notkuu. Aurin-
koisessa kevätsäässä luettiin runoja ja lepäiltiin uuden kirjan kanssa silmät kiinni. 

Tapahtumissa markkinoitiin kulttuuri- ja ympäristöluotsitoimintaa sekä Lastipyö-
rälainaamoa. Samalla tehtiin sujuvaa yhteistyötä JYPS:n pyöräilyviikon sekä kestävän 
kehityksen yhdistyksen Japa ry:n kanssa.
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Taide ulkoilee
Jyväskyläläisten kulttuuriluotsien ja Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) järjestämässä 
tapahtumassa Pekka Suomäen työtä Hätätilanteessa riko lasi ulkoilutettiin ensin kä-
velykadulla ja palautettiin sitten taidemuseolle Vuosituhannen retrospektio -näytte-
lyyn.  Matkan varrella otettiin kantaa taiteen saavutettavuuden puolesta ja haastateltiin 
kaupunkirakenteen toimialajohtajaa ja hyvinvointikoordinaattoria sekä kaupunginhal-
lituksen varapuheenjohtajaa. Heiltä tiedusteltiin, mitä teos heille kertoo ja mitä taide 
yleensä heille merkitsee, missä taidetta pitäisi olla ja millaisia teoksia tarvitaan. Ohi-
kävelijöiltä kysyttiin teoksen herättämiä ajatuksia sekä heidän kantaansa siihen, mihin 
taidetta tarvitaan ja onko sitä kaikkien saatavilla. Kiertue palasi taidemuseolle ripusta-
maan teoksen näyttelyyn.

Taiken ja taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspisteen Taikusydämen toteuttamas-
sa valtakunnallisessa Taide ulkoilee -konseptissa taidetta viedään ulkotiloihin ihmisten 
lähelle. Samalla sen ympärille luodaan kiinnostavia kohtaamisia ja keskusteluja. Kam-
panjalla halutaan lisätä taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä tietoisuutta taiteen 
hyvinvointivaikutuksista. 

Tykkään 
lenkillä merkata 

taidetta.

Kulttuuriluotseja kyselemässä Jyväskylän 
kävelykadulla ohikulkijoita mielipiteitä 
taideteoksesta, taitelija Pekka Suomäki 
myös kuulolla.



48 49

Meidän museo
Kalle Kallio, museonjohtaja, Työväenmuseo Werstas, Tampere

Museoiden vapaaehtoistoiminnassa on isoja eroja, koska museot tavoittelevat erilaisia 
asioita. Vapaaehtoistyössä menestyvä museo tarvitsee vahvan identiteetin, johon ylei-
sö ja ystävät haluavat sitoutua.

Likimain kaikki suomalaiset museot on alkujaan perustettu vapaaehtoisvoimin. 
Museoinnostuksen historiaan on toki kuulunut monenlaisia vaiheita, mutta uusia mu-
seoita ja uudenlaista museoajattelua ovat eri aikoina pistäneet liikkeelle lukemattomat 

museoiden ystävät, harrastajat, keräilijät, tutkijat tai tuiki tavalliset kulttuuri- ja luon-
nonperinnöstä innostuneet kansalaiset. Meiltä puuttuvat lähes täysin ruhtinaiden ke-
räämien kokoelmien ympärille rakentuneet palatsimuseot.

Turkulainen museologi Solveig Sjöberg-Pietarinen arvioi 1990-luvun lopulla, miten 
museoissa on kolme toistaan seuraavaa sukupolvea: kerääjät, säilyttäjät ja välittäjät. 
Näillä sukupolvilla voi katsoa olevan myös erilainen suhde museonystäviin ja vapaaeh-
toisiin. Kerääjät ovat luoneet museon kokoelman yhteistyössä vapaaehtoisten ja mui-
den museoharrastajien kanssa, joskus heitä ei voi edes erottaa toisistaan. Ensimmäiset 
ammatillisen koulutuksen saaneet sukupolvet ovat yleensä olleet säilyttäjiä. Heidän ai-
kanaan vapaaehtoisten merkitys on vähentynyt ja museot ovat etääntyneet harrasta-
jista. Museotyön painopiste on siirtynyt kokoelmiin ja niiden tieteellisesti ja ammatilli-
sesti korkeatasoiseen hoitoon. Heitä ovat puolestaan seuranneet välittäjät. Välittäjien 
aikana huomio on palannut yleisöön ja samalla myös suhtautuminen vapaaehtoisiin on 
alkanut muuttua avoimeksi.

Museotoiminta on muuttunut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. 
Osallistuin itse ensimmäisille Museopäivilleni vuonna 2003, joilla pääsin seuraamaan 
paneelikeskustelua paikallismuseoiden kehittämisestä. Eräs panelisti linjasi voimak-

kaasti, miten Museovirastolle pitäisi ilmiantaa ne kotiseutumuseot, jotka alentuvat lai-
naamaan pihapiiriään kesäteatterikäyttöön. Käsitys siitä, mikä on museossa sopivaa, on 
muuttunut 2000-luvulla melkoisesti. Puhutaan museoiden yhteisöllisestä käänteestä, 
siitä miten museoiden merkitys rakentuu entistä enemmän suhteessa ympäröivään 
yhteiskuntaan ja osallistumisesta erilaisten yhteisöjen elämään. Kesäteatterikin on oi-
kein sopivaa museoon, jos se vahvistaa suhdetta paikalliseen yhteisöön.

Kesäteatterin tavoin 2000-luvun alussa ammatillisesti hoidetut museot suhtautui-

vat jokseenkin torjuvasti kaikenlaiseen vapaaehtoistyöhön. Alan ammattiliittokin otti 
oma-aloitteisesti kantaa, että vapaaehtoiset eivät saisi osallistua museoiden perusteh-
tävien tekemiseen. Liiton mukaan harrastajainnostus tulisi kanavoida museoiden ar-
vostuksen henkiseen tukemiseen. 

Samaan aikaan maailman johtavassa museomaassa, Iso-Britanniassa, kaksi kolman-
nesta museoissa tehtävästä työstä jo tehtiin vapaaehtoisvoimin. Englannissa otettiin 
1990-luvulla voimakkaita askeleita kohti yhteisöllistä museotoimintaa ja esimerkiksi 
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museoiden vapaa pääsy yleistyi valtion panostuksin. Suomessa uuden yhteisöllisyy-
den myötä alettiin perustaa asiakasraateja, käynnistettiin kulttuuriluotsitoimintaa ja 
2010-luvulla myös kunnianhimoisia vapaaehtoistyön ohjelmia. Museoiden perustamis-
vaiheessa tuiki tärkeät vapaaehtoiset olivatkin jälleen mukana museoiden arjessa!

Mikä museo, mikä vapaaehtoinen?
Millainen on sitten vapaaehtoisten rooli 2000-luvun museoissa? Asiaa voi lähteä poh-
timaan perusteiden kautta ja ottaa lähtökohdaksi ICOM:in museomääritelmän. Sen 
mukaan ”museo on voittoa tuottamaton pysyvä instituutio, joka toimii yhteiskunnan ja sen 
kehityksen hyväksi, on avoinna yleisölle, hankkii, säilyttää, tutkii, julkaisee ja esittelee – tutki-
musta, kasvatusta ja mielihyvää varten – aineellista ja aineetonta todistusaineistoa ihmisistä 
ja heidän ympäristöstään.” Museomääritelmässä tulevat esiin museolle tunnusomaiset 
keinot: avoinnapito, hankkiminen, säilyttäminen, tutkiminen, julkaiseminen ja esittele-
minen. Nämä kertovat väljästi ymmärrettynä sen, mitä museoissa tehdään. Isompi ky-
symys on se, miksi museot käyttävät näitä keinoja. Miksi ne toimivat, miksi ne ovat 
olemassa?

Määritelmän avainkohta on ensimmäisessä sivulauseessa, jonka mukaan museo 
toimii yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi. Tähän vaatimukseen kiinnitetään mu-
seoalalla varsin vähän huomiota ja ammatillisen keskustelun ydin liittyy pääsääntöi-
sesti valittuihin keinoihin. Esimerkiksi eri ammattiryhmät ovat ryhmittyneet tiettyjen 

Ensimmäisessä valtakunnallisessa luotsitapaamisessa Tampereen Vapriikissa 
vuonna 2013 uudet tamperelaiset luotsit luotsasivat jyväskyläläisiä kollegoitaan.
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keinojen ympärille: museolehtorit näkevät museon ensisijaisesti pedagogisena insti-
tuutiona, tutkijat korostavat tutkimusta ja näyttelyamanuenssit näyttelyitä. Vapaaeh-
toisilla voidaan nähdä olevan eri tavoin merkitystä eri ammattiryhmien näkökulmasta.

Museot ovat kuitenkin hyvin erilaisia. On olemassa museoita, joilla ei ole käytän-
nössä lainkaan kokoelmia. On museoita, jotka eivät ole yleisölle avoinna tai niillä ei ole 
näyttelyä. Osa museoista keskittyy tutkimukseen, osa ei ole ikinä julkaissut mitään. 
Vaikka museoille voidaan asettaa vähimmäisvaatimuksia ja luoda standardeja, museoi-
den täytyykin painottaa toimintaansa eri tavoin. Samalla tavalla vapaaehtoisten työlle 
on vaikea löytää yhtenäisiä muotoja – vapaaehtoisten toimintaan löytyy aina erilaisia 
ja uudenlaisia sävyjä.

Yhdysvaltalainen museologi Stephen E. Weil on kritisoinut museoita siitä, että ne 
sekoittavat toiminnan keinot ja tavoitteet keskenään. Museot luulevat, että niiden teh-
tävänä on vain kerätä, säilyttää ja esittää. Weilin mukaan tällainen ajattelu on vaarallista, 
koska museo silloin unohtaa, miksi se on olemassa. Museosta tulee instituutio, joka ei 
tavoittele mitään ja jonka pohjimmainen tarkoitus on vain selviytyä. 

Keinojen ja tavoitteiden eroa voi helposti kuvata pohtimalla toista muistiorgani-
saatiota, kirjastoa. Kirjaston varmasti tunnetuin keino on lainata kirjoja. Kirjaston ta-
voitteena ei kuitenkaan ole sinänsä kirjojen lainaaminen, vaan niiden lukemisesta koi-
tuva hyöty kansansivistykselle ja kansalaisten hyvinvointiin. Kun kansansivistys ei ole 
enää kiinni pelkästä lukemisesta, kirjastot ovat alkaneet tarjota muun muassa sähköi-
siä aineistoja. Jos kirjasto olisi ainoastaan lainaamista varten, ne varmaan hankkisivat 
kokoelmiinsa vain suosituinta viihdekirjallisuutta.

Museosakki on hoitanut Werstaan monien tapahtumien yhteydessä järjestettyjä kirpputoreja.  
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Keskittyminen keinoihin on valitettavasti yksi museoalan sokeista pisteistä. Monet 
tuntuvat ajattelevan, että museon menestys riippuu vain siitä, kuinka hyvä se on hank-
kimaan esineistöä, paljonko tutkimuksia julkaistaan tai onko kouluryhmille työpajati-
la. Samalla tavalla mekaanisesti mietitään, miksi museolla ei ole vapaaehtoisia. Keinot 
eivät ole kuitenkaan museon tavoitteita vaan keinot valitaan sitä varten, että museot 
pääsevät tavoitteisiinsa. 

ICOM:in määritelmä ei kerro, millaista on museon toiminta yhteiskunnan hyväksi. 
Mitä yhteiskunnalla edes tarkoitetaan: jyväskyläläisiä, lähinaapurustoa, museokävijöitä, 
koko ihmiskuntaa vai museon erityisalueesta kiinnostuneita harrastajia? Vaikka muse-
oilla on samat keinot käytettävissään, ne hyödyntävät niitä aivan eri tavoin. Pohjimmil-

taan taustalla on erilainen näkemys museon tavoitteista, niistä asioista joiden hyväksi 
museo toimii. 

Museoilla on kirjastoihin verrattuna enemmän erilaisia painotuksia, erilaisia arvo-
ja ja tavoitteita. Kuvitellaan esimerkiksi kaksi museota: katoavista eliölajeista kertova 
biodiversiteettimuseo ja autourheiluun erikoistunut formulamuseo. Biodiversiteetti-
museon perustajien ajatuksena on kenties kannustaa kävijöitä muuttamaan elintapo-
jaan, formulamuseossa innostutaan vauhdista. Molemmat museot tekevät omalla ta-
vallaan työtä yhteiskunnan kehityksen hyväksi, mutta näkemys yhteisestä hyvästä on 
käytännössä jokseenkin vastakkainen. Museoiden ideologiset ja poliittiset lähtökohdat 
ovat erilaisia ja luultavasti yleisöpohjakin on aivan erilainen.

Luonnollisesti useimpien museoiden tavoitteet eivät eroa kovinkaan dramaatti-
sesti toisistaan. Silti on tärkeää muistaa, että ei ole olemassa yhtä museon ideaali-
mallia, jota kaikkien tulisi tavoitella. Pikemminkin museoita kannustetaan tänä päivänä 
yhä enemmän erikoistumaan. Museot näkevät yhteiskunnan tarpeet omista lähtökoh-
distaan ja eri tavoilla, joten ne valitsevat erilaisia keinoja toteuttaakseen tehtäviään 
julkisina palvelulaitoksina. Museokenttä näyttää myös ulospäin yhtenäisemmältä kuin 
onkaan, koska tavoitteet ovat usein julkilausumattomia eivätkä museot kerro niistä 
avoimesti.

Kun museo pohtii suhdettaan vapaaehtoisiinsa, on hyvä pohtia, mikä onkaan muse-
on varsinainen tehtävä. Harvat vapaaehtoiset ovat mukana toiminnassa vain siksi, että 
heitä motivoisivat museotyön keinot, kuten avoinnapito, opastaminen tai kokoelmien 
hoito. He eivät ole museoalan harjoittelijoita. Vapaaehtoistyön pitää tuntua mielek-
käältä ja merkitykselliseltä, erilaiset ihmiset hakeutuvat biodiversiteettimuseon ja for-
mulamuseon ystäviksi. Ongelmalliseksi vapaaehtoisuus muuttuu, jos museon tehtävä 
ei ole selvillä edes museolle itselleen. Valitettavasti tämä onkin aika usein se suurin 
ongelma.

Museon yhteiskunnalliset tavoitteet
Museot pohtivat tänä päivänä yhä enemmän omaa identiteettiään. Museot miettivät, 
mitä ne toiminnallaan yhteiskunnalle antavat ja miksi ne ovat ylipäätään olemassa. Esiin 
ovat luonnostaan nousseet museon perustamiseen aikoinaan vaikuttaneet tekijät ja 
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niiden päivittäminen tähän päivään. Museoiden perustajilla on yleensä ollut kirkkaita 
yhteiskunnallisia tavoitteita, jotka ovat museologisesti hyvin kiinnostavia. Yhtä lailla ne 
asiat, joihin museoiden juuri nyt uskotaan ja toivotaan vaikuttavan, heijastavat meidän 
yhteiskuntamme arvoja.

Museot ovat historiansa aikana vaikuttaneet yhteiskuntaan lukemattomin eri ta-
voin, joista ei ole aina avoimesti puhuttu. Museot ovat lähtökohdiltaan konservatiivisia 
laitoksia, joiden arvot muuttuvat hitaasti. Museoiden julkilausumattomissa tavoitteissa 
onkin monesti sellaisia piirteitä, joita on vaikea sovittaa meidän aikamme ehdoilla käy-
tävään kulttuuripoliittiseen keskusteluun. 

Kallisarvoisten kokoelmien avulla voidaan viestiä kaupungin kulttuurisesta ja talo-

udellisesta pääomasta, kokoelmat voivat palvella uuden tiedon tuottamista tai osoittaa 
kansakunnan ainutkertaisuutta nationalismin hengessä. Museon voi nähdä palvelevan 
kansansivistystä, auttavan ihmisiä rakentamaan identiteettiään tai yhtä hyvin vahvista-
van valtaapitävien ideologioita. Museo voi myös tavoitella positiivisia muutoksia jos-
sain yhteisössä tai tuoda paikkakunnalleen turisteja ja taloudellisia hyötyjä. Puhutaan 
myös paljon museoiden vaikutuksesta luovuuteen, innovatiivisuuteen, hyvinvointiin 
ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Toki museon tavoitteena voi olla myös henkilökohtaisesti 
merkittävien kokemusten tarjoaminen kävijöilleen. Museoilla voi nähdä olevan hyvin-
kin erilaisia tavoitteita, joista voisi toki antaa muitakin esimerkkejä.

Museot voidaan nähdä alueellisina hyvinvointipalveluina vaikka ne eroavat ratkai-
sevasti muista kulttuurilaitoksista, kuten kirjastoista, teattereista tai orkestereista. Mu-
seot ovat keskenään hyvin erilaisia, niillä on erilaisia kokoelmia, erilaisia näyttelyprofii-
leja, erilaisia toiminta-ajatuksia ja strategioita. Myös museoiden asiakkaat ovat erilaisia 
ja kävijöiden kokemukset subjektiivisia. Osa museoista on sidottu johonkin alueeseen, 
osa johonkin aihepiiriin ja osa molempiin. 

Australialainen Carol Scott on tutkinut, mitä arvoa museoilla nähdään yhteiskun-
nalle olevan. Hänen mukaansa museoissa nähdyt arvot voidaan jakaa neljään pääryh-
mään. Ensinnäkin välineelliset arvot näyttäytyvät utilitaristisina toiveina, jotka liittyvät 
kulttuurin ja yksilön, talouden tai yhteisön suhteisiin, turismin edistämiseen, sosiaali-
seen eheyttämiseen, työllistämiseen ja oppimiseen. Toisen ryhmän muodostavat mu-
seoihin liittyvät itseisarvot, kuten taiteen ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Käyttöarvot 
ovat puolestaan keskeinen todiste kulttuurin merkityksestä: museokäynnit, sponso-
rointi ja lahjoitukset itsessään osoittavat museoilla olevan arvoa. Käyttöarvot voivat 
olla myös potentiaalisia – ihmiset, jotka eivät käy museoissa, arvostavat mahdollisuutta 
käyttää halutessaan museopalveluja. Neljäntenä ryhmänä Scott käsittelee institutio-
naalisia arvoja. Museoilla on toimivina julkisina palveluina merkitystä luodessaan luot-
tamusta valtajärjestelmän ja kansalaisten välille. Yleisölle avoimet museot osoittavat, 
että yhteiskuntajärjestelmä toimii ja keskeinen kulttuuriomaisuus on kansalaisten saa-
vutettavissa.

Scottin tutkimukset osoittavat, että museoilla nähdään olevan erilaisia ja hyvin mo-
nipuolisia arvoja eri ryhmille. Tulos kertoo jotain myös siitä, miksi ihmiset ovat valmiita 
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tekemään vapaaehtoistyötä museoiden hyväksi. Museoilla nähdään olevan tärkeä roo-
li esimerkiksi paikkakunnan, historian tai yhteiskuntakehityksen kannalta. Samalla on 
syytä muistaa museoiden erilaisuus: ihmiset hakeutuvat eri museoiden ystäviksi niiden 
erilaisten tavoitteiden takia.

Museot tarvitsevat vapaaehtoisia
Kun huomio siirtyy museotoiminnan keinoista tavoitteisiin, suhtautuminen vapaaeh-
toisiin voi myös muuttua. Vapaaehtoisia ei pitäisi enää nähdä epämääräisenä joukkona 
amatöörejä, joista voisi olla hyötyä yksinkertaisimpien työvaiheiden hoitamisessa. He 

voivat olla keskeinen osa museon tavoitteiden toteutumista, jos vain tavoitteet ja va-
paaehtoistyö saadaan sovitettua yhteen. Parhaimmillaan vapaaehtoiset ovatkin muse-
on vankimpia puolestapuhujia, joille museon tavoitteet ovat sydämenasia!

Suomalaisilla museoilla on hyvin erilaisia malleja vapaaehtoistoimintaan. Kenties 
lukuisin vapaaehtoisten joukko auttaa Helsingissä toimivaa Luonnontieteellistä Kes-
kusmuseota. Museolla on eri puolilla maata tuhansia luontoharrastajia, jotka ympäri 
vuoden toimittavat tietoja näkemistään kasveista, linnuista ja hyönteisistä. Havainto-
tiedot annetaan sähköisesti internetin välityksellä ja museo voi tutkia niiden avulla 
luonnon muutoksia. Ilman näitä vapaaehtoisia museon tekemä tutkimustyö olisi huo-
mattavan vaikeaa, koska museon omat tutkijat eivät voi mitenkään saada vastaavaa 
havaintomäärää koottua.

Muiden kulttuurilaitosten näkökulmasta esimerkki luontoharrastajista tuntuu tie-
tysti etäiseltä, mutta toiminnan menestyksellisyys kertoo jotain oleellista siitä, miten 
vapaaehtoisiin tulisi suhtautua. Luontoharrastajat eivät ole toiminnassa mukana siksi, 

Yhteistyössä museosakkilaisten kanssa on järjestetty monet vanhan ajan iltamat. 
Vapaaehtoiset ovat pitäneet myös väliaikapuffettia iltamissa. 
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että museotyön keinot välttämättä kiinnostaisivat heitä. Sen sijaan he jakavat museon 
huolen ympäristön tilasta ja lajiston häviämisestä. Luonnontieteellinen museo tekee 
tärkeää työtä ympäristönsuojelussa ja ihmiset haluavat olla vapaaehtoisella panoksel-
laan tukemassa sitä. Luonnon seuraaminen on myös hyvä ja edullinen harrastus, josta 
saa hyvän mielen. Juuri sellaista museon vapaaehtoistoiminnan kuuluisikin olla.

Tapaus Museosakki
Yhtenä esimerkkinä uudenlaista vapaaehtoistyöstä voi ottaa Työväenmuseo Werstaan 
keväällä 2013 käynnistämän vapaaehtoistoiminnan ohjelman, Museosakin. Toiminnassa 
on paljon samoja piirteitä kuin Iso-Britannian museoissa, jotka ovat järjestäneet va-

paaehtoistoimintaa jo vuosikausia. Museosakissa on mukana parikymmentä eri-ikäistä 
ihmistä, jotka osallistuvat museotyöhön omien kiinnostustensa ja lähtökohtiensa poh-
jalta. Museosakki sopii parhaiten niille, jotka eivät syystä tai toisesta ole mukana aktii-
visessa työelämässä. 

Vapaaehtoiset nähdään Werstaalla kanta-asiakkaina, joille tarjotaan mahdollisuuk-
sia osallistua suomalaisen työväenperinnön hoitoon. Museosakkiin toivotaan aktiivisia 
vapaaehtoisia, jotka pitävät museoista ja haluavat viettää aikaa historian parissa. Muse-
osakkilaiset voivat kiinnostuksensa mukaan tehdä töitä esimerkiksi kokoelmien paris-
sa, olla mukana toteuttamassa näyttelyitä tai osallistua tapahtumatoimintaan.

Museosakki on ollut hyvä tapa muuttaa museon toimintaa yhteisölliseksi ja ma-
daltaa osallistumisen kynnystä. Museosakin toiminnan on tarkoitus olla koordinoitua, 
merkityksellistä ja mielekästä kaikille. Lähtökohtana on tehdä ohjattua vapaaehtois-
työtä, nähdä museo yhteisöllisenä kulttuuripalveluna, joka kutsuu yleisön mukaan toi-
mintaan ja johon halutaan osallistua. 

Museosakki on jakautunut erilaisiin ryhmiin kiinnostuksensa mukaan ja osalla on 
menossa ihan omia projekteja. Muutamat ovat päätyneet luetteloimaan kokoelmia, 
osa järjestää tapahtumia ja vapaaehtoisia osallistuu myös tulevia näyttelyitä valmiste-
leviin työryhmiin. Vapaaehtoisia on ollut mukana näyttelyiden pystytyksessä, he ovat 
tehneet haastatteluja ja nykydokumentointia tai osallistuneet monin tavoin museon 
arkeen ja juhlaan. Kuvaavaa on, että museon pikkujouluissakin juuri sakkilaiset ovat 
järjestäneet repäisevän pilkkalauluperformanssin museonjohtajalle!

Sakkilaisten sitoutuminen on vain vahvistunut ja osaaminen kasvanut vuosien mit-
taan. Yhtenä esimerkkinä voi mainita vaikkapa pienoisnäyttelyn, jota varten tarjosimme 
tilat eräälle harrasteporukalle. Harrastajat olivat halunneet tehdä itse harrastuksensa 
historiasta kertovan museonäyttelyn, mutta työ ei vain ottanut sujuakseen. Eräs mu-
seosakkilainen huomasi tukalan tilanteen, kokosi porukan vapaaehtoisia ja laittoi näyt-
telyn valmiiksi. Ylpeyttä äänessään sakkilainen kertoi, ettei touhusta olisi tullut yhtään 
mitään ilman museosakkilaisia. Vapaaehtoiset eivät ole vain tuoneet omaa osaamistaan 
museolle, vaan he myös oppivat koko ajan uutta ja kehittyvät yhä taitavammiksi.

Luonnollisesti Museosakissa on myös vaihtuvuutta. Muutama on jäänyt muiden kii-
reiden takia pois ja uusia tulee mukaan tasaisesti. Osa käy museolla aina maanantaisin, 
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toiset silloin kun eivät ole Espanjassa tai kalassa. Osalla on viikoittainen museopäivä, 
toiset tulevat aina kun ehtivät ja muutama säntää hätiin, kun heitä pyydetään. Oleel-
lista on yksilöllinen suhde vapaaehtoistyöhön, museosakkilaiset eivät ole nimetöntä 
massaa.

Werstaalla vapaaehtoistyö kytkeytyy myös museon vapaaseen sisäänpääsyyn. Use-
ampi sakkilainen on kertonut arvostavansa Werstaan maksuttomuutta ja haluavansa 
tukea tätä toimintaa. Vapaaseen sisäänpääsyyn kuuluu luontevasti ajatus osallisuudesta 
ja museosta yhteisöllisenä instituutiona. Tänä päivänä museokävijät voivat myös tuot-
taa sisältöjä toisilleen jakaen osaamistaan ja näkemyksiään yhteisöllisessä prosessissa. 
Myös kokoelmatyötä ja kulttuuriperintötietoa voidaan tuottaa yhteisöllisesti vapaa-

ehtoisvoimin. Vapaaehtoisia tulisikin ajatella ennemmin poikkeuksellisen sitoutuneina 
museokävijöinä kuin palkattomina työntekijöinä. 

Vapaaehtoistoiminta on tuonut museolle lisää resursseja, mutta toki se myös si-
too niitä. Vapaaehtoistoiminta edellyttää jatkuvaa koordinointia ja lisäksi kiinnostavia 
työtehtäviä on järjestettävä likimain viikoittain organisaation eri lohkoilla. Jokainen va-
paaehtoinen on yksilö, joka haluaa ja osaa tehdä erilaisia asioita. Museon täytyy pystyä 
löytämään mielekkäitä tehtäviä, jotka innostavat sekä vapaaehtoisia että koituvat hyö-
dyksi museolle. Innokkuuden kanavoiminen hyviin tarkoituksiin ei ole aina helppoa.

Tällä hetkellä samantapaisia vapaaehtoistyön hankkeita on menossa myös muissa 
museoissa. Werstaalla on kuitenkin omaksuttu ehkä museoista vahvimmin se ajatuk-
sellinen lähtökohta, että vapaaehtoiset osallistuvat museotoiminnan ydinprosesseihin. 
Esimerkiksi kokoelmien luettelointi ja esinevalokuvaus, nykydokumentointi, näyttelyi-
den käsikirjoitus, rakentaminen ja tapahtumien suunnittelu ovat esimerkkejä töistä, 
joita museosakkilaiset ovat jo nyt tehneet. Toimintamalli on siis samanlainen kuin mo-
nissa museoissa esimerkiksi Iso-Britanniassa – vapaaehtoisuus ei ole uhka vaan mah-
dollisuus museotyön kehittämiseen.

Nuuh, nuuh? 
Museosakki 

haisee hyvältä! 
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