Yhdessä eteenpäin – Työpaja eri vaihtoehdoista Päijät-Hämeen museoiden työryhmän tulevaksi
yhteishankkeeksi
Työpaja Päijät-Hämeen museopäivässä 30.9.2020
Työpajan tarkoituksena oli kartoittaa eri teemojen avulla seuraavaa yhteisprojektia Päijät-Hämeen museoiden työryhmälle. Teemat olivat yleisötyö,
museoiden näkyvyys ja rakennukset.
Työryhmätyöskentelyn jälkeisessä keskustelussa päätettiin lähteä edistämään museoiden yhteismarkkinointia ja museoiden näkyvyyttä lisäävää
yhteistoimintaa ja tämän yhtenä kärkenä voi olla yleisötyö esim. yhteinen tapahtuma, osallistuminen yhteisellä teemalla olemassa oleviin tapahtumiin,
näyttely, tapa tuottaa oppilaille/muille kävijöille materiaalia, opastukset, kierrokset jne.
Museoiden näkyvyyttä voidaan parantaa esim. yhteisellä esitteellä, sosiaalisen median kampanjoilla, videoilla, wikipedia näkyvyydellä jne. Käyttötapoja
voidaan opetella yhteisen näkyvyyden merkeissä ja taitoja parantaa koulutuksella.
Päijät-Hämeen museoiden työryhmä lähtee edistämään näitä tavoitteita kaudella 2021.

Seuraavilla sivuilla on avattuna työpajaryhmien koosteet puhtaaksikirjoitettuna nelikenttään.
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Yleisötyön työpajaryhmä
Vetäjänä Lahden historiallisen museon amanuenssi Sini Ojala
1. Haasteet

2. Yhteiset haasteet

- resurssit: pulana tapahtumien järjestämisessä, kahvin järjestäminen
- joustavampi opastusaikataulu
-> haasteista yhteisiin haasteisiin, alla

- Turvallisuus: itsenäiset käynnit, avainten luovutuksen riskit,
valvontajärjestelmät, turvallisuus näköhavaintoina.
- Korona: haasteena liian pienet ryhmät, toisaalta liikaa väkeä kerralla
(pienessä tilassa)

3. Toiveet

4. Ideat

- itsenäiset käynnit koululaisille, käsityökokeilut, maalaismarkkinat
-> toiveista ja haasteista yhteisiin ideoihin

·

Opetusmateriaalit/pedagoginen paketti oppilaille:
- tähän voidaan yhdistää ulkorakennusten opastaminen esim.
LAMK/LAB yhteistyö, mobiilipeli, 360 virtuaalitutustuminen esim.
Sotilaslääketieteen museo
· Eläkeläiset kohderyhmänä:
- tunnettu opas, kohde matkan varrella, oman museon
vahvuuksista kumpuava tapahtuma, ruokailumahdollisuus
(lähistöllä tai museolla)
· Yhteiskuljetukset ja opastukset:
- Leader rahalla, ympäristöpääkaupunkivuoden rahoitushaut,
Meitin enerkian biokaasubussi
· Olemassa olevien tapahtumien ja ajankohtien hyödyntäminen:
- Avoimet kylät, avoimet maatilat, avoimet pihat, lasten
kartanopäivä, markkinat ym.
=> ja näiden yhdistelmät
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Museoiden näkyvyys työpajaryhmä
Vetäjänä aluetaidemuseotutkija Elisa Lindell
1. Haasteet
·

·
·
·
·

2. Yhteiset haasteet
·
·
·
·

Tietoisuus väylistä ja välineiden ja osaamisen kohtaamisesta
- mitä käytetään, mitkä ”kuoleita”
- miten tehdään nettisivu, ylläpito, insta
- minne tieto kannattaa laittaa (saavutettavuus)
- valmiiden pohjien hyödyntäminen, osaaminen
Kohderyhmien tunnistaminen ja eri kohderyhmien esim.
satunnaisten matkailijoiden yhyttäminen
Resurssipula
Tieopasteet puuttuvat, fyysisten esitteiden puute,
yhteismarkkinoinnin puute
Miten huomio saadaan museon ollessa kiinni?
- museo avoinna kausittain (kesä) ympärivuotinen tiedottaminen ja
näkyvyys sekä asiakkaiden huomion saaminen haastavaa

3. Toiveet

4. Ideat

·
·

·

·
·
·
·

Yhteiset kampanjat, yhteisnäyttelyihin mukaan
Vuorovaikutus yleisön kanssa, asiakkaiden omatoiminen tiedon
jakaminen
Ilmainen näkyvyys
Instagramin hyödyntäminen kuvin ja videoin, videotarinat esineistä
jaettaviksi
Elävän perinnön tallennus
Tv-kampanja
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·
·

Osaamisen puutteet
Resurssipula
Yhteismarkkinointi
Tiedon kohdistaminen

Yhteismarkkinoinnin kehittäminen
- esittein (yhteinen), jaettaisiin muualla
- keräilypassi, leimoin
Nettinäkyvyyden parantaminen
- koulutus
- yhteinen # (tunniste)
Outdoor active -reittialusta käyttöön

Rakennukset työpajaryhmä
Vetäjänä maakuntamuseotutkija Anna-Riikka Vaden
1. Haasteet
·
·
·
·
·
·
·

2. Yhteiset haasteet
·
·

Turvallisuus, rakennuksesta putoaa osia
Tilojen rajallisuus (hankaloittaa tapahtumatoimintaa)
Tulevakaavoitus
Suojeltu kohde (julkisivua ei saa muuttaa)
Ympäristö, raivaus, aidat, piharakennukset
Kosteuden hallinta, salaojitus
Lepakot

·
·
·
·

3. Toiveet

4. Ideat

·
·
·
·

·

Rahaa ja tekijöitä, perinteet jatkuvat ja tietotaito säilyy
Alkuperäisyyden säilyttäminen, moninaisuus
Kaavoitus on museon toimintaympäristöä kunnioittavaa
Arvokas museoesineistö voisi olla esillä.

·
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Rahoitus
Vanhat rakennukset vaativat säännöllistä korjausta, huoltoa sekä
rahaa ja tietotaitoa tähän
Rakennuksen kunto ja säilytysolosuhteet kokoelmalle
Haastava rakennus esim. kivinavetta
Rakennuksen käyttö suhteessa suojelun arvoihin
Esteettömyys

Yhteisten rahoituskanavien etsiminen jaettuihin ongelmiin/suuriin
korjauksiin, joihin yksittäiset avustukset eivät riitä, ongelmien
kartoitus
Miten korjataan museorakennusta -tietoa
- kompromissit, hyvät ”halvat” käytännöt jne.

