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1 Johdanto 

”Miten ihmeessä tämä tehdään”, oli kysymys, johon keskustelu kiertyi kerta toisensa jäl-

keen Teatterimuseossa kevättalvella 2019. Teatterimuseon säätiön hallitus oli edellisen 

vuoden lopussa tehnyt päätöksen laajentaa museon tallennusvastuualuetta – teatterin, 

tanssin ja oopperan museosta oli vuoden alusta alkaen tullut myös sirkuksen ja esitys-

taiteen museo. Samaan aikaan oli käynnissä näyttelyuudistuksen suunnittelu Kulttuuri-

rahaston Museovision ykkösvaiheen apurahalla. Taustalla vaikutti vielä museoita koske-

van lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriössä.  

Uudistumisen koko laajuus alkoi hahmottua. Nyt ei ainoastaan päivitettäisi näyttelyitä, 

vaan edessä olisi museon koko olemassaoloajan ehkä suurin muutos. Uudistuksia tar-

vittaisiin kokoelmatyössä, näyttelytyössä, yleisötyössä ja yhteistyössä sidosryhmien 

kanssa, jopa museon nimi on luultavasti tarpeen vaihtaa. Ei siis ihme, että puheissa ja 

ajatuksissa toistui alun kysymys: ”Miten ihmeessä tämä tehdään?” 

Tämä opinnäytetyö on yritys vastata kysymykseen yhden uudistettavan osa-alueen – 

näyttelyiden – osalta. Opinnäytetyössä kehitetään yhteisöllistä näyttelyiden käsikirjoitta-

misen tapaa, jossa taidekenttä kutsutaan mukaan työhön. Asiantuntemusta on muualla-

kin kuin museossa – muualla sitä on jopa enemmän kuin museossa – ja tämä asiantun-

temus halutaan nyt tavoittaa ja tuoda osaksi museon näyttely- ja kokoelmatyötä.  

Opinnäytetyössäni tutkin, miten esittävien taiteiden kentän toimijat ja heidän asiantunte-

muksensa saadaan mukaan näyttelykäsikirjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää mu-

seon ja taidekentän välistä yhteistyötä, löytää toimivia tapoja yhteistyön tekemiseen ja 

samalla sitouttaa kenttää lähemmäs museota. Teatterimuseon tallennusvastuulle kuulu-

vat teatteri, tanssi, ooppera, sirkus ja esitystaide. Tässä työssä taidekentäksi käsitetään 

näiden taidealojen parissa työskentelevät taiteelliset, tuotannolliset, hallinnolliset ja tek-

niset henkilöt sekä teatterit, muut esiintyvät ryhmät ja yhteisöt. Mukaan lasketaan myös 

alan koulutus ja tutkimus. Miten muodostetaan uudenlainen, avoin, innostunut, uutta 

luova ja sitoutunut verkosto museon ja näiden toimijoiden välille? Miten verkostoa joh-

detaan, ohjataan ja motivoidaan? 

Opinnäytetyö keskittyy esittävien taiteiden kentän osallistamiseen kollektiivisen sisällön-

tuotannon ja joukkoistetun näyttelyaineistonkeruun näkökulmasta. Erityisesti halutaan 
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kerätä sisältöjä Teatterimuseon uusiin, syksyllä 2021 avattaviin näyttelyihin. Samassa 

yhteydessä museon näyttelytilat remontoidaan ja laajennetaan, ja koko näyttelypaletti 

menee uusiksi. Museo kutsuu taiteilijat osallistumaan ja kirjoittamaan oman taiteensa 

tarinaa ja kaanonia.  

Opinnäytetyön tavoitteena on hahmotella toimiva työtapa ja malli näyttelyiden kollektiivi-

selle sisällöntuotantoprosessille. Samalla selvitetään mikä motivoi osallistumaan ja tun-

nistetaan osallistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tämä työ toimii ennakkovalmiste-

luna prosessille, jonka on tarkoitus käynnistyä Teatterimuseossa loppukeväästä 2020.  

Opinnäytetyön tilaaja on Teatterimuseo, jossa työskentelen tiedottajana. Teatterimuse-

ossa on pohdittu paljon uutta, laajempaa toimintakenttää ja sen vaatimaa asiantunte-

musta. Pelkästään uuden näyttelyn käsikirjoitustyömäärä on valtava. Näyttelyuudistuk-

sen lisäksi museon muutkin toiminnot ovat muutostilassa: kokoelmissa valmistaudutaan 

vastaanottamaan uusia aineistokokonaisuuksia ja yleisötyössä suunnitellaan uudenlai-

sia työpajoja. Museon ulkopuolella olevaa asiantuntemusta on tarpeen kanavoida mu-

seon sisälle. Kehittämistarve on ilmeinen; aihe nousee ajankohtaisesta tilanteesta. 

Opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus. Työssä kehitetään näyttelyn käsikirjoitus-

prosessia yhden asiantuntijakäsikirjoittajan tai käsikirjoittajaryhmän työstä kohti kollektii-

vista sisällöntuotantoa. Keskeinen menetelmä on Social Design Canvas, malli, jolla sel-

vitetään yhteisöllisten kehittämishankkeiden tai tuotantojen toimintaedellytyksiä. Mallin 

yhteisöllisen toiminnan suunnittelupohja täytetään museon henkilökunnan ideapajojen ja 

taiteilija/toimijahaastattelujen avulla.  

Opinnäytetyössä selvitetään osallistumisen ja osallistamisen mahdollisuuksia Teatteri-

museon näyttelyuudistusprojektissa ja luodaan toimintamallia sen tarpeisiin. Uskon mal-

lille olevan kuitenkin myös laajempaa käyttöä muissa kulttuuriorganisaatioissa, jotka ha-

luavat hyödyntää toiminnassaan omia asiantuntijaverkostojaan.  

2 Teatterimuseo uuden edessä 

2.1 Helsingin teatterimuseosta valtakunnalliseksi vastuumuseoksi 

Helsingin kaupunginvaltuusto perusti Teatterimuseon, silloisen Helsingin teatterimu-

seon, vuonna 1962 lahjaksi 90-vuotiaalle Kansallisteatterille. Museon oli alkuun tarkoitus 
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tallentaa lähinnä pääkaupunkiseudun teatterielämää, mutta hyvin nopeasti kokoelmat 

alkoivat karttua valtakunnallisesti. Vuonna 1992 Helsinki jäi museon nimestä pois, ja 

vuosina 1994–2019 Teatterimuseo toimi valtakunnallisena erikoismuseona vastuualuee-

naan kotimainen teatteri, tanssi ja ooppera. (Kemppainen 2012.) Tallennusvastuualue 

laajeni tammikuussa 2019 käsittämään myös sirkuksen ja esitystaiteen, ja vuoden 2020 

alussa Teatterimuseo sai uuden museolain mukaisen valtakunnallisen vastuumuseon 

aseman (Tietoa – Teatterimuseo). 

Teatterimuseota ylläpitää yksityinen Teatterimuseon säätiö, jonka muodostavat Helsin-

gin kaupunki, Suomen teatterijärjestöjen keskusliitto ry ja Suomen museoliitto. Teatteri-

museon näyttelyt sijaitsevat Helsingissä Kaapelitehtaalla ja kokoelma- ja hallintotilat Val-

lilassa. Valtakunnallisesti esittävien taiteiden kulttuuriperintöä tuodaan esille kiertonäyt-

telyiden, verkkonäyttelyiden ja muiden verkkopalveluiden sekä kokoelmalainojen kautta. 

Teatterimuseo ylläpitää suomalaisen teatterin, tanssin, oopperan, sirkuksen ja esitystai-

teen kokoelmaa ja keskittyy ensisijaisesti kotimaista ammatillista toimintaa, alan järjes-

töjä ja ammattilaisia koskevan aineiston keruuseen. (Tietoa – Teatterimuseo.) 

Teatterimuseo on erikoistunut yleisötyön teatterilähtöisten menetelmien käyttöön. Mu-

seon näyttelyt Kaapelitehtaalla tunnetaan vuorovaikutteisina ja osallistumiseen rohkai-

sevina, ja samaa osallistumista tuetaan työpajoissa ja opastuksissa. Teatterimuseo on 

edelläkävijä myös museotilojen uudenlaisessa käytössä: juhlapalvelu on ollut tärkeä mu-

seon toimintamuoto koko 2000-luvun ajan. Museon kävijämäärät ovat 2000-luvun aikana 

lähes kolminkertaistuneet 1990-luvun lopun vajaasta 10 000 vuosittaisesta kävijästä (Te-

atterimuseo 2020c). Vuonna 2019 Teatterimuseossa järjestettiin 85 yksityishenkilöiden 

tai yritysten juhlatilaisuutta, 414 työpajaa tai opastusta, ja kävijöitä Kaapelitehtaan näyt-

telyissä oli yhteensä 24 893 (Teatterimuseo 2020b). 

Olen seurannut Teatterimuseon kehittymistä ja kasvua 1990-luvun puolivälistä alkaen ja 

työskennellyt tiedottajana museossa lähes koko 2000-luvun. Museolle on kehittynyt hyvä 

brändi, jota arvostetaan sekä alalla että museon monen asiakasryhmän keskuudessa, ja 

kävijämäärien kehitys näyttää suotuisalta. Ongelmiakin on. Vaikka Teatterimuseo on 

koko olemassaolonsa ajan kerännyt puheteatterin lisäksi tanssia ja oopperaa, koetaan 

nimi joskus rajoittavana. Nyt, kun uusia taidelajeja on otettu mukaan, on museossa alettu 

vakavasti miettiä nimen muuttamista. Teatterin (tanssin ja oopperan) museon sijaan Te-

atterimuseo olisi jatkossa esittävien taiteiden museo. Tämä kasvun ja uudistumisen 

vaihe olisi luonteva hetki toteuttaa myös laajempi brändiuudistus.  
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2.2 Toimintaympäristön kehittyminen impulssina muutokseen 

Teatterimuseo on tällä hetkellä luultavasti olemassaolonsa suurimpien muutosten kyn-

nyksellä. Toimintaympäristö ja koko museokenttä on muutostilassa, ja paineita, odotuk-

sia ja kimmokkeita uudistumiseen tulee monelta suunnalta. Museoala elää nousukautta, 

mistä kertovat esimerkiksi Museokortin hurjat myyntiluvut ja jonot suosituimpien muse-

oiden ulko-ovilla. Koko maan museokäyntien määrä on kasvanut vuosi vuodelta, ja 

vuonna 2019 museoissa käytiin yhteensä 7,6 miljoonaa kertaa (Museot rikkoivat kaikkien 

aikojen kävijäennätyksen). Museot ovat esillä mediassa ja osana yhä useampien ihmis-

ten arkea. Muutokselle ajankohta on erittäin hyvä mutta myös haasteellinen. Odotuksia 

tulee niin lainsäätäjien, rahoittajien kuin yleisön ja kävijöidenkin suunnalta. 

Lähtölaukauksen Teatterimuseon laajentumiselle antoi museolain uudistamisprosessi. 

Edellistä, vuonna 1992 säädettyä lakia pidettiin vanhentuneena, ja uudistusprosessi ni-

vottiin yhteen esittävien taiteiden valtionosuusuudistuksen kanssa. Esittävien taiteiden 

osalta lakiuudistus on edelleen kesken, mutta uusi museolaki astui voimaan vuoden 

2020 alussa. (Museolain uudistaminen; Seilo 2019.) 

Uudessa museolaissa valtakunnalliset erikoismuseot muuttuivat valtakunnallisiksi vas-

tuumuseoiksi ja niiden tehtävistä säädettiin laissa, ei asetuksessa, kuten aikaisemman 

lain aikana. Valtakunnalliseksi vastuumuseoksi voidaan nimetä museo, joka toteuttaa 

erikoisalansa valtakunnallista museotoimintaa, edistää kulttuuriperintötyötä ja museoi-

den yhteistyötä, toimii valtakunnallisesti alansa asiantuntijana, ylläpitää kansainvälisiä 

yhteyksiä ja edistää erikoisalansa kulttuuriperinnön tallentamista ja saatavuutta (Museo-

laki 314/2019, § 9). Edellytykset valtakunnallisena vastuumuseona toimimiselle määrite-

tään myös laissa: toimialan täytyy olla valtakunnallisesti merkittävä, museolla täytyy olla 

alallaan merkittävä valtakunnallinen kokoelma ja edellytykset suoriutua laissa sääde-

tyistä tehtävistä (Museolaki 314/2019, § 10). Valtakunnalliselle vastuumuseolle myönne-

tään lisärahoitusta tehtävien hoitoon (Museolaki 314/2019, § 11). 

Teatterimuseo seurasi lakiuudistusta läheltä ja osallistui lain valmisteluvaiheessa toteu-

tettuihin työpajoihin ja keskusteluihin. Museonjohtaja Raija-Liisa Seilo antoi lausunnon 

lakiesityksestä ja oli sivistysvaliokunnan kuultavana Eduskunnassa. Teatterimuseo oli 

hyvin perillä lakiluonnoksista ja pystyi ennakoimaan uuden lain voimaantuloa omassa 

strategisessa suunnittelussaan. Museon toimintaa ohjaavat Museoviraston kanssa käy-

tävät neuvottelut. Keväällä 2018 käytyjen neuvottelujen yhteydessä kävi selväksi, ettei 
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Teatterimuseon tallennusvastuualue ollut riittävän laaja uuden museolain mukaiseksi 

vastuumuseoksi nimeämiseen. Teatterimuseon säätiön hallitus reagoi tilanteeseen 

sääntömuutoksella, jossa tallennusvastuualuetta laajennettiin vuoden 2019 alusta al-

kaen. Omaa muistiorganisaatiota vuosikymmeniä odottaneen sirkuksen tilanne ratkesi, 

ja samassa yhteydessä otettiin mukaan myös uudehko esittävien taiteiden osa-alue, esi-

tystaide. (Seilo 2019.) 

Teatterimuseo haki valtakunnallisen vastuumuseon tehtävää helmikuussa 2019 ja sai 

sen kesällä 2019. Uusi tehtävä ja asema astuivat voimaan yhtä aikaa uuden museolain 

kanssa tammikuussa 2020. Statuksen muuttuminen valtakunnallisesta erikoismuseosta 

vastuumuseoksi ja tehtävien kirjaaminen lakiin ei edellytä radikaaleja muutoksia Teatte-

rimuseon toimintaan. Valtakunnallinen toiminta ja kansainvälisten yhteyksien ylläpitämi-

nen painottuvat kenties aikaisempaa enemmän. (Seilo 2019.) 

Uudellamaalla toimii 141 museota, joista Helsingissä 59 (Museot – Hae museoita). Viisi 

Suomen eniten kävijöitä kerännyttä museota – Kiasma, Helsingin kaupunginmuseo, Ate-

neum, Amos Rex ja Kansallismuseo – ovat helsinkiläisiä (Museoiden käyntiluvut jälleen 

uuteen ennätykseen). Amos Rexin avajaisnäyttelyn ja Ateneumin taannoisen Schjerf-

beck-näyttelyn korttelia kiertäneet jonot muistetaan. Pääkaupungin museokenttä on ak-

tiivinen ja uudistunut viime vuosina. Helsingin kaupunki on satsannut kaupunginmuseon 

kortteliin Senaatintorin kulmassa, jo mainittu Amos Rex uudisti Lasipalatsin tienoon 

vuonna 2018, Musiikkimuseo FAME avattiin Pasilan Triplaan syksyllä 2019 ja Arkkiteh-

tuurimuseon ja Designmuseon yhteinen uudisrakennushanke, niin sanottu supermuseo, 

on myötätuulessa. Pysyäkseen näiden suurten ja näkyvien hankkeiden rinnalla, myös 

pienempien museoiden on pakko kehittyä.  

Kaapelitehdas on ollut Teatterimuseon koti vuodesta 1993. Samassa siivessä Teatteri-

museon kanssa toimivat Suomen valokuvataiteen museo ja Hotelli- ja ravintolamuseo. 

Kaapelitehdas markkinoi itseään Suomen suurimpana kulttuurikeskuksena, ja sitä se 

varmasti kolmen museon, kymmenen gallerian, teattereiden, taidekoulujen, taiteilija-atel-

jeiden, bändikämppien ja luovien alojen yritysten keskittymänä, 56 000 neliön pinta-alal-

laan onkin. Kaapelitehtaan toiminnasta ja hallinnosta vastaa Helsingin kaupungin omis-

tama Kiinteistö Oy Kaapelitalo. (Tietoa – Kaapelitehdas.) 

Kaapelitehtaan yhteyteen rakennetaan tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä Tanssin ta-

loa. Tanssin talo on museolle luonteva ja läheinen yhteistyökumppani, onhan tanssi yksi 
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museon keskeisistä sisällöistä. Rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2019 ja leimaavat 

Kaapelitehtaan lähiympäristöä muutaman vuoden ajan. Tanssin talon toiminnan suunni-

tellaan käynnistyvän vuoden 2022 alussa. Samalla, kun uudisrakennus nousee entiseen 

Kaapelipuistoon, myös Kaapelitehdasta uudistetaan. Sisäpiha katetaan talon yhteiseksi 

aulaksi ja museoiden sisäänkäynti siirretään merenpuoleisen siiven päädystä sisäpihan 

puolelle, katetun aulan keskivaiheille. (Tanssin talo rakentuu.) 

Tanssin talon valmistuttua Kaapelitehdas tulee olemaan vielä vetovoimaisempi kulttuu-

rikohde, jonne odotetaan kävijöitä pääkaupunkiseudulta ja kauempaa. Teatterimuseossa 

tulevaan valmistaudutaan positiivisissa tunnelmissa. Ensimmäinen Teatterimuseon 

näyttelyuudistuksen jälkeinen vaihtuva näyttely käsittelee tanssia, ja yhteishankkeita 

Tanssin talon kanssa käynnistellään. 

2.3 Osallisuuden lisääminen museoalan yhteinen tavoite 

”Suomessa on vuonna 2030 Euroopan ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat asi-

akkaat”, visioitiin Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittisessa ohjelmassa kaksi 

vuotta sitten (Mattila 2018, 12). Museopoliittinen ohjelma linjaa suomalaisten museoiden 

tulevaisuuden menestystekijöitä vuoteen 2030 saakka, ja sen voidaan sanoa olevan 

koko museokentän toimintaa ohjaava paperi. Museoalan yhteisiksi arvoiksi ohjelmassa 

määritellään ”yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus, luotettavuus ja jatkuvuus, moniääni-

syys ja demokratia, rohkeus ja ennakkoluulottomuus” (mt.). Yhteisöllisyys, vuorovaikut-

teisuus, moniäänisyys, demokratia ja ennakkoluulottomuus toteutuvat kaikki Teatterimu-

seon hankkeessa.  

Museopoliittisessa ohjelmassa listataan useita kehittämiskokonaisuuksia, joista useim-

piin Teatterimuseon kehityskohde voidaan nivoa. Museoiden on tarkoitus mahdollistaa 

osallisuus ja tukea yhteisöllisyyttä: ”Ihmiset oivalletaan museoiden toiminnan potentiaa-

lisiksi kehittäjiksi ja heille tarjotaan erilaisia kanavia osallistua tekemiseen ja päätöksen-

tekoon” (Mattila 2018, 14). Vapaaehtoistoiminta tuo mielekkäitä osallistumisen väyliä ja 

tekee museoista kansalaisaktiivisuuden areenoita (mts. 15). Vaikka museoiden vahvuu-

deksi nähdään henkilökunnan korkea osaamisen taso, kehottaa museopoliittinen oh-

jelma etsimään osaamista ja asiantuntemusta myös museoiden ulkopuolelta (mts. 18). 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on suurin museoiden rahoittaja Suomessa ja ohjaa muse-

oiden toimintaa yhdessä Museoviraston kanssa. Museopoliittinen ohjelma on siis muse-

oiden toiminnassa varsin varteenotettava dokumentti, ja siinä osallisuus, yhteistyöver-

kostot ja asiantuntemuksen etsiminen museoiden ulkopuolelta näkyvät keskeisellä ta-

valla kautta koko dokumentin. Siten se on myös hyvin vahva suositus museoiden toimin-

nan kehittämissuunnaksi. 

Suomen museoliitto on suomalaisten museoiden etuja valvova, museoammattilaisia 

kouluttava ja koko museokenttää kehittävä alan keskusjärjestö. Museoliitto seuraa suo-

malaista kulttuuripolitiikkaa ja kansainvälistä museokenttää, ja välittää museoille tietoa 

toimintaympäristön muutoksista ja ajankohtaisista ilmiöistä. Museoliiton strategiassa 

2018–2023 todetaan toimintaympäristön nopeiden muutosten edellyttävän museoilta 

joustavuutta, epävarmuuden sietokykyä ja uusien toimintamallien kehittämistä ja omak-

sumista (Museoliitto 2018, 3). Museoliitto pyrkii omien strategisten tavoitteidensa saa-

vuttamiseen muun muassa yhteistyöllä taiteen ja kulttuurin tuottajaorganisaatioiden 

kanssa, joten erilaiset yhteistyöavaukset kuuluvat myös Museoliiton suunnitelmiin (Mu-

seoliitto 2018, 5). Museoliittoa voi ajatella eräänlaisena trendien sekä poliittisten linjaus-

ten ja vaatimusten välittäjänä museoille. Vaikka Museoliitto ei museoiden toimintaa var-

sinaisesti ohjaakaan, sen suunnitelmiin ja strategioihin voi peilata museoiden omia suun-

nitelmia. 

2.4 Teatterimuseon kehittämistarve ja tavoitetila 

Teatterimuseo on muuttumassa, paineita ja muutostahtoa tulee sekä ulkoa että museon 

sisältä. Ensimmäiset askeleet on otettu jo vuonna 2018, kun museon kokoelmat ja osia 

hallinnon työtiloista muutettiin Kaapelitehtaalta Vallilaan. Siinä yhteydessä Kaapeliteh-

taalta vapautui tilaa, joka halutaan näyttelykäyttöön. Uusissa näyttelyissä halutaan ottaa 

huomioon koko museon edustama laaja taidekenttä. Kehittämistarve on ilmeinen. Teat-

terimuseo ei voi kasvaa ja uudistua yksin vaan tarvitsee siihen esittävien taiteiden kentän 

tuen.  

Koko näyttelykonseptin uudistaminen on suuri työ, etenkin kun siihen yhdistyy mittava 

tilojen remontointi. Käsikirjoittamisen osalta museo haluaa kokeilla osallistavaa ja jouk-

koistettua sisällöntuotantoa. Se paitsi keventää museon tilaamaa tai itse toteuttamaa kä-

sikirjoitusurakkaa, myös tuo autenttista ensikäden tietoa kentältä. Esittävien taiteiden ta-

rinan kirjoittaminen ei ole Teatterimuseon yksinoikeus vaan kuuluu koko taidekentälle. 
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Avaamalla näyttelytuotannon museo avaa ovensa edustamalleen yhteisölle. Museo ha-

luaa antaa tilaa taiteilijoiden ja tekijöiden omalle äänelle. Kollektiivisesta sisällöntuotan-

nosta kaavaillaan museoon pysyvää toimintatapaa, ja näyttelytekniikan on tarkoitus 

mahdollistaa näyttelysisältöjen helppo päivittäminen ja täydentäminen. Näin museo voi 

kehittyä ja reagoida yleisön ja taidekentän muuttuviin tarpeisiin. (Teatterimuseo 2020a.) 

Jatkossa museon sidosryhmiä taidekentällä ovat myös sirkustaiteilijat ja esitystaiteen 

edustajat. Eikä uusien taiteenlajien tultua saa unohtaa vanhojakaan. Museo haluaa si-

touttaa kentän taiteilijat ja muut toimijat museon puolestapuhujiksi ja mukaan kehittä-

mään esittävien taiteiden museota. Museonjohtaja Seilon mukaan on tärkeää, että mu-

seolla on suora yhteys kenttään. Aikaisemman, niin kutsutun edustuksellisen osallistu-

misen (Teatterimuseon säätiön hallituksen kautta) kentälle halutaan mahdollistaa suora 

osallistuminen. Se tukee myös museon strategista tavoitetta olla avoin ja ajankohtainen. 

(Seilo 2019.) 

Teatterimuseon haaveena on tilanne, jossa museon ympärille on koottu asiantuntija-

joukko, uudenlainen, innostunut, uutta luova ja sitoutunut kehittämistiimi, joka yhdessä 

rakentaa esittävien taiteiden museon tulevaisuutta. Opinnäytetyön valmistuttua museolla 

on lähtökohdat käynnistää ja edelleen kehittää toimintatapaa, jonka avulla näyttelykäsi-

kirjoitusta aletaan tehdä yhdessä kentän taiteilijoiden ja toimijoiden kanssa. Opinnäyte-

työssä pohditaan mallia ja edellytyksiä yhteistyölle sekä motivoinnin ja sitouttamisen kei-

noja. Verkostojen rakentamista opinnäytetyössä vasta valmistellaan. Konkreettinen yh-

teinen kehittäminen tapahtuu tulevina vuosina ja toivottavasti joistain ideoista tosiaan 

syntyy pysyviä toimintamalleja. 

Kun museon ja näyttelyiden uudistus valmistuu vuonna 2021, museolla on toivottavasti 

entistä suoremmat ja läheisemmät yhteydet edustamiinsa taidelajeihin ja niillä toimiviin 

taiteilijoihin. Näyttelyssä on rikas, luotettava, monipuolinen ja moniääninen sisältö, joka 

elää ja reagoi ajassa. Vastaavat ajatukset ja tavoitteet jakaa varmasti moni muukin mu-

seo, joten yhteisöllisten toimintamallien haltuunotto hyödyttää koko museoalaa. 

  



9 

 

3 Kysymyksenasettelu ja rajaus 

Teatterimuseo valmistelee näyttelyuudistusta. Uudistustyöhön halutaan ottaa mukaan 

esittävien taiteiden kentän taiteilijoita ja muita toimijoita tavalla, jota museo ei ole näytte-

lytuotannossa aiemmin toteuttanut. Opinnäytetyössäni kehitän tätä Teatterimuseolle 

uutta toimintatapaa. Uudistustyön tavoitteena on näyttelyn toteuttamisen lisäksi kehittää 

museon ja taidekentän välistä yhteistyötä ja sitouttaa kenttää lähemmäs museota.  

Pääongelma:  

Millaisella yhteistyömallilla esittävän taiteen kentän asiantuntijat – taiteilijat ja tekijät – 

aktivoidaan osaksi näyttelytyöryhmää? 

Alaongelmat: 

1. Millaisia osallistumisen mahdollistavia ja sitä estäviä tekijöitä voidaan tunnistaa? 

2. Miten museo voisi toiminnallaan ruokkia motivaatiota? 

3. Millaista sisältöä näyttelyihin tarvitaan ja miten sitä saadaan taidekentältä? 

Opinnäytetyön toimeksianto ja alkuasetelma rajasivat pois Teatterimuseon muut sidos-

ryhmät, esimerkiksi museokentän, rahoittajatahon, kansainvälisen esittävien taiteiden 

muistiorganisaatiokentän toimijat ja yleisön. Museon täytyy kehittää toimintaansa myös 

näiden sidosryhmien suuntaan ja yhdessä niiden kanssa – käynnissä on laajempi ja pit-

käaikainen kehittämisprosessi. Tässä työssä keskitytään kuitenkin taidekenttään, siihen 

ytimeen, josta museo kertoo ja jota se vaalii ja tallentaa. Museolla on tarve lähentää ja 

vahvistaa taidekentän ja museon välistä suhdetta ja luoda kentälle tunne, että tuleva 

esittävien taiteiden museo on kaikkien yhteinen asia. 

Esittävien taiteiden kenttä on laaja, ja myös Teatterimuseon uuden tallennusvastuualu-

een ulkopuolelle jää joitain esittävän taiteen alueita. Opetus- ja kulttuuriministeriö mää-

rittelee esittäviksi taiteiksi musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja 

esitystaiteen (Esittävät taiteet). Teatterimuseon vastuulla näistä alueista ovat teatteri (si-

sältäen musiikkiteatterin ja oopperan), tanssi, sirkus ja esitystaide. Musiikki, silloin kun 

se ei liity näyttämöteoksiin, ei kuulu Teatterimuseon tallennusvastuulle. Kuvataidetta lä-

hestyvän performanssitaiteen osalta keskustelu työnjaosta on käynnistetty taidemuseo-

kentän kanssa (Teatterimuseo 2020b).  
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Kuvio 1. Esittävien taiteiden kenttä ja osa sen toimijoista Teatterimuseon näkökulmasta. 

Työssä keskitytään siis esittäviin taiteisiin siinä laajuudessa, kuin ne on listattu Teatteri-

museon säätiön sääntöihin: ”Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Teatterimuseota ja siten 

edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutkimusta, opetusta ja tuntemusta tekemällä tun-

netuksi teatteria, tanssia, oopperaa, sirkusta ja esitystaidetta” (Teatterimuseo 2019, sää-

tiön säännöt, § 2). Osallistamisprojektissa keskitytään näiden taidealojen parissa työs-

kenteleviin taiteellisiin ja tuotannollisiin henkilöihin sekä yhteisöihin (ks. kuvio 1).  

Näyttelyiden lisäksi museon muutkin toiminnot ovat muutostilassa. Tässä työssä pohdi-

taan osallistavaa sisällöntuotantoa uusien näyttelyiden näkökulmasta. Esimerkiksi ylei-

sötyö ja kokoelmien kartuttaminen jäävät työn ulkopuolelle. Jälkimmäisessä on jo ko-

keiltu joukkoistettua toimintamallia ja myös sitä halutaan edelleen kehittää. Tämän työn 

raameissa ei kuitenkaan kehitetä tallennusprosesseja. 

4 Motivaatiosta osallisuuteen – työn teoreettinen viitekehys  

4.1 Opinnäytetyö kehittämistutkimuksena 

Kehittämistyö käynnistyy kehittämisen perusteluilla. Miksi kehitetään, miksi juuri nyt? 

Kimmokkeena kehittämiselle voi olla muutos toimintaympäristössä, ongelma nykytilan-

teessa tai visio paremmasta tulevaisuudesta. (Toikko & Rantanen 2009, 18, 57.) Teatte-

rimuseon toimintaympäristö on muutoksessa, museolaki uudistui vuoden 2020 alusta, ja 
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Teatterimuseon tallennusvastuualue laajeni. Sirkuskenttä on odottanut alalleen museota 

jo vuosikymmenien ajan, joten nyt kentältä kohdistuu museon suuntaan odotuksia ja tar-

peita. Esitystaiteen kenttäkin on heräämässä, ja alkaa yhdessä museon asiantuntijoiden 

kanssa pohtia taiteensa tallennustapoja. Laajentunut vastuu ja näyttelyuudistus ovat niin 

suuria kokonaisuuksia, että museossa visioidaan parempaa tapaa tehdä työtä ottamalla 

taidekenttä mukaan. 

Teatterimuseon toimintaympäristön muutos ja museon kehittämistarve nivoutuvat suo-

raan laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen: ”Yhteiskunta ja yritysten toiminta poh-

jautuvat yhä enemmän tietoon ja sen hallintaan”, todetaan Katri Ojasalon, Teemu Moila-

sen ja Jarmo Ritalahden kirjassa Kehittämistyön menetelmät (2018). Tiedon määrä kas-

vaa nopeasti ja sen hallinnointi vaatii uudenlaista ajattelua. Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 

perustelevat kehittämistutkimuksia ja jatkuvan kehittämisen tarvetta mm. tiedon määrän 

kasvamisella, mutta Teatterimuseossa se on myös konkreettinen ongelma, johon tällä 

opinnäytetyöllä yritetään vastata. Tiedon määrän kasvu synnyttää uusia palveluita ja kil-

pailua. Yrityksiltä vaaditaan ketteryyttä, nopeaa reagoimista ja proaktiivisuutta. Toimin-

taa on kehitettävä jatkuvasti ja innovaatioita tuotettava, jotta pysytään mukana kehityk-

sessä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2018, 13.) 

Siinä missä yhteiskunnan muuttuminen tuo organisaatioille haasteita, tuo se myös mah-

dollisuuksia. Toimintaympäristö on digitalisoitunut ja verkottunut, joten innovaatioiden 

tuottaminen, asiantuntemuksen jakaminen ja yhteiskehittäminen on helpompaa kuin 

koskaan aikaisemmin. Yritykset ovat osa toimintaympäristöä, ja vuorovaikutus on etu, 

kun tehdään kehittämistyötä. Organisaatioiden käytännön ongelmia ratkaistaan tai käy-

täntöjä uudistetaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa (Ojasalo ym. 

2018, 13–14). Teatterimuseon tarkoitus on paitsi tuottaa näyttelyn käsikirjoitus, myös 

kehittää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Projekti on paitsi käsikirjoitusprosessi, 

myös yhteistyöprosessi. Lopputuloksena syntyy paitsi näyttely, myös hyvä ja läheinen 

suhde museon ja sidosryhmien välillä. Samalla, kun kehitetään tapaa tehdä näyttelykä-

sikirjoitusta, muotoillaan myös museon ja taidekentän yhteistyötä. Tämä opinnäytetyö 

innovoi uudenlaista toimintatapaa ja lähestyy samalla palvelumuotoilua pohtiessaan mu-

seon ja kentän yhteistyötä. Museo on olemassa taidekenttää varten, se palvelee taiteili-

joita heidän työnsä ja taiteensa säilyttäjänä. 
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Oman työni prosessikaaviota (kuvio 2) hahmotellessani käytin lähteenä Timo Toikon ja 

Teemu Rantasen kirjaa Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Näkökulmia kehittämispro-

sessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Toikko ja Rantanen listaavat kehittämispro-

sessin vaiheita ja niihin sisältyviä tehtäviä, samoin kuin antavat välineitä eri vaiheiden 

edistämiseen. (Toikko & Rantanen 2009, 56–88.) 

Kehittämisprosessi sisältää Toikon ja Rantasen kiteytyksen mukaan viisi vaihetta tai teh-

tävää: perustelun, organisoitumisen, varsinaisen kehittämisen, kehittämistoiminnan ar-

vioinnin sekä tulosten juurruttamisen tai levittämisen laajempaan käyttöön (Toikko & 

Rantanen 2009, 56–63). He kuvailevat myös erilaisia kehittämisprosessin malleja (mts. 

64–72) ja antavat välineitä vaiheiden edistämiseen (mts. 72–88). 

Tämä kehittämistyö on lineaarisesti etenevä prosessi. Toteutusvaiheeseen sisältyy kui-

tenkin spiraali tai kehä, kun aineiston analyysi ohjaa seuraavan aineiston keräämistä ja 

edelleen analyysiä. Välillä tein arviointia ja pohdin, onko suunta oikea. Tarvittaessa tein 

tarkennusta ja korjausta tutkimussuunnitelmaan. 

 

Kuvio 2. Kehittämistyöni prosessikaavio. (Soveltaen Toikko, Rantanen 2009, 64–66, 72–88, 
Ojasalo ym. 2018, 24)  

Vaaleanpunaiset laatikot kuvaavat prosessin vaiheita, vihreät soikiot vaiheiden konkreet-

tisia tuotoksia. Toteutusvaihe kuvataan tässä kaaviossa ajatusten pilvenä, jonka taus-
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talla aineiston, analyysin ja arvioinnin kehä pyörii. Prosessin vaiheiden yläpuolella kul-

kevat kirjoittamisen ja teoriapohjan rakentamisen tehtävät, joiden väri kuvastaa miten 

tehtävä painottuu ajan kuluessa. Teoriaa tutkitaan, luetaan ja valitaan alussa enemmän, 

kirjoittaminen painottuu raportointivaiheeseen.  

4.2 Joukkoistaminen ja kollektiivinen sisällöntuotanto 

”Joukkoistaminen on keino kerätä ihmisten tietoa, taitoa ja kokemusta”, kiteyttää Tanja 

Aitamurto (2012, 8). Joukkoistamalla kanavoidaan suuren ihmisjoukon älyä, joukkoälyä 

haluttuun tarkoitukseen (mt.). Sanastokeskuksen TEPA-termipankki määrittelee jouk-

koistamisen olevan toimintaa, ”jossa ongelma annetaan ratkaistavaksi tai tehtävä suori-

tettavaksi ennalta määrittelemättömälle joukolle avoimen kutsun avulla” (TEPA-termi-

pankki, joukkoistaminen). Synonyymejä joukkoistamiselle ovat termipankin mukaan 

joukkouttaminen, yleisön osallistaminen tai joukolle ulkoistaminen, myös talkoistami-

sesta puhutaan silloin, kun työstä ei makseta rahallista korvausta. Kun joukkoistamisella 

tai talkoistamisella tavoitellaan sisällöntuotantoa, puhutaan kollektiivisesta sisällöntuo-

tannosta. 

Kollektiivista sisällöntuotantoa tai yhteisöllistä sisällöntuotantoa puolestaan on ”usean 

henkilön tai tahon yhteistyössä tapahtuva sisällön tuottaminen” (TEPA-termipankki, kol-

lektiivinen sisällöntuotanto). Työ tapahtuu usein tietoverkon välityksellä, talkoovoimin ja 

ilman rahallista korvausta. Esimerkiksi Wikipedia-verkkotietosanakirja on toteutettu ja 

täydentyy jatkuvasti kollektiivisen sisällöntuotannon kautta. Tyypillisesti kollektiiviseen 

sisällöntuotantoon osallistuu ammattimaisten toimijoiden lisäksi harrastajia ja maalli-

koita. (Mt.) Avoin, joukkoistettu ongelmanratkaisu voidaan kuitenkin myös rajata tarkoi-

tuksellisesti koskemaan vain tiettyä osallistujajoukkoa (Aitamurto 2012, 8). Tässä opin-

näytetyössä keskitytään esittävien taiteiden kentällä toimivien ammattilaisten osallista-

miseen. Kollektiivista sisällöntuotantoa Teatterimuseon hanke on mitä suurimmassa 

määrin. 

Joukkoistetun tehtävänratkaisun keskeinen hyöty on mukana olevien henkilöiden ja asi-

antuntijoiden suuri määrä. Yhdessä tuotetaan enemmän ideoita. Joukkoistetussa projek-

tissa on yksinkertaisesti saatavilla enemmän tietoa. ”Tuhat silmäparia huomaa enem-

män mahdollisia sudenkuoppia ja tuhat päätä tuottaa enemmän uusia ajatuksia kuin 

muutama”, summaa Oras Tynkkynen joukkoistamisen mahdollisuuksia (Tynkkynen 

2012, 5). 
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Joukkoistamista on käytetty kartoittamiseen (esim. Nasan projektit Marsin kraatereiden 

merkitsemiseen tai Linnunradan tutkimukseen), silminnäkijähavaintojen keräämiseen 

kriisitilanteissa (esim. Haitin maanjäristyksen jälkeinen tilanne) tai kaupunkien infrastruk-

tuurin vikailmoitusten keräämiseen (Aitamurto 2012, 9–10). Yritykset hyödyntävät jouk-

koistamista innovaatioprosesseissaan (esim. useamman yrityksen yhteinen Innocentive-

tuotekehitysalusta) (mts. 11–12). Myös luovilla aloilla on hyödynnetty joukkoistamista, 

mistä yksi esimerkki löytyy Suomesta. IronSky-elokuvan tuotannossa käsikirjoituspro-

sessi toteutettiin kollektiivisena sisällöntuotantona, ja myös elokuvan mainosvideoiden 

tekeminen joukkoistettiin. (Mts. 13.) Toimittajat käyttävät säännöllisesti joukkoistamista 

tiedonhankintaan ja juttuideoiden etsimiseen (mts. 13–14). Myös mikrotyön ja joukkora-

hoituksen puolella hyödynnetään joukkoistamista (mts. 14–15).  

Joukkoistamisen hyödyt ovat ilmeisiä monessa projektissa, mistä kertoo yhteisöllisten 

projektien lisääntyminen ja yleistyminen alalla kuin alalla. ”Vastaanottaja ei ole enää vain 

katsoja, vaan yhä useammin myös osallistuja ja tuottaja”, summaa Aitamurto (2012, 16). 

Onnistuessaan joukkoistaminen herättää yhteisvastuun tunteen, uudenlaisen yhteisölli-

syyden ja vuorovaikutuksen, ja tietoa voi kerätä ilman, että kukaan kuormittuu liikaa 

(Onikki-Rantajääskö & Pitkänen-Heikkilä 2015, 14). ”Onnistuneille hankkeille on tyypil-

listä laaja ja sitoutunut harrastajajoukko, työn selkeä vaiheistus ja suhteellisen yksinker-

tainen työtapa”, listaavat Onikki-Rantajääskö ja Pitkänen-Heikkilä artikkelissaan (2015, 

14). Kuviossa 3 nähdään Opintokeskukset ry:n listaamia joukkoistamisen hyötyjä. 

 

Kuvio 3. Joukkoistamisen hyötyjä listataan Opintokeskukset ry:n vaikuttamisen verkko-op-
paassa (Joukkoistamisen voima). 
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Teatterimuseo voi toivoa hyötyvänsä hankkeessaan käytännössä kaikista Opintokeskuk-

set ry:n luettelemista asioista. Joukkoistaminen tuottaa uusia ideoita ja näkökulmia. Se 

auttaa havaitsemaan aukot kokonaisuudessa, nopeuttaa käsikirjoitusprosessia, tuo tai-

teilijoiden asiantuntijuuden museon käsikirjoitustyöhön ja sitouttaa kenttää. Joukkoista-

minen ja kollektiivinen sisällöntuotanto on monessa mielessä mielekäs suunta toiminnan 

kehittämiseen tämänhetkisessä muutos- ja murrostilanteessa. 

4.3 Ammattilaisyleisöstä produsereiksi 

Kollektiivisen prosessin osallistujat ovat ihmisiä, jotka aktiivisesti ja tarkoituksellisesti 

ovat mukana yhteistyössä ja joko tuovat oman kontribuutionsa hankkeeseen tai kehittä-

vät hankkeen prosesseja. Osallistujilla voi olla useita rooleja projektissa tai samassa roo-

lissa voi olla useampi ihminen. Osallistuja voi olla myös ryhmä ihmisiä tai instituutio. 

(Budjosó 2019, 46.)  

Esittävien taiteiden kentän toimijat ovat Teatterimuseon yleisöä ja samalla sen taiteen 

tuottajia, josta museo näyttelysisältönsä ammentaa. Kentällä on ammattitaitoa ja kerty-

nyttä tietopääomaa, näkemyksiä ja tulkintaa. Ammattilaisyleisö on kriittistä yleisöä, jonka 

toiveisiin museo pyrkii niin sanotun suuren yleisön rinnalla vastaamaan. Nyt museo on 

muuttamassa näkökulmaa ja ajattelee ammattilaisyleisöä sisällöntuottajina.  

Pelkkä yleisön rooli ei välttämättä enää riitä tietyn yhteisön toimijoille (Halonen 2017, 73). 

Halonen puhuu artikkelissaan ensisijaisesti kaupunkitapahtumista, mutta vastaava mie-

lestäni pätee myös Teatterimuseon tilanteessa. Taidekentän toimijat eivät ole museolle 

vain yleisöä tai ”raaka-aineen” – taiteen – tuottajia, vaan voivat ja toivottavasti haluavat 

ottaa entistä suuremman roolin myös museon sisällöntuotannossa. Monitoimijaisen tuo-

tannon osallistujat tekevät tapahtumasta (Teatterimuseon tapauksessa näyttelystä) it-

sensä näköisen. Osallistujille lopputulosta tärkeämpää Halosen mukaan ”tapahtumatuo-

tannon aikana koettu itsensä toteuttaminen, osallisuus yhteisöstä ja me-henki” (Halonen 

2017, 73).  

Monitoimijaisen tuotannon osallistujat ovat produsereita, he toteuttavat aktiivisesti tuo-

tantoa. Produser-toiminnassa tuotanto – yhteistuotanto – on jopa koko prosessin tärkein 

osa. Kun kehittäminen avataan ja joukkoistetaan yhteiskehittäjille, saadaan käyttöön val-

tava lisäresurssi ja voimavara. Se ei tapahdu kuitenkaan itsestään vaan vaatii osaamista 

ja panostusta organisaation puolelta. (Halonen 2017, 74.) 
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Teatterimuseon edustamalta taidekentältä löytyy suuri potentiaalinen osallistujaresurssi 

yhteistyöhön. Pelkästään VOS-teattereissa työskenteli vuonna 2019 lähes 2000 taiteel-

lista, teknistä tai hallinnollista työntekijää (Palkkatilastot 2019). Edellisen vuoden teatte-

ritilastot summaavat tilastoiduissa esityksissä työskennelleiden määräksi 4 459 taiteilijaa 

ja tekijää (ks. kuvio 4, Teatteritilastot 2018, 9). 

 

Kuvio 4. Esittävän taiteen tekijät 2018. Luvut perustuvat Suomen Näyttelijäliiton ja Teatteri- ja 
Mediatyöntekijöiden liiton jäsentilastoihin. (Teatteritilastot 2018, 9.) 

Teatterin tiedotuskeskuksen kokoamassa tilastossa ovat mukana myös opetustyötä ja 

soveltavaa teatteria tekevät ammattilaiset. Luvut eivät kuitenkaan kerro koko totuutta 

kentän toimijoiden määrästä. Kaikki esittävien taiteiden tekijät eivät kuulu teatterialan 

liittoihin. Osa heistä työskentelee määräaikaisissa töissä, freelancereina ja itsensä työl-

listäjinä. (Teatteritilastot 2018, 9.) Tässä opinnäytetyössä kohderyhmään lasketaan 

myös alan opiskelijat eri asteilla, tutkijat, kriitikot ja muut asiantuntijat. Potentiaalisten 

osallistujien määrä nouseekin sadoilla, ellei tuhansilla. 

4.4 Osallisuus museokontekstissa 

Perinteisesti tuotanto on pidetty tapahtumatoiminnassa ammattimaisten, nimettyjen hen-

kilöiden käsissä, mutta työtavat ovat muuttumassa (Halonen 2014, 52). Myös museoiden 

näyttelyt on perinteisesti toteutettu museon asiantuntijoiden toimesta. Osallistaminen ja 

joukkoistetut projektit ovat kuitenkin löytäneet tiensä myös museokentälle. Nina Simon 
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on kirjoittanut museoiden osallistavista hankkeista käytännön oppaan jo 2010-luvun 

alussa. Simonin mukaan kulttuurilaitosten on muodostettava yhteyksiä yleisöön ja kut-

suttava heidät aktiivisiksi osallistujiksi, ei vain passiivisiksi kokijoiksi ja kuluttajiksi. Ihmis-

ten tapa kokea ja viihtyä on muuttunut aktiivisemmaksi, ja sama mahdollisuus on myös 

museoiden tarjottava. (Simon 2010.)  

Simon puhuu yleisöstä laajemmin, kuin miten osallistettava joukko tässä opinnäyte-

työssä käsitetään, mutta samoja periaatteita voi noudattaa. Simon puhuu käsitteistä 

create, share ja connect. Osallistujat (Simonilla museokävijät) luovat (create) ja tuovat 

omat ideansa, esineensä ja luovat ilmauksensa museolle ja toisille osallistujille. Jakami-

nen (share) tarkoittaa, että osallistujat keskustelevat, uudelleen yhdistelevät ja jakavat 

edelleen sitä, mitä näkevät ja kokevat museoissa. Connect tarkoittaa suoraa keskustelua 

toisten ihmisten kanssa, niin museokäynnin aikana kuin sen jälkeen. Osallistamisen ei 

ole tarkoitus korvata perinteistä museotyötä, vaan rikastaa sitä. (Simon 2010, Preface.) 

Simon luettelee muutamia negatiivisia käsityksiä ja asenteita, joita yleisö museoihin ja 

muihin kulttuuri-instituutioihin usein liittää ja joihin osallistavilla projekteilla voidaan hakea 

muutosta: Museoita ei koeta oman elämän tai arjen kannalta relevanteiksi paikoiksi. Ne 

eivät muutu, kerran käyty – kokonaan nähty. Museot eivät resonoi kävijän näkemyksiä, 

eivätkä puhu hänen ymmärtämäänsä kieltä. Kävijä ei voi toteuttaa luovuuttaan, ilmaista 

itseään tai antaa omaa panostaan. Museot eivät ylipäätään ole keskusteluun rohkaisevia 

ympäristöjä. (Simon 2010, Preface.) Suomessa yleinen ilmapiiri on muuttunut viime vuo-

sina huomattavasti museoystävällisemmäksi. Museot ovat esillä ja kävijämäärät nou-

sussa. Siitä huolimatta museokentällä työskentelevät tunnistavat edelleen Simonin lis-

taamat haasteet ja asenteet. Teatterimuseo haluaa muuttaa näitä asenteita ja näyttäytyä 

taidekentän suuntaan relevanttina ja aktiivisena yhteistyökumppanina. Teatterimuseo 

haluaa, että taidekenttä tuo oman panoksensa niin sisältöihin kuin keskusteluunkin. Näin 

näyttelyistä tulee myös muuntuvia, ja ne pysyvät tuoreina. 

Simonin mukaan osallistavissa hankkeissa on kolme pääasiallista osapuolta: instituutio 

eli museo, osallistujat ja niin kutsuttu suuri yleisö, joka itse ei osallistu. Onnistunut osal-

listava hanke luo lisäarvoa heille kaikille. Ilman hyvää suunnittelua ja rakennetta ei synny 

onnistunutta osallisuutta. Suunnittelu lähtee pohjatyöstä: on pohdittava mitä sellaista 

osallistamalla voidaan saavuttaa, mitä instituution oma henkilökunta ei pysty tuotta-

maan? Miten osallistaminen tukee instituutiota? Osallistamista ei kannata aloittaa pel-

kästään osallistamisen vuoksi: ”Participatory activities should never be a ’dumping 
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ground’ for interactivity or visitor dialogue” (Simon 2010, Chapter 1). Osallistujien teke-

män työn pitäisi aina hyödyttää museota. Jos työ on turhaa, miksi edes osallistua? (Mt.)  

Nina Simon kuvailee museokentän osallistumisen malleja ja kategorioita kirjassaan The 

Participatory Museum (2010). Pohjana jaottelulleen Simon käyttää Rick Bonneyn tutki-

musryhmän kategorioita (Bonney, Ballard, Jordan, McCallie, Phillips, Shirk & Wilderman 

2009, 17), jotka kuvailevat yleisön osallistumista luonnontieteellisiin tutkimuksiin. Simo-

nin mukaan luonnontieteen jaottelu sopii kulttuurikentälle, sillä molemmissa yleisö tuot-

taa tai täydentää sisältöä instituution asiantuntijan johdolla. Simon täydentää Bonneyn & 

kumppaneiden kolmijakoista mallia neljännellä, kulttuuri-instituutioihin sopivalla katego-

rialla (ks. kuvio 5).  

 

Kuvio 5. Osallistumisen kategoriat museoissa ja muissa kulttuuri-instituutioissa. (Simon 2010, 
Chapter 5. Termien käännökset Osola 2019, 16.) 

Avustavan osallistumisen projekteissa osallistujilta toivotaan tarkkaan määriteltyä sisäl-

töä museon suunnittelemiin kokonaisuuksiin. Yhteistyöprojekteissa osallistujien rooli on 

aktiivisempi: projekti käynnistyy museon aloitteesta, mutta osallistujat voivat pyydetyn 

sisällön lisäksi osallistua tiedon analysointiin ja projektin etenemisen suunnitteluun. Kol-

mannen kategorian projektit luodaan, suunnitellaan ja toteutetaan alusta loppuun mu-

seon ja osallistujien yhteistyönä. Viimeinen kategoria antaa museon ulkopuolisille osal-

listujille kaikista vapaimmat kädet: museo tarjoaa tilan ja mahdollisesti infrastruktuurin ja 

antaa muilta osin ulkopuolisille osallistujille tai yhteisöille tilaisuuden luoda kokonaan 

oman sisällön, johon museon kuratointi tai päätösvalta ei juurikaan ulotu. Museoiden 

osallistavat projektit saattavat käytännössä sisältää elementtejä useammasta kategori-

asta. (Simon 2010, Chapter 5.) 

Teatterimuseo on perinteisesti tuottanut näyttelynsä joko kokonaan itse tai sitten tarjon-

nut tilan yhteistyökumppanin toteuttamalle näyttelylle. Jälkimmäisissä museo on käytän-
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nössä jo toteuttanut Simonin neljännen kategorian osallistavia hankkeita, vaikka ei vält-

tämättä ole puhunut prosessista osallistavana toimintana. Näyttelytila ja -mahdollisuus 

on tarjottu esimerkiksi taiteilijoille (esim. ”Ilolla – 25 vuotta skenografiaa KOM-teatte-

rissa”, Eeva Ijäksen näyttely vuonna 2011) tai alan järjestöille (esim. ”Siivet kantapäissä 

– Tanssi- ja sirkustaitelijat ry 80 vuotta” vuonna 2017). Näistä on puhuttu yhteistuotan-

toina, joissa museon osuus on tilan, infrastruktuurin, teknisen työvoiman ja viestinnän 

tarjoaminen. Näyttelyn sisältöpäätökset, visuaalisen ilmeen suunnittelu ja niin edelleen 

on ulkopuolisen toimijan vastuulla. 

Teatterimuseon näyttelytuotannoissa on toimittu perinteiseen tapaan niin, että käsikirjoi-

tus on toteutettu itse museon asiantuntijoiden voimin tai tilattu kokonaisuudessaan ulko-

puoliselta asiantuntijalta. Toki ajoittain on tehty esimerkiksi kävijäkyselyitä, mitä asiak-

kaat toivoisivat tai kentän asiantuntijoilta on aktiivisesti kysytty näkemyksiä näyttelyvalin-

tojen tueksi. Päätösvalta sisältövalinnoista on kuitenkin näissä tapauksissa aina ollut mu-

seolla itsellään tai ostettu museon valitsemalta asiantuntijalta. Tämä näyttelytuotannon 

tapa sijoittuisi Simonin asteikon vasemmalle puolelle, missä osallistamista ei käytän-

nössä tapahdu ollenkaan. Nyt museo pyrkii siirtymään oikealle, avaamaan prosessia ja 

osallistamaan ulkopuolisia asiantuntijoita. 

4.5 Motivoinnin kautta tuloksiin 

Mikä sitten motivoi osallistumaan? Attila Budjosón (2019) kirjassa Social Design Cook-

book esitellään lukuisia yhteisöllisiä hankkeita. Hänen mukaansa tärkeitä esiin nousseita 

motivaation lähteitä ovat esimerkiksi vapaus, ilo ja hauskuus, uteliaisuus ja uuden löytä-

minen, yhteisöllisyys sekä yhteisen määränpään tavoittelu ja saavuttaminen (Budjosó 

2019, 50–53). Nämä motiivit ovat paljolti sisäisiä ja syntyvät ihmisessä itsessään.  

Motivaatio jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Raha, maine, sosiaalinen hyväk-

syntä, urakehitys tms. usein työelämään yhdistettävät tekijät edustavat Frank Martelan 

mukaan ulkoisia motivaation lähteitä. Ihminen reagoi ulkoa tulleisiin vaatimuksiin ja tekee 

työn, koska tietää, että siitä seuraa palkinto (Martela 2015, 65). ”Sisäinen motivaatio 

puolestaan kumpuaa henkilön sisältä” (mt.). Kun tekeminen itsessään innostaa, eikä 

osallistumisesta seuraa automaattisesti palkinto (tai osallistumatta jättämisestä rangais-

tus), puhutaan sisäisestä motivaatiosta. Oleellista on, että asia koetaan jostain syystä 

mielenkiintoiseksi, innostavaksi tai arvokkaaksi. (Mt.) 
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Kun puhutaan motivaatiosta liittyä mukaan kollektiivisen sisällöntuotannon osallistujaryh-

mään, löytyy hyvä vertailukohta vapaaehtoistyöstä. Susanna Rahkamon mukaan vapaa-

ehtoistyössä ihmisiä motivoivat juuri sisäiset motivaatiotekijät: ”merkityksellisyys, taitu-

ruuden korostaminen ja itsenäisyys” (Rahkamo 2014, 117). Rahkamo on työskennellyt 

vapaaehtoisorganisaatioissa ja pohtinut motivoinnin merkitystä. Sisäisiä motivaatioteki-

jöitä voi hänen mukaansa stimuloida ja vahvistaa. Myös Maisa Huuhkan mukaan moti-

vaation ylläpitäminen on oleellista. Motivoituneet ihmiset pyrkivät parhaaseen lopputu-

lokseen ja ovat täysillä mukana (Huuhka 2010, 39).  

Frank Martela ja Karoliina Jarenko (2014) ovat kirjoittaneet sisäisestä motivaatiosta suh-

teessa tuottavuuteen ja innostukseen työssä. Työelämän motivaatiolähteiden pohtimi-

nen saattaa olla mielekästä tämän työn kannalta, sillä sisällöt, joita museo toivoo näyt-

telykäsikirjoitukseen saavansa, liittyvät osallistujien ammattiin ja työn arkeen. Moni saat-

taa hakea vapaaehtoistyöstä harrastusta tai vastapainoa palkkatyölle. Teatterimuseon 

näyttelyprojektiin osallistuminen tarkoittaisi tietyllä tavalla palkkatyön jatkamista ja esit-

telyä, mutta eri kontekstissa ja ilman rahallista korvausta. Yksi työnteon ilmeisimpiä mo-

tivaatiolähteitä on palkka, mutta Martela ja Jarenko painottavat sisäisen motivaation mer-

kitystä myös työelämässä. Tutkimustulokset osoittavat, että työssäkin sisäinen motivaa-

tio on niin työntekijän kuin työnantajan kannalta tavoiteltava tila. Sisäisesti motivoitunut 

työntekijä on tuottava. Toisaalta sisäinen motivaatio tuottaa työn imua ja innostusta, mikä 

edistää työhyvinvointia. (Martela & Jarenko 2014, 6.) 

”Työntekijän sisäinen motivaatio rakentuu omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteisölli-

syyden kokemuksista”, toteavat Martela ja Jarenko (2014, 6). Omaehtoisuus toteutuu, 

kun työntekijällä on tilaa omiin päätöksiin, eikä työntekoa liikaa kontrolloida. Kyvykkyys 

tarkoittaa aikaansaamisen tunnetta, työn sujumista ja osaamisen kokemusta. Yhteisölli-

syyttä tunnetaan, kun ollaan osa yhteisöä ja voidaan auttaa muita. (Mts. 16.) Johtaja voi 

tukea edellä mainittuja kokemuksia rakentamalla toimivan järjestelmän palautteen saa-

miseen ja osaamisen kehittämiseen, kirkastamalla työn merkitystä ja sanoittamalla yh-

teisiä tavoitteita ja määränpäätä. Sisäinen motivaatio tukee Martelan ja Jarenkon mu-

kaan vastaavalla tavalla myös kansalaisyhteiskuntaan osallistumista, vapaaehtoistoi-

mintaa ja julkisia innovaatioita. (Mts. 6.) Kun sisäisen motivaation kolme elementtiä ovat 

kunnossa, ihminen voi löytää motivaation paitsi työhön, myös opiskeluun tai harrastuk-

seen (mts. 16).  
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Vaikka tärkeimmät osallistumiseen motivoivat tekijät vaikuttavat olevan sisäisiä, kannat-

taa pohtia myös ulkoisia palkintoja tai motivaatiotekijöitä. Mitä prosessilla on tarjota osal-

listujalle, mitä osallistuja saa vastineeksi? Tarjoutuuko osallistujalle mahdollisuus oppia 

uutta, luoda uutta, verkostoitua, saavuttaa mainetta tai kunniaa, saada hauskuutta, pohtii 

Halonen (2014, 54). Motiivit voivat vaihdella laidasta laitaan ja samat asiat tuskin moti-

voivat kaikkia osallistujia. 

 

Kuvio 6. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio työssä ja vapaa-ajalla. (Martela & Jarenko 2014, 16.) 

Martelan ja Jarenkon nelikentässä (kuvio 6) kuvataan sisäisiä ja ulkoisia motivaationläh-

teitä vapaa-ajan ja työn kontekstissa. Eri elämän alueilla toimintaa motivoivat erilaiset 

tekijät. Teatterimuseon kollektiiviseen näyttelysisältöjen tuottamiseen osallistuminen liit-

tyy sekä vapaa-ajan että työn kontekstiin ja siihen voivat vaikuttaa erilaiset motivaa-

tiotekijät, niin sisäiset kuin ulkoisetkin. Motivaation herättäminen ja edistäminen edellyt-

tää erilaisten motivaatiotekijöiden tunnistamista ja ymmärtämistä. 

Lasse Seppänen muistuttaa, että yhtä tärkeää kuin miettiä mikä motivoi, on miettiä mikä 

estää motivoitumisen. Motivaation pysyminen yllä ei ole itsestään selvää, ja useat tekijät 

suorastaan estävät motivaatiota. Motivaatio saattaa herätä, mutta laantuu esimerkiksi 

törmätessään rajallisiin voimavaroihin. Toisaalta huonosti asetetut tavoitteet lannistavat 

motivaation. Myös elämän muut osa-alueet voivat vaikuttaa motivaatioon negatiivisesti: 

heikko fyysinen kunto tai perustarpeiden laiminlyönti ja stressin kokeminen heikentävät 

voimia innostua ja lamauttavat helposti jo heränneen motivaation. (Seppänen 2018, 

120–122, 133.) 

Lasse Seppänen on psyykkinen valmentaja ja hänen kirjansa (2018) käsittelee itsensä 

johtamista ja motivointia ja sitä kautta elämänhallintaa. Se ei estä pohtimasta hänen aja-

tuksiaan osallistumisen motivoimisen kannalta. Motivaation pitkäaikainen ylläpitäminen 

vaatii työtä. Seppäsen mukaan viisi tärkeintä motivaation tukipilaria ovat ylläpitomotiivit, 
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itsesäätely, resurssit, tottumus sekä ympäristö ja sosiaalinen palaute (Seppänen 2018, 

141). Osallistavaa hanketta vetävä taho voi pyrkiä vahvistamaan näitä tukipilareita.  

Ylläpitomotiivit ovat syviä syitä, joiden takia ihminen on valmis toimimaan. Esimerkiksi 

arvot voivat olla tällaisia ylläpitomotiiveja. Jos toiminta on henkilön arvojen mukaista, 

hänen ei ainakaan jatkuvasti tarvitse perustella itselleen miksi osallistuu. (Seppänen 

2018, 142.) Itsesäätely liittyy Seppäsen mukaan ihmistä ympäröivään ärsyketulvaan, 

joka harhauttaa huomion muualle (mts. 143). Säännöllinen yhteydenpito muistuttaa 

hankkeesta ja sen merkityksestä. Osallistujien henkilökohtaisiin resursseihin tai elämän-

tilanteessa koettuun stressiin voi olla ulkopuolelta vaikea vaikuttaa, mutta hankkeessa 

voidaan eri tavoin pyrkiä helpottamaan osallistumista. Ympäristö ja sosiaaliset palautteet 

kannustavat jaksamaan: ”on helpompi sitoutua, kun meillä on läsnä kokemus siitä, että 

saan ympäristöltä sellaista tukea, mitä tarvitsen”, toteaa Seppänen (mts. 148). Oman 

sisäisen motivaation ylläpitämiseen Seppänen antaa muutaman käytännön vinkin, jotka 

seuraavassa kuviossa tulkitsen hankkeen vetäjän kannalta: 

 

Kuvio 7. Lasse Seppänen listaa vinkkejä tilanteisiin, joissa motivaatio on vaarassa lopahtaa. 
Laatikoissa Seppäsen vinkit, oikealla tulkintani mitä tuottaja voi tilanteessa tehdä. (Sep-
pänen 2018, 151–154.) 
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4.6 Yhteisöllisen projektin orkestrointi 

Katri Halonen on kirjoittanut joukkoistetuista tapahtumaprosesseista ja niiden orkestroin-

nista (esim. 2014 ja 2017). Hänen mukaansa oleellista on heti alkuun tapahtuva ja riittä-

vän perusteellinen tavoitemäärittely, rajaus ja vaiheistus, toisin sanoen hankkeen ennak-

kosuunnittelu (Halonen 2014, 54). Pelkkä tiedottaminen tai projektin lanseeraus eivät 

riitä, vaan viestinnän on oltava jatkuvaa, innostavaa ja aktivoivaa. Joukkoistaminen ja 

projektien kontaktit tapahtuvat usein digitaalisilla alustoilla, mutta myös todellisen elä-

män kohtaamisia olisi hyvä järjestää yhteisön muodostumisen edistämiseksi. (Mt.) 

Opintokeskusten vaikuttamisen verkko-oppaassa listataan muistilappuja joukkoistami-

sen käynnistäjälle ja ylläpitäjälle (Joukkoistamisen voima), ja myös niissä nousee esiin 

viestinnän ja kommunikaation merkitys: 

• Toimi verkossa omalla identiteetilläsi, tuo itsesi esille.  

• Hyödynnä omia verkostojasi. 

• Valitse oikeat ja ajanmukaiset välineet (joukkoista siellä, missä ihmiset ovat 
muutenkin).  

• Innosta, tue, kannusta.  

• Kerro avoimesti mihin joukkoistamisen tuloksia tullaan käyttämään. 

• Kiitä ja ilmaise arvostustasi. Joukkoistamisen käynnistäjän tehtävä on nos-
taa esille osallistujia ja heidän kontribuutiotaan, ei itseään.  

• Älä provosoidu. 
 

Joukkoistettu näyttelykäsikirjoittaminen vertautuu vapaaehtoistyöhön. Kun palkkio työstä 

ei ole raha, täytyy sitoutuminen aikaansaada muuten. Produserien osallistuminen yhteis-

kehittämisprojekteihin on usein pitkäaikaista ja motivaatiota ja sitoutumistahtoa täytyy 

ylläpitää. Työsopimuksen sijaan solmitaan niin sanottu psykologinen sopimus. ”Psykolo-

gisen sopimuksen ytimessä [--] on vapaaehtoistyön muotoileminen siten, että se mah-

dollistaa yksilön halun toteuttaa itseään, oppia uutta ja ylläpitää työmarkkinakelpoisuut-

taan”, summaa Halonen (2017, 76). On yksilöllistä, miten ihmiset nämä kokevat, joten 

osallistumisen tavat on muokattava jokaiselle osallistujalle sopiviksi. Jokaiselle on löy-

dettävä sopiva, inspiroiva ja innostava rooli ja tehtävä. (Mt.) Psykologinen sopimus sitoo 

osapuolet yhteiseen toimintaan, silloin kun se on vahva ja henkilökohtainen. Sanatonta 
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sopimusta sanoitetaan hankkeen alkuvaiheessa ja produsereiden rekrytointivaiheessa, 

ja vahvistetaan jatkuvasti hankkeen edetessä. (Mts. 82.) 

Hanke ei toteudu Teatterimuseossakaan itsekseen ja vailla panostusta. Museo suunnit-

telee palkkaavansa hankkeeseen vähintään puolipäiväisen projektituottajan puolentoista 

vuoden ajaksi (ideapaja 4.2.2020). Tuottajan tehtävä yhteistuotannossa on aktivoida yh-

teistuottajia, produsereita toteuttamaan festivaalia, tapahtumaa tai mitä ollaankaan teke-

mässä. Tuottaja toimii fasilitaattorina, joka auttaa ja mahdollistaa produsereiden työn, 

mutta varmistaa samalla, että lopputulos varmasti saavutetaan. Tehtävään liittyy yhtei-

sömanagerointia ja vuorovaikutusta. (Halonen 2017, 78.) 

Tuottaja räätälöi tehtäviä, jotta kukin osallistuja löytää itselleen sopivan tavan osallistua 

(Halonen 2017, 79). Teatterimuseon hankkeessa on pohdittava jo etukäteen erilaisia 

mahdollisia osallistumisen tapoja, joita sitten voi edelleen sovittaa ja siten tarjota monen-

laisiin tilanteisiin ja ihmisten sen hetkisiin resursseihin sopivia osallistumistapoja. Tapah-

tumatuotannossa produsereita johdattavan fasilitaattori-tuottajan tärkeimpiä tehtäviä 

ovat ”porukan hengen luominen, ylläpitäminen ja edelleen innostaminen” (Halonen 2017, 

79). Projektin orkestroinnin ytimessä on innostuksen herättäminen ja ylläpitäminen ja 

suuntaaminen haluttuun suuntaan (Halonen 2014, 54). Susanna Rahkamon mukaan in-

nostus lähtee johtajasta: ”innostus synnyttää innostusta, luovuuden johtamisessa kaikki 

alkaa johtajan omasta innostuksesta” (Rahkamo 2014, 117), ja johtajan tehtävä on koh-

dentaa osallistujien innostus oikein (mts. 118).  

Sama innostamisen tarve tulee näkyviin myös joukkoistetussa näyttelytuotannossa. Kol-

lektiivisen sisällöntuotannon johtaminen on mitä suurimmassa määrin luovan työryhmän 

johtamista. Motivointi ja innostaminen, motivaation herättäminen ja ylläpitäminen ovat 

oleellinen osa tuottajan tehtävää, joskin näyttelykuratoinnin näkökulma ja museon tavoit-

telema kokonaisuus on hyvä pitää mielessä. 

Maisa Huuhka kirjoittaa luovan asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja motivoinnista, 

ja hänen ajatuksiaan voi soveltaa myös tämän kaltaiseen luovaan yhteisöön. Huuhkan 

mukaan luovan asiantuntijaorganisaation menestymisen edellytys on henkilöstön osaa-

misessa, sitoutumisessa ja motivaatiossa. Nämä vaativat syntyäkseen hyvää johtamista. 

(Huuhka 2010, 38). Myös Rahkamon mukaan ihmisten luovuuteen voi vaikuttaa anta-

malla mukana olevien ihmisten persoonallisuuspiirteiden näkyä ja rohkaisemalla yhteyk-

sien ja yhteisöjen muodostamiseen (Rahkamo 2014, 116). 
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Hajautuneiden, eri puolilla maata tai maailmaa olevien tiimien johtamisesta virtuaalisissa 

ympäristöissä kirjoittaa mm. Laura Vargas (2014). Virtuaaliset alustat mahdollistavat 

työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Halukkaat osallistujat voivat olla mukana 

oman aikataulunsa mukaan ilman, että täytyy matkustaa paikan päälle. Vargas kokee 

heterogeenisten ryhmien tuottavan monipuolisempaa sisältöä ja parempia tuloksia, kuin 

lähellä toisiaan fyysisesti tai kulttuurisesti olevat tiimit. (Vargas 2014, 178). Vargas puhuu 

taidoista, kokemuksista, kulttuurista ja taustoista. Sama ajatus voi päteä myös Suomen 

mittakaavaisessa kollektiivisessa sisällöntuotannossa. Etsimällä mukaan ihmisiä, joilla 

on erilaiset tiedot, taidot ja kokemukset tai lähestymistavat ja näkökulmat, päästään par-

haisiin tuloksiin. 

Vargasin mukaan hajautettu, virtuaalinen tiimi toimii parhaiten, kun: 1) tekeminen on 

avointa ja selkeää, 2) käytettävissä on oikeat resurssit, 3) osallistujat ovat sinut tämän 

tyyppisen toiminnan kanssa ja 4) osallistujat ovat muodostaneet tunnesiteen projektiin 

(kuvio 8, Vargas 2014, 178). 

 

 

Kuvio 8. Neljä elementtiä hyvin toimivissa virtuaalisissa tiimeissä. (Vargas 2014, 179.) 
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Avoimuus ja selkeys rakentavat luottamusta. Avoimuuden tulee läpäistä projektin kaikki 

vaiheet: tavoitteenasetannan, priorisoinnin, suunnittelun ja aikataulun, roolit, vastuut ja 

odotukset, päätöksenteon ja viestinnän. Viestintä ja yhteydenpito pitää resursoida niin 

virtuaalisesti kuin reaalimaailmassa. Osallistujien tulee olla mukana vapaaehtoisesti, ym-

märtää omat vahvuutensa, olla sitoutuneita ja motivoituneita. Kun kaikki sujuu parhaalla 

mahdollisella tavalla, syntyy yhteinen sitoutumisen tunne, epäformaali yhteisöllisyys ja 

positiivinen, eteenpäin vievä asenne. (Vargas 2014, 179–183.) 

Kollektiivisen sisällöntuotannon hankkeita suunniteltaessa ja läpi vietäessä täytyy muis-

taa, että kaikki eivät halua osallistua samalla tavalla, samanlaisella sitoutumisen asteella 

tai samoilla kontribuutioilla. Kaikenlaiset osallistujat täytyy huomioida samanarvoisesti ja 

osallistumisen tavat on hyvä pitää mahdollisimman joustavina. Kun vapaaehtoiset ihmi-

set luovuttavat aikaansa, osaamistaan ja työpanoksensa projektille, he odottavat tule-

vansa kohdelluksi arvostaen: ”When participants contribute to institutions, they want to 

see their work integrated in a timely, attractive, respectful way” (Simon 2010, Chapter 1).  

Tärkeä osa vapaaehtoistyön johtamista on palkitseminen, oli palkinto sitten joku osallis-

tujille jaettava konkreettinen kiitos tai vaikka osallistujan tuottaman sisällön julkaiseminen 

esimerkiksi näyttelyssä. Simon mallintaa kiittämisen/palkitsemisen kolmiportaiseksi (hä-

nen ajatuksessaan osallistujan saama lopullinen palkinto on hänen tuottamansa sisällön 

julkaisu museon näyttelyssä tai muulla tavoin): 1. instituution pitää selkeästi kertoa miten 

ja milloin osallistuja palkitaan (kommunikaatio ennen osallistumista) 2. osallistumisesta 

tulee kiittää heti, kun hänen tuottamansa sisältö saapuu museoon (kommunikaatio ai-

neistonkeruun aikana) ja 3. joukkoistamalla kerätyn aineiston julkaisuprosessin pitää olla 

kunnossa ja sujuva, osallistujaa täytyy informoida, kun hänen tuottamansa sisältö on 

julkaistu (kommunikaatio jälkikäteen). (Simon 2010, Chapter 1.)  

Hankesuunnitelmassa kannattaakin jo valmiiksi pohtia miten osallistujat tullaan palkitse-

maan, mitä he vastavuoroisesti saavat osallistumisensa vastineeksi. Vastineen tai pal-

kinnon antaminen osoittaa arvostusta. Simonin mukaan on tärkeää kuunnella ja antaa 

palautetta ja näyttää, miten osallistujan panostus näkyy lopputuloksessa. Jotakin on an-

nettava takaisin. (Simon 2010, Chapter 1.) 
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5 Työssä käytetyt menetelmät ja aineistot 

5.1 Laadullinen tapaustutkimus 

Tapaustutkimuksessa tuotetaan tietoa valitusta aiheesta. Kehittämistyössä tapaustutki-

mus soveltuu lähestymistavaksi esimerkiksi silloin, kun halutaan ymmärtää ilmiötä tai 

tilannetta syvällisesti ja ratkaista ilmennyt ongelma. Tapaustutkimuksessa ei vielä vält-

tämättä viedä käytännön muutosta eteenpäin, vaan luodaan ideoita ja ehdotuksia ongel-

manratkaisuksi. (Ojasalo ym. 2018, 37.) Tapaustutkimuksissa selvitetään rajatusta koh-

teesta mahdollisimman paljon tietoa. Kohdetta ei yritetä yksinkertaistaa, vaan kuvataan 

ilmiön monimuotoisuutta ja tuotetaan tietoa myöhemmän kehittämisen tueksi. (Ojasalo 

ym. 2018, 52–53.) 

Tapaustutkimuksissa käytetään yleensä monenlaisia menetelmiä, laadullisia tai määräl-

lisiä tai molempia (Ojasalo ym. 2018, 55). Tässä työssä tapaustutkimus yhdistetään laa-

dullisiin menetelmiin. Laadullisen tutkimuksen aineistot voidaan jakaa primäärisiin ja se-

kundäärisiin. Tässä työssä on käytetty näitä molempia. Sekundäärisen aineiston avulla 

päästään laadullisessa tutkimuksessa kiinni aiheeseen ja kohdeyhteisön toimintaan, 

mikä on oleellinen osa työn tekemistä ennen varsinaisen tutkimusaineiston keruuta. (Ka-

nanen 2015, 76–78.)  

Primääriaineistoa ovat havainnoimalla, haastattelemalla tai esimerkiksi kyselyin kerätty 

varsinainen tutkimusaineisto (Kananen 2015, 76). Työssäni käytän haastattelemalla 

saatua aineistoa, pääasiassa teemahaastatteluja. Olen järjestänyt myös kaksi ideapajaa 

ja yhden ryhmähaastattelun Teatterimuseon henkilökunnalle. Näistä aineistoista kerron 

enemmän seuraavissa osioissa.  

Laadullinen aineisto mahdollistaa useita erilaisia tulkintoja. Aineistoa voi lähestyä eri nä-

kökulmista, ja myös tutkijan oma positio saattaa vaikuttaa tulkintaan. (Kananen 2015, 

94.) Aineiston koodaus ja tulkinta voidaan Kanasen mukaan tehdä kolmella tavalla: ai-

neistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai edellisten yhdistelmänä (Kananen 2015, 93). Tässä 

työssä analyysia ohjaa valittu malli, Social Design Canvas, joka esitellään luvussa 5.3. 
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5.2 Taustoittavat aineistot  

Olen tutustunut aiheeseen, opinnäytetyön kontekstiin ja työn tilaajaan paitsi oman pitkän 

työurani kautta, myös erilaisten sekundääristen aineistojen ja taustoittavien haastattelu-

jen kautta.  

Tein kaksi haastattelua ja yhden ryhmähaastattelun, joissa keräsin taustoittavaa kon-

tekstitietoa ja museon toimintaan liittyvää käytännön tietoa kehittämistyöni lähtökoh-

daksi. Nämä haastattelut toteutin puolistrukturoituina haastatteluina. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa kysymykset on valmisteltu ennakkoon, mutta haastattelu voi 

elää tilanteen mukaan, lisäkysymyksiä voi esittää tai kysymysten sanamuotoa muuttaa 

(Ojasalo ym. 2018, 108). Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelutilanne lähestyy 

vapaata keskustelua, mutta noudattaa kuitenkin ennalta suunniteltua runkoa. Haastatte-

lujen runkokysymykset löytyvät liitteestä 1. 

Museonjohtaja Raija-Liisa Seilon haastattelussa 5.11.2019 keräsin tietoa Teatterimu-

seon tilanteesta ja kehittämistarpeen taustoista. Tutkija Pälvi Laineen kanssa keskustel-

tiin 13.2.2020 tekijänoikeuskysymyksistä museoiden näyttelyissä. Kokoelmatiimin ryh-

mähaastattelussa 10.2.2020 selvitin kokoelmatoiminnan alueella kentän kanssa tehtyä 

yhteistyötä ja kokoelmien näkökulmaa näyttelyiden kollektiivisen sisällöntuotannon ide-

aan. 

Dokumenttianalyysissä tutkitaan kirjallisia aineistoja (esimerkiksi verkkosivuja, toiminta-

kertomuksia ja -suunnitelmia, kokousmuistioita) ja etsitään niistä tietoa päätelmien tuek-

si. Dokumenttien kautta voi hahmottaa, miten kehittämiskohde näyttäytyy ”luonnollisessa 

ympäristössään” organisaation tuottamissa aineistoissa. (Ojasalo ym. 2018, 136.) Olen 

kerännyt aineistokseni Teatterimuseon verkkosivuja sekä julkaisemattomia hallinnon ra-

portteja ja suunnitelmia. 

Näyttelyvieraiden mielipiteet ovat oleellisia, kun suunnitellaan näyttelyitä. Toteutin Teat-

terimuseossa vuonna 2019 yksinkertaisen kävijäkyselyn, jossa kävijöiltä kysyttiin kolmea 

asiaa: mistä kävijä piti nykyisessä näyttelyssä, mistä hän ei pitänyt ja mitä hän toivoisi 

tulevaan näyttelyyn. Kysymykset oli kirjattu erillisille lapuille, ja kävijä saattoi vastata yh-

teen, kahteen tai kaikkiin kolmeen. Tällainen yksinkertainen ja nopea kysely osoittautui 

tulokselliseksi. Vastauksia tuli runsaasti ja tulee vieläkin, sillä kysely on edelleen avoinna 

näyttelyssä. Tässä työssä käytän aineistona vastauksia (153 kpl), jotka on saatu 
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18.11.2019 mennessä. Tätä aineistoa käytetään vertailuna ideapajoissa ja taidekentän 

haastatteluissa esille tulleita ideoita pohdittaessa.  

5.3 Social Design Canvas -työskentely 

Käytännöllisen työkalun sosiaalisen tai yhteisöllisen kehittämisen tarpeisiin tuo vastikään 

ilmestynyt teos Social Design Cookbook (Budjosó 2019). Kirjassa esitellään useita kan-

salaisaktivismiin tai osallistavaan tuotantoon liittyviä hanke-esimerkkejä eri puolilta maa-

ilmaa. Teos lanseeraa yhteisöllisen toiminnan suunnittelupohjan (Social Design Can-

vas), menetelmän, jossa uuden yhteisöllisen tapahtuman synnyttäjät voivat selvittää ta-

pahtuman onnistumisen edellytyksiä ja esteitä. Nimensä mukaisesti Social Design Cook-

book tarjoaa reseptin, jota muuttelemalla ja omaan paikalliseen tilanteeseen sovelta-

malla voidaan ”kokata” uusia ja innovatiivisia osallistavia tapahtumia ja tuotantoja. (Bud-

josó 2019.) 

Perinteinen ja liiketoimintamaailmassa paljon käytetty Business Model Canvas ei Bud-

josón mukaan sovellu yhteisölliseen kehittämiseen, sillä se perustuu ansainnan ajatuk-

selle ja pyrkii tuottamaan organisaatiolle voittoa. Business Model Canvas -mallin eri vai-

heissa liikkuu raha. Yhteisölliset projektit rakentuvat muun, kuin rahallisen motivaation 

varaan. Yhteisöllinen projekti kasvaa tai kaatuu sen varassa, osallistuvatko ihmiset, läh-

tevätkö he mukaan. (Budjosó 2018.) 

Social Design Canvas -malli kokoaa yhteisöllisen kehittämisen elementit yhdelle arkille, 

helposti hahmotettavaan muotoon (kuva 1). Suunnittelupohjaa voi käyttää työpajatyös-

kentelyn työvälineenä, ja sitä voi käyttää hankesuunnitelman kirjaamiseen. Yhteisöllisen 

kehittämisen prosessin ”raaka-aineille” keittokirja nimeää kuusi elementtiä: osallistujat 

(contributors), kontribuutiot (contributions), motivaatiot (motivations), mahdollistajat 

(enablers), säännöt (rules) ja työkalut (tools) (Budjosó 2019, 22).  
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Kuva 1. Social Design Canvas -työkalun tyhjä mallipohja (Budjosó 2019, 66–67).  

Social Design Canvas -mallia voi Attila Budjosón mukaan soveltaa silloin, kun a) kehit-

tämiseen osallistuu suuri joukko ihmisiä, b) osallistumisen motivaattorina toimii pääasi-

assa joku muu kuin raha, c) osallistumista tai yhteistyötä ohjaavat ideat, konseptit, ohjeet 

tai pelisäännöt lujittuvat ja vakiintuvat ajan myötä ja d) ne voi toistaa onnistuneesti joko 

samassa tai toisessa yhteisössä. (Budjosó 2019, 26.)  

Teatterimuseon osallistavan näyttelytuotannon projekti vaikuttaisi täyttävän ainakin 

osan, toivottavasti kaikki edellä mainitut kriteerit. Teatterimuseon on tarkoitus osallistaa 

mukaan suuri joukko esittävien taiteiden ammattilaisia mukaan näyttelytuotantoon. On 

mahdollista tunnistaa muita motivaation lähteitä kuin raha. Projektista on tarkoitus tulla 

pysyvä tapa täydentää näyttelyä, ja toivon mukaan mallia voi toistaa muissa museoissa 

tai kulttuurilaitoksissa. Siksi tuntuu aivan mielekkäältä soveltaa tätä kansalaisaktivismin 

tarpeisiin kehiteltyä mallia myös organisaation ohjaamaan tai johdattelemaan toimintaan. 

Itse asiassa kaksi Social Design Cookbookissa esitellyistä 18 casesta liittyi museoihin. 
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Ideaali tapa käyttää yhteisöllisen toiminnan suunnittelupohjaa on neljästä kahdeksaan 

hengen työpaja. Tällaisella työryhmällä voidaan Budjosón mukaan muutamassa tun-

nissa mallintaa suunniteltu tai käynnissä jo oleva projekti. Työpajatyöskentelyä ohjaa fa-

silitaattori. 

 

Kuva 2. Social Design Cookbookissa esitelty kuva työpajatyöskentelyn tuloksista. Tässä on 

työstetty Budapestin etnografisen museon yleisötyön ohjelmaa. (Budjosó 2019, 81.) 

Kuva 3. Toteutin Social Design Canvas -työskentelyn ideapajojen ja teemahaastattelujen yh-

distelmänä. Kuvassa osa muistiinpanoistani. Yhteensä näitä konseptiarkkeja syntyi 

kahdeksan kappaletta. 

Tässä työssä suunnittelupohja täytetään ideapajojen ja teemahaastattelujen yhdistel-

mällä. Olen pitänyt ideapajoja Teatterimuseon työntekijöille, ja kentän ääni tähän työhön 

tulee teemahaastattelujen kautta. Tähän työskentelymuotoon päädyin osin pakon sane-

lemana. Teatterimuseon henkilökunta työskentelee kahdessa toimipisteessä ja aineis-

tonkeruuvaiheessa kaikkien kalenteri oli niin täysi, etten pystynyt järjestämään yhtä yh-

teistä pajaa. Myöskään taidekentästä koostuvan työpajan kokoaminen ei ollut mahdol-

lista. Yksittäisiä haastatteluaikoja oli kuitenkin mahdollista sopia. Arvioin lisäksi, että tä-

mänkaltaisella kohderyhmällä henkilökohtaiset haastattelut antavat parempaa tulosta 

kuin osallistujien kokoaminen yhteiseen tilaisuuteen.  

Ideapajat ja muut yhteisölliset aineistonkeruumenetelmät soveltuvat luoviin kehittämis-

prosesseihin hyvin, sillä innovointi on kehittämisen perusedellytys (Ojasalo ym. 2018, 

158). Tässä opinnäytetyössä pohjustetaan ja selvitetään edellytyksiä uudenlaisen työta-

van kehittämiselle ja tehdään ehdotuksia etenemisen askeliksi.  
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Teatterimuseossa on totuttu tiettyihin työskentelyn tapoihin mutta myös ymmärretään 

tarve kehittää uusia työtapoja. Järjestin henkilökunnalle kaksi erillistä ideapajaa 

(4.2.2020 ja 12.2.2020), joissa ideoitiin näyttelyuudistusta ja yhteisöllistä käsikirjoittami-

sen tapaa. Aloitin tilaisuudet muistuttamalla, että tässä vaiheessa ei tarvitse ajatella mi-

ten ja etenkään millä rahalla ideat toteutettaisiin. Tärkeämpää on ideoida ja innovoida 

ilman itsesensuuria. Arvioinnin aika tulee vasta myöhemmin: ”liian varhain aloitettu arvi-

ointi vähentää osallisten halua ja kykyä tuottaa uusia näkökulmia” (Ojasalo ym. 2018, 

158). 

Ideapaja, tai aivoriihi (brainstorming) on yksi luovan kehittämisen perusmenetelmistä. 

Ideapajoissa ryhmä ideoi vetäjän johdolla ratkaisuehdotuksia ongelmatilanteeseen tai 

kehittämistarpeeseen. (Ojasalo ym. 2018, 160–161.) Toimin pajoissa keskustelun herät-

telijänä ja kirjaajana, ja lisäksi tallensin työpajat nauhalle. Työpajoissa pidettiin tarkoituk-

sellisesti mukana Teatterimuseon näkökulma, joten niissä listattiin esimerkiksi, millaisia 

kontribuutioita museo toivoo joukkoistetulla keruulla saavansa, mihin näyttelyosioihin tai 

-tiloihin sisältöä kaivataan ja mitä reunaehtoja museokonteksti asettaa.  

Ennen työn aloittamista suunnittelin ideapajojen toimivan lähtökohtana taidekentän 

edustajien haastatteluille, muodostavan ikään kuin ehdotuksen yhteisöllisen toiminnan 

suunnittelupohjasta, jota haastatteluissa sitten arvioitaisiin. Käytännössä totesin museon 

näyttäytyvän pajojen jälkeen yhtenä, aika lailla tasa-arvoisena osallistujana haastatelta-

vien kanssa, eli pajat toivat museon näkökulman ja ideat yhteiseen idealaariin. Haastat-

teluissa lähdettiin jälleen tyhjältä mallipohjalta ja kerättiin lisää ideoita ja näkemyksiä. 

Kehittämistutkimuksessa haastatellaan niitä henkilöitä, joita kaavailtu muutos koskee, ja 

jotka tietävät asiasta jotain. Olen haastatellut viittä esittävien taiteiden parissa työsken-

televää ihmistä, jotka kaikki edustavat kollektiivisen sisällöntuotannon mahdollisia osal-

listujia. Haastatteluissa saadaan tutkimusaiheesta aitoa tietoa, joka on kuitenkin samalla 

henkilösidonnaista. Yhtä totuutta ei välttämättä löydy ja näkökannat vaihtelevat. (Kana-

nen 2015, 81.) 

Tekemäni taidekentän edustajien haastattelut toteutin teemahaastatteluina. Teema-

haastattelut ovat muodoltaan avoimempia ja sallivat keskustelevamman lähestymista-

van kuin strukturoidut haastattelut tai kyselyt. Teemahaastattelussa tutkittava ilmiö avau-

tuu vähitellen tutkijalle keskustelun edetessä (Kananen 2015, 83). Haastattelijan ja haas-
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tateltavan kontaktin ja keskustelun seurauksena nousee esille uusia asioita ja kysymyk-

siä, joihin keskustelu voi rönsyillä (Kananen 2013, 93). Huomasin tämän konkreettisesti 

haastatteluja tehdessäni. Ensimmäinen haastattelu ohjasi toista, kaksi ensimmäistä kol-

matta ja niin edelleen – aineisto ruokki seuraavaa aineiston hankintaa. Haastatteluti-

lanne muistutti aika-ajoin yhteistä ideointisessiota. 

 

Kuvio 9. Jorma Kananen kuvaa teemahaastattelua kuviolla, jossa erilaiset teemat ja niistä kes-
kusteleminen muodostaa käsityksen koko ilmiöstä. (Kananen 2015, 83.) 

Jotta teemahaastattelua voi käyttää, täytyy tutkijalla olla ennakkokäsitys tutkimastaan 

ilmiöstä. Teemojen pitää liittyä ilmiöön niin kattavasti, että niillä saadaan kuvailtua tai 

tutkittua ilmiötä kokonaisuudessaan (ks. kuvio 9). (Kananen 2015, 83.) Jorma Kananen 

(2013, 96) kuvaa ilmiötä sipuliksi, jota kuoritaan teemahaastattelujen avulla kerros ker-

rokselta, kunnes ydin paljastuu. Kanasen mukaan teemahaastattelussa tulisi tehdä 

useita haastattelukierroksia, jotta tutkijalle jää aikaa pohtia uusia kysymyksiä ja näkökul-

mia (Kananen 2013, 96–97). Tämän työn aikatauluun mahtui kuitenkin vain yksi haas-

tattelu kasvokkain.  

Tapasin kaikki haastateltavani joko Teatterimuseon tiloissa, kahvilassa tai haastatelta-

van työpaikalla. Teemahaastattelun rungon muodosti Social Design Canvas -malli, jonka 

esittelin aluksi lyhyesti haastatelluille, samoin kuin Teatterimuseon näyttelyuudistuksen 

lähtökohdat ja tavoitteet. Ensin keskusteltiin kollektiivisesta sisällöntuotannosta ja Teat-

terimuseon halusta avata näyttelytuotantoprosessi kentälle. Sitten keskustelua ohjasi 

suunnittelupohja, ja teemoina olivat sen osa-alueet. Keskustelu polveili ja poimin asioita 

pohjaan, ja tein samalla sen rinnalla avoimia muistiinpanoja. Nauhoitin haastattelut muis-

tin tueksi, vaikka suurimmaksi osaksi aineisto tallentui paperisiin suunnittelupohjiin jo 

haastattelutilanteessa käsin kirjoittamalla.  
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Haastateltavilta kysyin, millaiseen osallistumiseen he ovat (teorian tasolla) valmiita, mil-

laisia kontribuutioita voisivat ajatella itseltään tai kaltaisiltaan löytyvän ja mikä heitä mo-

tivoi. Lisäksi pohdittiin, mitä museo voisi tehdä edistääkseen ja helpottaakseen osallis-

tumista? 

 

Social Design Canvas -teemahaastattelut keväällä 2020  
10.2.2020 Joanna Weckman, pukusuunnittelija, pukututkija 

11.2.2020 Mia Kivinen, valosuunnittelija, taidekuraattori 

14.2.2020 Johanna Mäkelä, Sirkuksen tiedotuskeskus 

18.2.2020 Aino Kukkonen, tanssintutkija 

19.2.2020 Pisko Aunola, Tanssiteatteri Hurjaruuth 

 

Pisko Aunola vastaa yleisötyöstä ja viestinnästä Tanssiteatteri Hurjaruuthissa. Hän vali-

koitui haastateltavaksi, koska edustaa toimivaa VOS-teatteria ja sen tuotannollis-hallin-

nollista puolta, ja tuntee teatterin arjen ja resurssit. 

Mia Kivinen on valosuunnittelija ja taidekuraattori, jolla on kokemusta myös alan opetuk-

sesta. Kivinen on työskennellyt Teatterimuseossa erilaisissa näyttelyprojekteissa kura-

toimassa, käsikirjoittamassa tai visuaalisena suunnittelijana. Hänellä on monipuolinen 

näkemys ja kokemus esittävistä taiteista ja museokentästä. 

Tutkimuksen kenttää haastateltujen henkilöiden joukossa edustaa tanssintutkija Aino 

Kukkonen. Hänen kauttaan pyrin tavoittamaan esittäviä taiteita työkseen tutkivien ihmis-

ten näkemyksiä. Kukkonen on mukana Teatterimuseon tulevan vaihtuvan tanssinäytte-

lyn työryhmässä. 

Sirkuksen näkökulman aineistooni toi Sirkuksen tiedotuskeskuksen kotimaan asioiden 

päällikkö Johanna Mäkelä. Hänen kotimaisen sirkuskentän tuntemuksensa on laaja ja 

hän kommentoi haastattelua taidekentän tiedotuskeskuksen edustajana ja sillä koke-

muksella, mikä hänelle on kertynyt yhteistyöstä sirkuskentän toimijoiden kanssa. 
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Joanna Weckman on pukusuunnittelija ja pukututkija, joka on myöskin kuratoinut ja kä-

sikirjoittanut Teatterimuseolle pukuihin liittyviä näyttelyitä. Hänellä on laajat verkostot 

kentällä ja tuntumaa suunnittelijoiden ja muiden pukutyön tekijöiden työn arkeen. Weck-

man oli mukana Teatterimuseon kokoelmien Pukupäivä-nykydokumentointihankkeessa. 

Haastattelujen tekemisen jälkeen aineisto saatetaan tulkittavaan muotoon, mikä tarkoit-

taa esimerkiksi haastattelutallenteiden litteroimista (Kananen 2015, 85). Tässä työssä 

haastattelujen anti kirjautui suunnittelupohjaan pitkälti jo haastattelun aikana. Näiden 

muistiinpanojen lisäksi analysoin keskusteluja jälkikäteen nauhalta ja muokkasin aineis-

toa tulkittavaan muotoon. Poimin aineistosta Social Design Canvas -mallin elementtei-

hin, eli osallistujiin, kontribuutioihin, motivaatioon ja mahdollistamiseen liittyviä mainin-

toja. Etsin potentiaalisia osallistujia tai osallistujatyyppejä esittävien taiteiden kentältä. 

Pyrin tunnistamaan toistuvia ja yleistettäviä tekijöitä, jotka herättävät kiinnostuksen osal-

listua ja pitävät motivaatiota yllä, ja pohtimaan mikä tekisi osallistumisesta mahdollista.  

5.4 Työn tekijän rooli ja vaikutus 

Teatterimuseon työntekijänä olen haastatteluissa lähempänä museota kuin taidekenttää, 

mikä voi vaikuttaa haastattelun kulkuun ja keskustelussa esitettyihin näkemyksiin. Kaikki 

haastateltavat ovat olleet aikaisemminkin tekemisissä sekä minun että museon kanssa, 

tuntevat museon toimintaa ainakin jonkun verran ja ovat oman kenttänsä tuntijoita. Ar-

vioin tietyn tuttuuden ja vaivattomien välien olevan ennemminkin etu, kuin haitta aineis-

tonkeruussa. Tuttavalliset välit helpottivat aiheeseen pääsemistä ja mahdollinen keskus-

telujen alun väkinäisyys tai varovaisuus jäi pois. Tuttuus mahdollisti myös niin sanotun 

suoran puheen. Keskustelu oli avointa ja vapautunutta. 

Lisäksi tuntiessani museon toiminnan mahdollisuudet ja rajoitukset, näyttelysuunnittelun 

vaiheet ja taustan, saatoin heti vastata haastateltaville tulleisiin kysymyksiin ja saatoin 

koko ajan peilata keskusteluissa nousseita asioita museon tilanteeseen ja muodostaa 

uusia, relevantteja kysymyksiä. 

Haastatteluja taidekentän edustajille tein viisi kappaletta. Pidän tämän opinnäytetyön 

laajuudelle viittä haastattelua riittävänä, sillä huomasin jo näiden haastattelujen osin tois-

tavan samoja ajatuksia ja näkemyksiä. Nämä haastattelut antoivat mielestäni riittävästi 

perustaa kehittämisprosessin käynnistämiselle. Lisää näkemyksiä ja ideoita saadaan 
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projektin edetessä Teatterimuseossa, jossa toimintamallia edelleen kehitetään opinnäy-

tetyön valmistumisen jälkeen. 

Teatterimuseon henkilökunnan ideapajoissa toimin pajan vetäjänä. Myös näissä tilai-

suuksissa esittelin alkuun lyhyesti opinnäytetyöni aiheen, käyttämäni yhteisöllisen toi-

minnan suunnittelumallin ja tavoitteet pajan keskusteluille. Näissä pajoissa olin eräänlai-

sessa kaksoisroolissa. Olen tulevan näyttelyn sisältötyöryhmän jäsen, joten minun oli 

mahdotonta pysytellä keskustelun ulkopuolella ja pitää kiinni tilaisuutta ohjailevan fasili-

taattorin roolista. Käytännössä osallistuin keskusteluun yhtenä ideoijana. Tilaisuuksille 

olisi ollut hyvä varata pidempi aika, jolloin niiden rakenteen olisi voinut toteuttaa moni-

puolisempana ja ehkä ideoita olisi voinut saada kehitettyä pidemmälle. Mielestäni sain 

kuitenkin mielekästä tietoa ja pohtimisen arvoisia ajatuksia ja ideoita irti myös näistä pa-

joista. 

6 Tulokset 

6.1 Pysyvä, mutta samalla muuttuva näyttely 

Teatterimuseon suunnitelmissa uusi pysyvä näyttely on joustavasti muutettava ja päivi-

tettävä, taidekentän kehitykseen ja yleisön toiveisiin reagoiva ja siten koko ajan tuore ja 

ajankohtainen. Tähän tavoitteeseen pyritään sekä näyttelyn teknisillä ratkaisuilla että kä-

sikirjoituksen kautta. Ainakin osa näyttelyteksteistä ja kuvista on tarkoitus toteuttaa digi-

taalisesti, mikä mahdollistaa sisältöjen täydentämisen, lisäämisen ja päivittämisen. Näyt-

telyn kokonaiskäsikirjoitus rakennetaan siten, että joihinkin elementteihin ja osiin voi 

luontevasti ja helposti yhdistää uutta sisältöä, vaikka pikkuhiljaa sitä mukaa, kun sitä 

saadaan joukkoistamalla tai omana tuotantona. (Teatterimuseo 2020a.) 

Teatterimuseo on näyttelyissään jo 1990-luvulta alkaen haastanut kävijää osallistumaan. 

Näyttelyihin on sisällytetty erilaisia pisteitä, joissa kävijät ovat voineet itse kokeilla esittä-

vien taiteiden eri osa-alueita. Nämä kokeilupisteet saavat jatkuvasti paljon kiitosta ja in-

nostunutta palautetta museon kävijöiltä (kävijäkysely 2019). Nyt museo haluaa astua 

osallistamisen suhteen askeleen eteenpäin ja avata osallistumismahdollisuuden myös 

sisältösuunnitteluun. (Teatterimuseo 2020a.) Perinteisesti näyttelyt on tehty niin, että 

museo on suunnitellut ja valinnut esiteltävät asiat tai teokset ja sitten pyytänyt täsmällistä 

aineistoa. Nyt kenttä kutsutaan mukaan alusta asti. ”Moniarvoisuus on se isoin juttu 

tässä”, totesi museonjohtaja Raija-Liisa Seilo henkilökunnan ideapajassa (4.2.2020). 
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Kentältä toivotaan erilaisia näkemyksiä, huomioita tärkeistä ilmiöistä ja myös esittämisen 

tavoista. ”Me ajatellaan, että on joitain luontevia tapoja tuoda asioita julki, mutta on uusia 

sukupolvia, joiden mielestä se pitäisikin tehdä ihan toisella tavalla!” (Seilo, ideapaja 

4.2.2020).  

On selvää, että näyttelyissä ei voi yhtä aikaa kertoa kaikesta kaikkea, näyttelytila ei sii-

hen riitä. Pysyvää näyttelyä suunniteltaessa on hyvä pitää mielessä, että kaikki museon 

edustamat taidelajit ovat kuitenkin jollain tasolla läsnä. Museon näyttelykokonaisuuteen 

kuuluu pysyvien näyttelyiden lisäksi vuosittain muutama vaihtuva näyttely, joissa voi-

daan syventyä tarkemmin eri aihepiireihin. 

Esittävien taiteiden kehitys on viime vuosikymmeninä ollut nopeaa. Uusi asia tulee ensin 

marginaaliin ja sieltä valtavirtaan, ”uudenlainen tekemisen meininki tulee tekijöistä” 

(Seilo, ideapaja 4.2.2020). Näyttelyä koostetaan tällä kertaa laajemmasta aihepiiristä 

kuin koskaan aikaisemmin, kun vastuualueella ovat myös sirkus ja esitystaide. Museo 

kaipaakin kentältä pääomaa arvottamiseen. Omia teoksiaan on ehkä vaikea arvottaa, 

mutta tekijöillä on kuitenkin tietoa ja pääomaa omasta taidelajistaan ja sen ajankohtai-

sista ilmiöistä. Tekijät osaavat kertoa ajatuksistaan ja motiiveistaan teoksen taustalla ja 

teoksen saamasta vastaanotosta. Kiinnostavaa olisi kuulla myös mitä muiden tekemiä 

teoksia taiteilijat pitävät tärkeinä. ”Siinä vois olla taidekäsitystä mukana”, totesi museo-

lehtori Heini Räsänen (ideapaja 4.2.2020). Tämä tieto auttaisi museota tekemään valin-

toja näyttelyä käsikirjoitettaessa. 

Museo toivoo kollektiiviseen sisällöntuotantoprojektiin osallistumista kaikilta niiltä teki-

jöiltä, taiteilijoilta ja toimijoilta, jotka myötävaikuttavat esityksen syntyyn. Uuden näyttelyn 

käsikirjoituksen yksi kantava teema on erilaisten esitysprosessien seuraaminen ohjel-

mistoonottamispäätöksestä aina ensi-iltaan ja katsojakokemukseen saakka. Esityspro-

sessien kautta voidaan esitellä työvaiheet ja kaikki tekijät, joiden työpanosta tarvitaan: 

ne, joiden työpanos näkyy tai kuuluu näyttämöllä, sekä ne, jotka toimivat kulisseissa. 

Seurantaosion museo tulee käsikirjoittamaan itse, mutta esitysprosessien näytteillepa-

non kautta voi löytyä aihekokonaisuuksia, joihin voidaan avata joukkoistettu aineiston-

keruu.  

Joku jonkun asian esittely, kaks kolme kysymystä, joihin ihminen voi vastata yh-
dellä tai kahdella lauseella. Et nyt me haluttais vaikka kaikilta suomen pukusuun-
nittelijoilta tää vastaus ja yks valokuva, ja sit meillä oliskin sellanen selattava pa-
ketti. Tai videosuunnittelijoilta tai keneltä tahansa. Siihen olis älyttömän helppo 
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osallistua. Vaatii vaan vastauksen ja nassukuvan. Nää mitä kysytään, meidän kan-
nattais tietysti miettiä niiden kunkin alan ihmisten kanssa. (Kemppainen, ideapaja 
4.2.2020.) 

Teatterimuseon henkilökunnan ideapajoissa (4.2.2020 ja 12.2.2020) paitsi pohdittiin ylei-

siä linjauksia osallistamiselle, kehiteltiin myös alustavia ajatuksia konkreettisista näytte-

lyelementeistä ja osioista, joihin joukkoistaminen voitaisiin avata. Näyttelyssä tulee ole-

maan pääkäsikirjoittajan luoma punainen lanka, tarinaa eteenpäin vievä runko, mutta 

kenttää osallistamalla voidaan kerätä ideoita, sisältöjä ja mahdollisesti myös valmista 

tekstiä sen täydennykseksi. Suunnitelmien toteutuminen tulee riippumaan teknisten rat-

kaisujen saatavuudesta ja saadusta rahoituksesta. Tässä vaiheessa ideat ovat siis alus-

tavia ja ehdollisia. Ne toteutetaan, mikäli ne koetaan vielä myöhemmässä vaiheessa 

mielekkäiksi ja käsikirjoituksen kokonaisuuteen ja tilaratkaisuihin sopiviksi, ja jos löytyy 

museon tarpeisiin ja resursseihin sopiva ratkaisu. 

Suunnitelmissa on pidempään kulkenut mukana ajatus esittävien taiteiden tietopankista, 

johon voitaisiin koota tietoa mistä tahansa aiheeseen liittyvästä. Tällä hetkellä tietopan-

kin ajatus konkretisoituu Teatterimuseon suunnitelmissa seinän kokoisena kosketus-

näyttönä, vaikka on vielä päättämättä millainen käyttöliittymä siihen loppujen lopuksi tu-

lee. Seinän tekstiä tai kuvaa koskettamalla avautuu uusi tietotaso ja uusia sisältöjä, ja 

kävijä pääsee kohti yksityiskohtaisempaa tietoa. Tietopankkiin voitaisiin liittää tekstiä, 

valokuvia, 3D-kuvia, videoita tai äänitallenteita, ja eri asioiden välisiä yhteyksiä voidaan 

rakentaa visuaalisesti hahmotettavalla tavalla. (Teatterimuseo 2020a.) Vastaavia suuren 

kosketusseinän ratkaisuja nähtiin Museovisio-opintomatkoilla Lontoossa ja Berliinissä. 

 

Kuva 4. Lontoolaisen Tate Modern -museon kosketusseinä. Kuva: Sanna Brander. 
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Kosketusseinältä voisi löytyä tietoa kaikista museon tallentamista esittävistä taiteista, 

esimerkiksi taidemuodon kehitysvaiheista, syvempää tietoa eri osa-alueista tai amma-

teista tai vaikkapa esitystallenteita koko seinän kokoisena. Sen äärellä tietoon voisi sy-

ventyä yksittäinen ihminen tai isompi ryhmä. Tietopankin perussisältö pitää museon 

luoda ja syöttää, ja materiaaleissa voisi hyödyntää museon aiempia näyttelyitä varten 

koottuja materiaaleja, käsikirjoituksia ja verkkonäyttelyitä. Mutta periaatteessa sitä voisi 

täydentää lähes millä tahansa, mitä osallistujat toivovat ja haluaisivat tuottaa. Tietopan-

kin ei ajatellakaan tulevan valmiiksi näyttelyavajaisiin mennessä, vaan sitä voisi täyden-

tää jatkuvasti. (Ideapaja 4.2.2020; Teatterimuseo 2020a.) Tällaisen tietopankin kokoa-

minen on valtava työ, ja se olisi yksi kohde, jossa museo erityisesti kaipaisi joukkoista-

malla tuotettuja sisältöjä.  

Tekijöiden ja taiteilijoiden omat motiivit ovat kiinnostavia: mistä kukin innostuu, mikä ajaa 

kenetkin taiteilijaksi, mistä taiteessa on pohjimmiltaan kyse? Yksi, ehkäpä helpostikin 

toteutettava näyttelyelementti voisi olla näitä pohdintoja kokoava installaatio, joka voisi 

sijoittua näyttelyn alkupuolelle tai jo lipunmyyntiaulaan johdattamaan kävijöitä Teatteri-

museon teemoihin. Taiteilijoilta ja tekijöiltä kysyttäisiin esimerkiksi, mitä taide hänelle 

merkitsee, ja he saisivat vastata siihen lyhyesti äänitallenteena tai videona. Näistä koot-

taisiin jatkuvasti täydentyvä kokonaisuus, kuva/videomosaiikki, josta kävijä voisi valita 

itseään kiinnostavien tekijöiden kommentteja. (Ideapaja 4.2.2020.) Tämänkaltainen idea 

miellytti haastateltaviakin. Kysymys on kiinnostava taiteilijoiden itsensäkin mielestä, 

mutta ajatus oli mainio myös siksi, että yksinkertaiset ja selkeät kysymykset luultavasti 

helpottavat osallistumista (esim. Kivinen 2020; Weckman 2020). Esittävien taiteiden te-

kijöiden kokemukset ja henkilökohtaiset kommentit kiinnostavat kävijöitäkin, jotka ovat 

toivoneet näyttelyihin enemmän autenttisia tekijäkommentteja (Kävijäkysely 2019).  

Vastaava taiteen perusasioita valottava ajatus syntyi toisessa ideapajassa (12.2.2020). 

Nykyisten näyttelyiden yksi hyväksi koettu yksityiskohta on sisääntulon kultaseinä naa-

miovitriineineen. Se saa yleisössä aikaan wau-hengähdyksen. Vastaava yllättävä ja 

näyttävä sisääntulo tarvitaan uusiinkin näyttelyihin. Näyttelytilaratkaisuun on hahmoteltu 

aulatilaa, johon ideapajassa ideoitu näyttelyelementti voitaisiin sijoittaa. ”Jos sun pitäis 

valita vain yksi esine, joka edustais sun taiteenlajia, niin minkä esineen sä laittaisit?” 

kuvaili Meri Eerola. Mitä se esine kertoo taiteilijasta ja hänen suhteestaan taiteeseen? 

Tilan voisi varustaa jonkunlaisella valmiilla vitriinirakenteella, josta voisi jakaa esittely-
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paikkoja ja näyttelyaikaa kenelle tahansa halukkaalle taiteilijalle. Hienoja vitriinikokonai-

suuksia on esimerkiksi Tukholman Scenkonstmuseetissa ja Amsterdan Museumissa 

Hollannissa.  

 

Kuva 5. Kattoon asti ulottuva taustavalaistu vitriinikokonaisuus Amsterdam Museumissa Hol-
lannissa.  

Kuva 6. Tukholman Scenkonstmuseetissa vitriinielementteihin oli upotettu myös tv-ruutuja. 

Tärkeää on, että kaikki taiteenlajit ovat edustettuina ja esineet vaihtuisivat aika-ajoin. 

Kokonaisuudesta saisi heti jonkun käsityksen siitä, mistä museossa on kyse. Lisäksi 

näyttelyosioon voisi liittyä videonäyttö, josta kukin osallistuja saisi minuutin verran tilaa. 

Näyttelyarkkitehti suunnittelisi millaisen tilallisen ratkaisun aulaan voisi rakentaa. Ajatuk-

sena olisi siis antaa taiteilijoille myös eri kokoista konkreettista tilaa, jonka he voisivat 

sovituksi ajaksi täyttää haluamallaan tavalla ja kertoa jotain itselleen oleellista omasta 

taiteestaan. Vaihtuvana kokonaisuutena se lisäksi antaisi kaikille mahdollisuuden näkyä. 

(Ideapaja 12.2.2020.) 

Kaikille esittäville taiteille on ominaista taidemuodon hetkellisyys. Esitys – taideteos – on 

ainutkertainen ja tapahtuu sillä hetkellä, kun yleisö ja esiintyjät kohtaavat ja kokevat ti-

lanteen yhdessä. Sen esitteleminen jälkeenpäin museoympäristossä on vaikeaa. ”[Sitä] 

mitä näyttelyissä ei voida näyttää, sitä hetkellisyyttä mikä liittyy teatterin tekemiseen, niin 

se tulee työpajoissa. Ja me kokeillaan monia keinoja saada sitä esiin. Että ihmisille tulee 

se tunne, että miltä siellä näyttämöllä tuntuu, että mitä se on se luova prosessi sillä het-

kellä”, pohti museolehtori Heini Räsänen ideapajassa (4.2.2020). Yksittäisille kävijöille 

kokemusta pyritään välittämään kokeilupisteissä. Kuten nykyisissäkin näyttelyissä, myös 
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uusissa näyttelyissä tulee olemaan esittävien taiteiden eri puoliin johdattavia oman teke-

misen toimintapisteitä. Niissä tulee olemaan jokaiseen varta vasten erikseen suunniteltu 

sisältö ja osallistumisen tapa, mutta niiden yhteydessä voidaan esitellä muutakin aihee-

seen liittyvää, taidekentän ideoimaa ja toimittamaa sisältöä. Kokeilupisteen yhteydessä 

voisi olla näyttö tai projisointi, jossa näytetään aiheeseen liittyvää lisämateriaalia silloin, 

kun kokeilupistettä ei käytetä. Esimerkiksi valon ja äänen kokeilupisteessä kävijä voisi 

itse luoda valotilanteita ja äänimaisemia erilaisten tehtävänantojen mukaan, mutta siinä 

voitaisiin myös kertoa valo- ja äänisuunnittelijoiden työstä, tavoitteista ja kokemuksista. 

Kuka vain haluaa aineistoa toimittaa, voi päästä esille näyttelyyn. (Ideapaja 4.2.2020.) 

Avatessaan ideoinnin ja käsikirjoitusprosessin taidekentälle museo astuu tietyllä tavalla 

arvaamattomalle alueelle. Ennen kuin kokeillaan, ei voi tietää mihin päädytään ja mil-

laista aineistoa saadaan. Se lisää epävarmuutta: pitää miettiä jonkunlaiset varasuunni-

telmat, jotta näyttely saadaan varmasti valmiiksi, vaikka joukkoistettu aineistonkeruu ei 

tuottaisikaan tulosta. Mutta toisaalta voidaan saada aikaan jotain aivan uudenlaista ja 

kiinnostavaa. Kun aineistoa on alkanut tulla, aletaan vasta hahmottaa kaikki sen mah-

dollisuudet. Museonjohtaja Raija-Liisa Seilo vertasi ajatusta siihen, miten Tampereen 

Teatterikesän teemat saattoivat syntyä hänen siellä työskennellessään:  

Teema syntyy sen jälkeen, kun on katsottu mitä maailmassa on tehty. Kun katso-
taan, mitä hienoja esityksiä me voidaan saada tänne Tampereelle, niin sitten yks 
kaks kun sä katsot niitä, sä tajuat, että sieltä sisällöstä joku teema nousee, et sitä 
ei tarvi hirveen tarkkaan etukäteen rajata. Se tulee oudosti, mä oon oppinut luot-
taan siihen. (Seilo, ideapaja 4.2.2020).  

”Eihän me voida tässäkään muuta kuin luottaa siihen, että materiaali puhuu”, kiteytti 

Heini Räsänen (ideapaja 4.2.2020).  

Kaikki haastateltavat pitivät Teatterimuseon suunnitelmia ainakin ajatuksen tasolla kan-

natettavina ja mielenkiintoisina. Moniäänisiä näyttelyitä toivotaan ja kaikkien taidelajien 

näkyminen museossa olisi tärkeää. Pysyvällä, kentän ääntä näyttelyyn kanavoivalla toi-

mintatavalla voidaan pitää näyttelyt ajankohtaisina ja elävinä. Esittävän taiteen para-

digma on muuttunut muutaman vuoden aikana nopeasti ja jatkaa edelleen muuttumista. 

Esitystekniikka on kehittynyt, myös estetiikka on kehittynyt. On siis syytä miettiä millä 

lailla asiat kerrotaan, etteivät näyttelyt vanhene muutamassa vuodessa. Jatkuvasti päi-

vittyvä näyttely pysyy tuoreena pidempään. (Aunola 2020; Kivinen 2020; Mäkelä 2020.)  
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Sirkustaiteen kentällä, joka vasta äskettäin on tullut museon tallennusvastuulle, asia koe-

taan erityisen tärkeänä: ”on tosi tärkeää, että tekijöillä on suora kontakti teihin, ja että he 

on mukana sisällön tuottamisessa” (Mäkelä 2020). Se paitsi tuo museolle ajankohtaista 

sisältöä näyttelyihin, myös vahvistaa kentän suuntaan tietoa, ajatusta ja tunnetta, että 

sirkus on nyt osa Teatterimuseota. Sirkuksen tiedotuskeskuksen kotimaisten asioiden 

päällikkö Johanna Mäkelä nosti esille myös toisen tärkeän näkökulman: samalla kun 

museo kerää näyttelyaineistoja ja -sisältöjä, myös kenttä tulee koulutettua oman työnsä 

säilyttämiseen. Sirkuksella ei ole aikaisemmin ollut omaa muistiorganisaatiota, joten te-

kijät eivät ole välttämättä vielä tottuneet ajattelemaan työtään säilyttämisen ja tallenta-

misen kannalta. Se, että työstä jää jälkipolville jälki, vaatii toimenpiteitä myös taiteilijoilta 

ja ryhmiltä. Sirkuskenttä on Suomessa vielä hyvin suppea, joten on kohtuullisen helppoa 

olla suorassa kontaktissa tarvittaessa kentän kaikkiin toimijoihin. (Mäkelä 2020.) 

”Hieno ajatus”, totesi myös pukusuunnittelija, tutkija Joanna Weckman (2020). Kentällä 

on edelleen vallalla ajatus, että museon asiantuntijat tietävät ja päättävät ja ottavat sitten 

yhteyttä. ”Mutta kyllä mä luottaisin niihin ihmisiin, jotka siellä [kentällä] tekee sitä.” (Weck-

man 2020). ”Monet on tekemisorientoituneita, harvoin ihmiset lukee teoreettista kirjalli-

suutta, että mihin tämmönen pohjautuu. Mutta toisaalta he ovat hyvin kiinnostuneita 

oman alansa historiasta ja omasta historiasta.”  

Projektin suunnitteluvaiheessa onkin tärkeä miettiä tarkkaan, keneltä kysytään ja mitä. 

On ”väärin pyytää taiteilijalta historiallinen, tutkimuksellinen kaari, eihän se kuulu heille” 

(Kukkonen 2020), kokonaisuuksien pidemmän aikavälin näkemystä on toisaalla. Taitei-

lijat voivat kertoa omasta työstään ja näkökulmastaan, mutta näyttelyssä täytyy olla kä-

sikirjoittaja, joka hahmottaa kokonaisuuden ja suuremmat kuvat (Weckman 2020). 

Muutenkin täytyy varoa, ettei osallistujilta vaadita tai odoteta mahdottomia. Taidekentällä 

työn ytimessä on kuitenkin aina esitysten tuottaminen, taideteosten toteuttaminen. Mu-

seon näyttelytyö ei ole kenellekään prioriteetti. ”Teatterissa se koko elämä on niin paljon 

hektisempää, - - siinä mennään koko ajan kohti sitä seuraavaa ensi-iltaa” (Weckman 

2020). Saman totesi Tanssiteatteri Hurjaruuthissa työskentelevä ja viestinnästä ja ylei-

sötyöstä vastaava Pisko Aunola (2020). Hänen kokemuksensa mukaan teatterissa ihmi-

set ovat kovilla ja jokaisen työmäärä on suuri, joten mikä tahansa uusi työtehtävä, miten 

kiinnostava tahansa se olisikin, voidaan kokea ylimääräisenä. Ensimmäisenä jää teke-

mättä se, mikä ei ole aivan välttämätöntä. Kuten sanottu, ajatukset ovat seuraavassa 

ensi-illassa. 
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Lähtökohtaisesti haastateltavat uskoivat kentän suhtautuvan positiivisesti museon suun-

nitelmiin. ”Kyllä mä luulen, että ihmiset haluaa kertoa”, pohti valosuunnittelija Mia Kivinen 

(2020). Myös Aunola (2020) piti mukaan pääsemistä pikemminkin kunnia-asiana, kun-

han vaan osallistumisen tavat ovat sopivia. Yhteistyö ei voi olla yksisuuntaista, vaan 

osallistujien täytyy saada jotain vastapainoksi. Täytyy miettiä voisiko olla jotain, mitä 

osallistumisesta saa. Jos se ei voi olla rahaa, voisiko se olla jotain muuta? (Mäkelä 

2020.) 

On tärkeää, että mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan kaikille. Joanna Weckman, joka 

on kuratoinut pukunäyttelyitä Teatterimuseoon, tietää kentän todellisuuden, joka heijas-

tuu myös museoon. Ne (yleensä suuret) teatterit, joilla on ollut resursseja säilyttää ai-

neistoja ja pitää esimerkiksi pukuvarastoja, ovat voineet lahjoittaa aineistoja museoon. 

Ne puvut, jotka ovat kokoelmissa, pääsevät tutkimuksen kohteeksi ja lopulta esille näyt-

telyihin. Ne ovat niitä pukuja, jotka säilyvät. Pienten teattereiden tai produktiokohtaisten 

kokoonpanojen puvut eivät välttämättä koskaan tartu museon kokoelmahaaviin, sillä pu-

kuja käytetään uudelleen, niitä muokataan, varastotilojen ja niitä hoitavien ihmisten puut-

tuessa ne hävitetään. ”Se on kehä. Nyt pitäisi jotenkin pitää huolta siitä, että tämä kehä 

ei toistu” (Weckman 2020).  

Weckmanin ajatukset ja huolenaiheet liittyvät taidemuodon tallentamiseen, ei pelkästään 

suunniteltavana olevaan näyttelyyn. Sama huoli on tunnistettu myös Teatterimuseossa, 

ja kokoelmahenkilökunta on aktiivisesti työskennellyt kokoelmien niin sanottujen aukko-

paikkojen täyttämiseksi. Joanna Weckman on itsekin ollut mukana yhdessä museon ko-

koelmatyön viime vuosien uudessa avauksessa, joka vertautuu nyt tekeillä olevaan näyt-

telyhankkeeseen. Weckmanin aloittamasta keskustelusta alkunsa saaneessa Puku-

päivä-projektissa Teatterimuseo kutsui pukutyön tekijöitä dokumentoimaan omaa työ-

tään, yhtä työpäivää tai pidempää projektia, ja lähettämään aineistot museon kokoelmiin. 

Pukupäivässä yritettiin osallistaa tekijöitä dokumentointi- ja tallennustyöhön. (Brander, 

Laine & Mustonen 2020). Projekti tuottikin muutaman lahjoituksen, mutta kaiken kaikki-

aan innostus kentällä oli ennakkoon suurempaa, kuin mitä hanke loppujen lopuksi tuotti: 

”Ihmiset oli tosi innoissaan, tää on tosi tärkeetä, tosi hienoa, tosi kivaa, et tällasta teh-

dään. Mut käytännössä huomasin, että sinne tuli [aineistolahjoituksia] näiltä isoilta ta-

loilta, joilla oli resurssia siihen”, totesi Weckman. ”Moni tuli [jälkeenpäin] sanomaan, että 

olis ollut kiva, mutta sitten se meni”, eikä heillä ollutkaan mahdollisuutta tehdä dokumen-

tointia. Intoa ja halua on, mutta aikaa osallistumiseen ei välttämättä olekaan. 
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Tanssintutkija Aino Kukkosella (2020) on toinen näkökulma joukkoistamisprojekteihin. 

Hän on mukana Tieteen kansallisen termipankin työssä, jossa rakennetaan talkooperi-

aatteella tieteenalojen yhteistä avointa termitietokantaa tiedeyhteisön ja kansalaisten 

käyttöön. Termipankki osallistaa tutkijoita tuottamaan ja syöttämään tietokantaan tietoa 

oman alansa termeistä. Termipankkityössä Kukkonen on havainnut saman, kuin Weck-

man edellä: vaikka halua ja innostusta olisi, konkreettinen osallistuminen on hankalaa. 

”Vaikka sä puhuisit viidellekymmenelle niin yks tekee joskus jotain” (Kukkonen 2020). 

Kyse ei ole haluttomuudesta osallistua, vaan siitä todellisuudesta, joka ihmisillä työnsä 

arjessa on. 

Kukkonen nostaa esille myös toisen huomioitavan seikan: Miten varmistaa taso ja fakto-

jen oikeellisuus, jos periaatteessa kuka tahansa voi tuottaa tietoa? Tieteen termipan-

kissa tiedeyhteisö, esimerkiksi esittävien taiteiden tutkimuksen osalta Teatterintutkimuk-

sen seura, varmistaa osallistujan sopivuuden ja pätevyyden työhön. (Kukkonen 2020.) 

Jonkunlainen tarkistus- tai moderointijärjestelmä olisi Kukkosen mukaan välttämätön 

myös museon projektissa laadun ja tason varmistamiseksi. Sama nousi esiin Teatteri-

museon henkilökunnan ideapajassakin. Kaikesta, mitä museo julkaisee näyttelyissään, 

museo myöskin vastaa. Eli aineisto on käytävä läpi ja tarkistettava. Yksi varteenotettava 

ajatus on erottaa museon käsikirjoittama ja taidekentältä saatu aineisto näyttelyssä jo-

tenkin visuaalisesti toisistaan, esimerkiksi erilaisella fontilla tai värillä. Silloin kävijä voi 

suhtautua tekstiin sopivalla tavalla. Silloinkin museo viimekädessä vastaa sisällöstä, eli 

toimitus- ja tarkistustyötä tarvitaan joka tapauksessa. (Ideapaja 4.2.2020.) 

Viimeistään haastattelujen jälkeen alkoi käydä selväksi, että kollektiivisesti toteutettu 

näyttelykäsikirjoitus ei tule olemaan mitenkään erityisen helppoa ja vaivatonta. ”Se ei 

välttämättä ole yhtään nopeampaa tai helpompaa millään lailla, se on vaan toisenlaista. 

Ja sen takia, kun se on toisenlaista, siinä saa toisenlaisia vastauksia, erilaisia vastauksia. 

Siks se voi olla hirmu kiinnostavaa” (Weckman 2020). 

Haastattelemani henkilöt edustavat esittävien taiteiden kentän eri toimijoita ja pohtivat 

kysymyksiä eri lähtökohdista ja näkökulmista. Haastatteluiden yhteydessä ja aineistoja 

analysoidessani kokosin asiat yhteisöllisen toiminnan kehittämisen mallipohjaan mukai-

siin kategorioihin. Osallistujat, kontribuutiot, motivaatiolähteet ja mahdollistajat (liite 2) 

ovat opinnäytetyöni keskeistä sisältöä, ja esittelen niitä tarkemmin seuraavissa alalu-

vuissa. 
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6.2 ”Se asiantuntemus on vain heillä” 

Haastattelut vahvistivat ennakkokäsitystä potentiaalisista osallistujista kollektiiviseen 

näyttelytuotantoprojektiin. Taiteilijat ja tekijät, kaikki he, jotka itse tuottavat esittävää tai-

detta, muodostavat suurimman osallistujajoukon. Heiltä saa autenttisinta tietoa taiteen 

tekemisestä, niin työstä konkreettisesti kuin taidetta ohjaavista ajatuksista ja ideologi-

oista. Heidät sijoitan taidekentän ytimeen (kuvio 10). Ytimestä löytyvät myös teatterit ja 

muut esiintyvät ryhmät. On vaikea määrittää, milloin yksittäinen taiteilija osallistuu taitei-

lijana ja milloin teatterin tai muun esiintyvän ryhmän edustajana. Viime kädessä kaikki 

esitysten tuotantoon liittyvät henkilöt ovat yksityishenkilöitä – taiteilijoita ja tekijöitä, mutta 

koska teattereissa toimivilla henkilöillä osallistumisen edellytykset voivat olla toiset, kuin 

freelancereillä, käsittelen näitä ryhmiä erillisinä. 

 

Kuvio 10. Kollektiivisen näyttelysisällöntuotannon potentiaaliset osallistujaryhmät.  

Olen sijoittanut kaikki opiskelijat suunnittelupohjassa (liite 2) yhteen ja samaan laatik-

koon, mutta taidekentälle sijoitettuna jaan opiskelijat kahteen ryhmään. Taidealan opis-

kelijat ovat lähempänä ydintä kuin taiteen tutkimuksen opiskelijat. Myös järjestöt ja yh-

teisöt jaan kahteen ryhmään: esittävien taiteiden kolme tiedotuskeskusta ja esitystaiteen 

keskus Eskus muodostavat oman ryhmänsä ja muut, pääasiassa ammattiliitot ja -killat, 

omansa, sillä niidenkin osallistumiseen liittyy hiukan erilaisia motivaatioita ja mahdolli-

suuksia. Jälleen askeleen kauempana ytimestä ovat kriitikot, esittävien taiteiden tutkijat 
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ja jo aiemmin mainitut taiteentutkimuksen opiskelijat. Aivan kentän laidalle sijoitan sir-

kuskentän erikoisuuden, keräilijät, jotka toimivat yksityishenkilöinä sirkuskentällä oman 

harrastuneisuutensa pohjalta. Haastatteluissa mainittiin myös muut muistiorganisaatiot, 

joiden kokoelmista löytyy esittäviä taiteita koskevaa materiaalia. En laske niitä kuiten-

kaan tässä yhteydessä osallistujiksi vaan aineistolähteiksi. Muilta museoilta ja arkistoilta 

voidaan pyytää aineistolainoja tai valokuvakopioita, mutta ne tehdään tilauksesta ja mah-

dollisesti maksullisina.  

Taiteilijat ja tekijät -ryhmään kuuluvat esittävien taiteiden parissa työskentelevät henkilöt, 

jotka voivat kertoa omasta ajattelustaan, työstään ja osuudestaan esityksiin. Tähän jouk-

koon sisältyvät lähes kaikki kuviossa yksi (s. 10) mainitut esittävien taiteiden ammattilai-

set: puku-, valo-, ääni tai videosuunnittelijat tai lavastajat, näyttelijät, tanssijat, ohjaajat, 

dramaturgit, ompelijat, pukijat, lavastepuusepät tai maalarit ja niin edelleen. Tämä on 

hyvin sekalainen joukko ihmisiä, joten myös heidän mahdollisuutensa osallistua Teatte-

rimuseon näyttelytyöhön ovat erilaiset. Taiteilijoiden ja tekijöiden kontribuutio näyttelykä-

sikirjoitukseen olisi kuitenkin erittäin arvokasta. He voivat tuoda hankkeeseen tietoa 

omasta ja kollegojen työstä, työn taustalla olevista ajatuksista, merkityksistä ja tavoit-

teista. Heiltä voidaan myös saada konkreettista aineistoa – valokuvia, luonnoksia, muis-

tiinpanoja ja muita työstä jäljelle jääneitä dokumentteja. Eri ammateissa syntyy ja säilyy 

erilaista aineistoa. Kaikille yhteistä on kuitenkin heiltä saatava ensikäden tieto. ”Tekijät 

itse, tekijät, suunnittelijat, toteuttajat, jotka on kiinni työssä, he osaa sanoa mikä on uutta, 

mikä on vaikeaa, normaalia, mitä on kiva tehdä. Ne on just niitä ihmisiä, joilta tällaisia 

asioita pitää kysyä. Se asiantuntemus on vain heillä” (Weckman 2020). 

Selvää on, että kaikki eivät halua tai voi osallistua samalla tavalla, vaan heille täytyy 

antaa mahdollisuus erilaiseen osallistumiseen, niin aktiivisuuden kuin tuotetun kontribuu-

tion kannalta. Kentällä on toimijoita, joilla on aineistoa, mutta myös sellaisia toimijoita, 

joilla on kyky ja halu puhua taiteesta ja sen edellytyksistä tai näkymistä (Mäkelä 2020). 

Osallistujan kontribuutio näyttelysisältöihin voi siis olla yleisemmän tason tietoa taiteesta, 

näkemyksiä ajankohtaisista teemoista, viimeaikaisista muutoksista tai merkittävistä ta-

pauksista. Tai se voi liittyä hänen omiin projekteihinsa, motiiveihinsa tehdä taidetta tai 

ajatuksiin yksittäisistä teoksista.  

Taiteilijat voivat toimittaa näyttelyyn tiedon lisäksi konkreettista näyttelyaineistoa, jota 

heillä on omasta työstään tallessa. Pukusuunnittelijalla esimerkiksi luonnoksia tai valo-

kuvia, tietoa työvaiheista ja materiaaleista, työpäiväkirjoja, pukuja tai puvun osia ja niin 
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edelleen. Valosuunnittelijan työstä jää jäljelle esimerkiksi valokarttoja, joista näkyy miten 

ja millaisia valoja esityksessä on käytetty, ja valolistoja iskuineen, jotka ohjaavat valojen 

ajamista esityksen aikana: 

Yksi tai kaksi [valokarttaa] voitais esittää, että näin ne esimerkiksi voidaan tehdä. 
Omalla kurssilla näytän Kimmo Karjusen valokartan, joka on tosi detailed, siellä on 
merkitty valonheittimen ruuvin tarkkuudella, ja sit näytän oman valokartan, joka on 
pläts. Se herättää huumoria. Niin kuin ääripäitä, silleen, et tällasiakin tehdään. - - 
Toinen mitkä musta on hirveen hauskoja - -, on valolistat. Et miten ne ensinnäkin 
nimeää valotilanteet ja mikä on isku. ”Hedda kuolee pyörähtäen takavasemmalle.” 
Ne on lystikkäitä. (Kivinen 2020.) 

Valolla on näyttelymielessä ongelmallinen ajallinen ominaisuus, joka Mia Kivisen mu-

kaan on vaikea saada talteen. ”Koska on sellasia, jotka vain kauniisti feidaa toisen sisään 

ja sit on sellasia, jotka on ihan rakennettu” kuvailee Kivinen, jonka mielestä pelkistä va-

lojen vaihtumisista voisi tehdä kokonaisen näyttelyn. 

Taiteilijat ja tekijät voi tavoittaa suurelta osin alan tiedotuskeskusten, liittojen ja kiltojen 

kautta, sikäli kun he ovat niiden viestinnän piirissä. Esimerkiksi pukualalla toimii joukko 

suunnittelijoita, jotka ovat käytännössä alan yhteisöjen ulkopuolella. He kuuluvat esimer-

kiksi muotialan liittoihin tai eivät kuulu mihinkään liittoon. Heidän tavoittamisensa on han-

kalampaa ja saattaa vaatia esimerkiksi tutkijoiden konsultaatiota. (Weckman 2020.) Sir-

kuskentällä taikurit ovat ryhmä, joka ei identifioidu sirkustaiteilijoiksi, eivätkä siten ole 

Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnan piirissä. He kuitenkin ovat esittäviä taiteilijoita, 

joten he kuuluvat Teatterimuseon toimintakentälle. Heidän tavoittamisekseen täytyy olla 

suoraan yhteydessä taikureiden yhteisöön. (Mäkelä 2020.) 

Teatterit ja muut esiintyvät ryhmät tarkoittavat niin valtionosuutta saavia VOS-teattereita, 

teatterin, sirkuksen, tanssin ja esitystaiteen vapaita ryhmiä kuin lyhyemmäksi ajaksi koot-

tuja kokoonpanojakin. Niillä on usein laajimmat ja kattavimmat kokonaisuudet esityksiin 

liittyvistä materiaaleista. ”Ryhmät tekee teoksia ja niillä on teoksiinsa tekijänoikeudet, ne 

on teidän parhaat informantit”, summasi Johanna Mäkelä puhuessaan sirkusalan esiin-

tyvistä ryhmistä. Tanssiteatteri Hurjaruuthin Aunola listasi oman teatterinsa teosproses-

seista kertyviä aineistoja: ”tietoa eri työvaiheista, muistiinpanoja, työpäiväkirjoja, muisti-

oita, suunnitelmia - -, markkinointi- ja tiedotusmateriaalit, valokuvat, julisteet, käsiohjel-

mat, esitystallenteet, yleisöpalautteet, testiyleisön kommentit…” Tähän voi vielä lisätä 

puvut, peruukit ja lavastuksen osat, rekvisiitan, teatteritekniikan ja niin edelleen. Siinä 
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missä taiteilijoilta saa tietoa ja aineistoa heidän työstään ja osuudestaan esityksiin, teat-

tereista ja ryhmiltä voi saada aineistoa esityksistä kaikkia puolia edustavasti. Teattereilta 

voi saada hyvinkin käyttövalmista aineistoa, joskus jopa valmiilla käyttöluvilla, riippuen 

millaiset sopimukset teatteri on tekijöiden kanssa tehnyt. Esimerkiksi audiovisuaalisen 

aineiston osalta Teatterimuseo on tehnyt teatterialan valtakunnallisten järjestöjen kanssa 

sopimuksen, joka mahdollistaa tallenteiden säilyttämisen, tutkimisen ja käytön. Se hel-

pottaa teattereilta saatavien tallenteiden näyttelykäyttöä. (Laine 2020.)  

Esittävien taiteiden kentällä toimii kolme tiedotuskeskusta, Sirkuksen tiedotuskeskus, 

Tanssin tiedotuskeskus ja Teatterin tiedotuskeskus. Lisäksi Eskus, Esitystaiteen keskus 

ry. toimii alansa jäsenryhmien ja taiteilijoiden yhteistyöalustana ja kohtaamispaikkana. 

Teatterimuseo tekee yhteistyötä kaikkien näiden organisaatioiden kanssa ja voi hyödyn-

tää niiden asiantuntemusta toimintansa eri osa-alueilla. Paitsi asiantuntemusta ja tietoa 

edustamastaan alasta, tiedotuskeskuksilla on myös jonkun verran omia arkistoja. Sir-

kuksen tiedotuskeskuksella on monipuolista aineistoa suomalaisesta sirkuksesta, sillä 

vuosina, jolloin alalta vielä puuttui tallennusvastuussa oleva muistiorganisaatio, tiedotus-

keskus on käynnistänyt alan tallentamista. Sirkuksen tiedotuskeskuksesta löytyy videoita 

ja valokuvia, käsiohjelmia, lehtileikkeitä, painotuotteita ja muuta materiaalia. Tiedotus-

keskusten ja Eskuksen arvokasta pääomaa ovat myös kontaktit kotimaassa ja kansain-

välisesti, ja laaja tietämys ja näkemys alan tilanteesta ja näkymistä. Lisäksi tiedotuskes-

kukset ylläpitävät oman alansa tietokantoja: Teatterin tiedotuskeskuksella on Teatteri-

museon kanssa yhteinen Ilona-tietokanta, Tanssin tiedotuskeskuksella Tanka ja Sirkuk-

sen tiedotuskeskuksella Sirkka-tietokanta. Lisäksi tiedotuskeskukset tuottavat erilaista 

tilastotietoa omasta alastaan. (Mäkelä 2020.) 

Esittävien taiteiden kentällä toimivat liitot ja ammattilaisten killat ovat arvokas väylä tai-

teilijoiden tavoittamiseen. Liittojen pääomaa ovat kontaktiverkostot, ja ne voivat tarjota 

hankkeelle arvokkaita viestintäkanavia. Tietysti liitoista löytyy myös asiantuntemusta ja 

tietoa alan ajankohtaisista asioista. Suuren osan esittävien taiteiden ammattilaisista ta-

voittaa alan suurimaan ammattiliiton, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temen ja sen 

seitsemän jäsenjärjestön kautta. Temen alaisiin järjestöihin kuuluu valtaosa esittävistä 

taiteilijoista ja alan teknisistä ja hallinnollisista ammattilaisista. Teatterimuseolla on kon-

takteja alan liittoihin, sillä moni Teatterimuseon säätiön nykyisistä ja entisistä hallituksen 

ja edustajiston jäsenistä vaikuttaa tai on vaikuttanut myös liitoissa. 
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”Jollain lailla olis tärkeetä saada [mukaan] opiskelijan ääni. - - [Heiltä saisi] kyseenalais-

tamista ja kysymyksiä ja ehkä myöskin jotain miks sitä taidetta tehdään -pohdiskelua, 

koska he ovat sitä joutuneet miettimään äskettäin, kun ovat kouluun hakeneet”, muistutti 

Mia Kivinen. Opiskelijat voisivat tarjota hankkeelle myös työpanosta kurssitöiden muo-

dossa. Teatterimuseo on tehnyt aikaisemminkin yhteistyötä muun muassa teatteritieteen 

oppiaineen kanssa. Esimerkiksi vuoden 2019 Minna Canth -näyttelyn käsikirjoittivat Hel-

singin yliopiston opiskelijat opettajiensa ohjauksessa. Valosuunnittelun opiskelijat toteut-

tivat vuonna 2008 museoon useita valoteoksia ja -tutkielmia näyttelyissä 340–780 nm, 

osat I ja II. Tällaisia täsmäsisältöjä voitaisiin suunnitella yhdessä oppiaineen vastuuopet-

tajien kanssa. Taiteen tutkimuksen opiskelijat ovat yksi mahdollinen joukko, mutta myös 

taideopiskelijoiden opetussuunnitelmaan kuuluu kursseja, joiden osalta haastateltavat 

saattoivat ajatella yhteistyön mahdolliseksi. Näistä täytyy luonnollisesti olla yhteydessä 

suoraan vastuuopettajiin. (Kivinen 2020; Weckman 2020.)  

Tutkijoilla on näkemystä suurista linjoista ja kokonaisuuksista sekä taiteen historiasta, 

heiltä saa ajankohtaista tutkittua tietoa alasta. Teatteritiedettä voi opiskella Helsingin yli-

opistossa, Tampereelta se on omana oppiaineenaan hiljattain lopetettu. Taideyliopis-

tossa, jossa tehdään tieteellistä ja taiteellista tutkimusta, on myös tohtoriopiskelijoita ja 

tutkijoita. Taiteellisen tutkimuksen tekijät reflektoivat omaa tekemistänsä ja ovat myös 

innokkaita puhumaan siitä. Esittävien taiteiden tutkijoita löytyy lisäksi Taideyliopiston his-

toriafoorumista. Esittävien taiteiden tutkijoita voi tavoittaa yliopistojen kautta, mutta myös 

aktiivisesti toimivan Teatterintutkimuksen seuran kautta. (Kukkonen 2020.) 

Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta on mukana yhteiseu-

rooppalaisessa hankkeessa, jossa kehitetään eurooppalaisen nuoriso- ja sosiaalisen sir-

kuksen opettajankoulutusta. Hankkeessa työstetään parhaillaan opetussuunnitelmaa, ja 

siinä yhteydessä yliopisto kerää kevättalvella 2020 sirkusammattilaisilta lyhyitä tekstejä 

heidän uransa kannalta käänteentekevistä kokemuksista. Hanke ja siinä toimivat tutkijat 

voisivat olla yksi yhteistyökumppani myös Teatterimuseolle. (Mäkelä 2020.) 

Ideapajoissa ja haastatteluissa huomioitiin myös teatteriin keskittyneet toimittajat ja krii-

tikot. Heiltäkin voisi saada käsitystä kokonaisuuksista ja ajankohtaisista esitystaiteen il-

miöistä. Kriitikot seuraavat kenttää aktiivisesti, näkevät kymmeniä esityksiä vuosittain. 

Heille muodostuu pakostikin jatkuvasti päivittyvä kuva, läpileikkaus esittävien taiteiden 

nykytilanteesta ja ajankohtaisista teemoista. Kriitikoiden tiedoista voisi olla hyötyä esi-

merkiksi teosvalinnoissa. (Ideapaja 4.2.2020; Kivinen 2020.) 
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Sirkuskentän erikoisuus ovat yksityiset sirkusaineiston keräilijät. He ovat pääasiassa iäk-

käämpiä henkilöitä, jotka ovat oman kiinnostuksensa takia keräilleet tietoa tai aineistoa 

sirkuksesta, tai heille on päätynyt sukulaisten sirkustyöhön liittyvää materiaalia. Heillä 

itsellään ei välttämättä ole sirkustaustaa, mutta kokoelmiensa ja tietojensa takia he ovat 

olennainen ryhmä mukaan otettavaksi. Keräilijöiden aineistoista on marraskuun 2018 – 

joulukuun 2019 aikaan tehty esiselvitys, joka antaa hyvän katsauksen keräilijöiden mah-

dollisiin kontribuutioihin. (Mäkelä 2020). 

6.3 Valituksi tuleminen motivoi 

Eri osallistujaryhmillä on hiukan erilaisia motivaationlähteitä, mutta myös kaikille yhteisiä 

motivoivia tekijöitä voi löytää (kuvio 11). Ensimmäinen ja useimmin haastatteluissa esiin 

tullut motiivi osallistumiselle oli työn ja laajemminkin alan näkyvyyden lisääminen ja ar-

vostuksen nostaminen. Järjestöillä ja tiedotuskeskuksilla motiivina korostui oman alan 

näkyvyys kokonaisuudessaan, ja yksityishenkilöiden motiiveja pohdittaessa ymmärret-

tävästi näkyi myös oman työn ja oman elämäntyön näkyminen ja jääminen talteen, sekä 

oman ammatti-identiteetin vahvistaminen arvostuksen kokemuksen kautta. 

 

Kuvio 11. Ammattiin ja työhön liittyviä motiiveja taiteilijoiden ja teattereiden ryhmissä. 

Sirkuksen tiedotuskeskuksen motiivit nousevat sen toiminnan tarkoituksesta. Sirkuksen 

tiedotuskeskuksen tehtävänä on edistää sirkuksen kulttuurista ja yhteiskunnallista ase-

maa ja tuoda sirkustaidetta näkyviin Suomessa. Sirkuksen saaminen osaksi muistiorga-
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nisaatiota on ollut yksi tiedotuskeskuksen tärkeimpiä tavoitteita organisaation perusta-

misesta lähtien. Nyt kun tavoite on saavutettu, työ jatkuu yhdessä Teatterimuseon 

kanssa. Tiedotuskeskusta motivoi ajatus tuoda sirkustaidetta esille mahdollisimman laa-

jasti ja monipuolisesti. (Mäkelä 2020.) Vastaavat asiat motivoivat varmasti muitakin tie-

dotuskeskuksia. Tiedotuskeskusten motiiveiksi voi listata myös halun välittää tietoa, ha-

lun edistää taiteen asemaa sekä alan näkyvyyden ja yhteiskunnallisen merkityksen li-

säämisen. Tiedotuskeskusten tehtävänä on koota ja välittää tietoa alasta, ja museo toimii 

sille erinomaisena väylänä. 

Järjestöjen motiiveita arvioi itsekin Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijoiden liitto 

SVÄV:issä aikaisemmin vaikuttanut Mia Kivinen (2020). Liittojen motiiveita voivat olla 

alan esilletuominen, ammattien näkyväksi tekeminen ja koko alan arvostuksen lisäämi-

nen. Sen voi Kivisen mukaan lukea jopa jollain tasolla velvollisuudeksi. 

Työn näkyväksi tekeminen tuntuu olevan monelle motivoiva ajatus. Se kiinnostaa niin 

teattereita kuin yksittäisiä tekijöitä, liittoja ja yhteisöjä. Weckman pohti pukutyön näky-

mättömyyttä teatterihistoriankirjoituksessa, jossa saatetaan ohjaajan ja näyttelijöiden li-

säksi mainita pukujen suunnittelija, mutta ”ei näissä teatterihistorian opuksissa kerrota 

toteuttajien historiaa ollenkaan. Eli ne on näkymättömiä sekä nyt että historiallisissa läh-

teissä” (Weckman 2020). Kaikkiin esitysprosessin vaiheisiin liittyvän työn näkyväksi te-

keminen on motivaattori sekä työn tekijöille että ammattilaisia edustaville liitoille ja kil-

loille.  

Oman työn säilyminen, monen ikääntyneemmän tekijän kohdalla puhutaan jo elämän-

työstä, on huolenaihe, joka tulee mieleen erityisesti eläkeiän lähestyessä. ”Kyllä, arvos-

tuksen saaminen, se oma työ, joka on tosi hetkellistä, ja se välillä unohdetaan esimer-

kiksi sanomalehtikritiikeistä. Niin sen näkyväksi tekeminen. Näkyvyys, monilla, etenkin 

aikaisemmista sukupolvista puhuttaessa, liittyy siihen työn eetokseen. Työ on ollut val-

tava osa identiteettiä” (Weckman 2020). Ihmisillä on tarve säilyttää oma historiansa, tulla 

osaksi kaanonia (Mäkelä 2020). Se saattaa motivoida kaivamaan omia arkistoja ja osal-

listumaan: ”Henkilökohtainen ajatus siitä, että minun henkilökohtaiset aineistoni säilyvät, 

haluan, että minun työni säilyisi” (Weckman 2020). 

Arvostuksen kokeminen tuntuu olevan yksi eniten esille tulleista palkinnoista, jonka osal-

listuja saa vastineeksi. Kaikki motiivit tuntuvat palaavan siihen. Alan arvostus, oman työn 
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arvostus, omien saavutusten huomioiminen motivoi. Valituksi tuleminen lisää sitoutu-

mista: ”se, että on valittujen joukossa, se kihelmöi itsetuntoa, se lisää sitä vastuuta” (Ki-

vinen 2020). Valituksi tulemisen merkityksestä puhui myös Joanna Weckman: ”Olen 

huomannut, että kun ihmiset, sit kun kokoelmiin otetaan jotain juttuja, niin ne hehkuttaa 

sitä esimerkiksi Facebookissa” (Weckman 2020). Vaikuttaa siltä, että täysin avoin ja va-

paa kutsu koko kentälle ei ole paras tapa lähestyä taiteilijoita, vaan osallistujat kannattaa 

yksilöidä ja valita tarkemmin. Työn saaminen museoon on arvokas asia. ”Ihmisille pitää 

tulla tunne, että ollaan kiinnostuneita minusta ja mun työstäni. Se on sitä arvostuksen 

saamista”, toteaa Weckman (2020).  

Teatterimuseon näyttelyssä näkymisen voi sanoa tuovan teokselle tai tekijälle tuhansia 

uusia katsojia tai kokijoita, vaikka esitystä ei sinänsä voikaan museoon siirtää. Osallistu-

maan motivoi myös ajatus siitä, että tehty teos jää talteen ja siitä saa tietää moni muukin, 

kuin vain se yleisö, joka oli paikan päällä (Mäkelä 2020).  

Teatteri on pieni tehdas, jossa on osa-alueita, joita kaikkia tarvitaan, jotta se 
homma pyörii, just sitä sen näkyväksi tekemistä. Motivaationa se, että saa työtä 
näkyväksi ja jollain lailla siitä jää jälki. Meillä monella esityksellä on lyhyt kaari, 15 
esitystä ja syksyllä pari esitystä ja that’s it, sit se pannaan pakettiin. Jotenkin se, 
että se jäisi elämään, se vois olla yksi motivaatio. (Aunola 2020.) 

Teattereissa koko henkilökunnan täytyy olla motivoitunut ja sitoutunut osallistumiseen 

(Aunola 2020; Weckman 2020). Oleellista on teatterinjohtajan sitoutuminen, hän voi mo-

tivoida muun henkilökunnan ja järjestää resursseja osallistumiseen. ”Jos se ei sen teat-

terinjohtajan mielestä oo tärkeää, niin ei siinä oo mitään järkeä”, totesi Aunola. Ja vaikka 

teatterissa nimettäisiin joku henkilö olemaan yhteyshenkilönä museon suuntaan, hän 

tarvitsee koko henkilökunnan tuen. Omien toimintojen ja prosessien läpikäyminen tässä 

yhteydessä voi tuottaa myös teatterille itselleen etua, omat prosessit saattavat samalla 

tulla itsellekin näkyvämmiksi. Sekin voisi motivoida teattereita osallistumaan. (Aunola 

2020.) 

Näyttelyn kollektivinen sisällöntuotantoprosessi voisi toimia myös yhteisön muodosta-

jana niille, joilta työn kautta syntyvä yhteisö puuttuu. Moni suunnittelija työskentelee free-

lancerina ilman vakituista työyhteisöä. Suunnittelijat kokoontuvat ja verkostoituvat kil-

loissa ja liittojen tapahtumissa, mutta museo voisi toimia myös ammatillisena kohtaamis-

paikkana.  
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Teatterimuseo on se muisti, se meidän yhteisön muisti. Ja osalle se on sitä niin 
konkreettisesti, kun ei oo sitä työpaikkaa, missä sä voisit itse vaellella siellä puku-
varastossa, ei oo niitä työkavereita, joitten kanssa sä oot tehnyt kymmeniä vuosia, 
niin Teatterimuseo on ja voi olla se paikka, johon tavallaan tullaan osana identi-
teettiä, ymmärtämään sitä, että tässä ollaan. (Weckman, 2020.) 

Kauempana taiteen ytimestä olevien osallistujien kohdalla puhutaan vähän erilaisista 

motivaatiolähteistä. Tutkijoiden osallistumiseen vaikuttaa heidän oma tutkimusintres-

sinsä: sitä mistä itse on kiinnostunut, haluaa tuoda esille (Kukkonen 2020). Taiteellisen 

tutkimustyön tekijöillä, jotka ovat itsekin taiteilijoita, lienee toki myös samoja ammatillisia 

vaikuttimia, kuin edellä on esitelty. Lisäksi museo voisi tarjota tutkijoille erityistä porkka-

naa, verkkojulkaisemisen mahdollisuutta. Museon verkkojulkaisujen sarjassa julkaisu 

saa isbn-numeron ja on siten kelvollinen mukaan akateemiseen ansioluetteloon. Tämä 

tarkoittaisi tutkijalle lisää näkyvyyttä omassa viiteryhmässään, meriittejä apuraha-

hauissa, ja lisäksi tutkijat saisivat omaa tutkimustyötään julki ja yleisön saataville. (Kuk-

konen 2020.) 

Opiskelijoilla on halu oppia: ”harva on niin motivoitunut, kuin taideopiskelija” (Kivinen 

2020). Opiskelijoiden osallistumisen voi myös nivoa mukaan heidän opinto-ohjelmaansa, 

jos toimii yhteistyössä koulun tai yliopiston kanssa. Silloin he saavat vastineeksi opinto-

pisteitä. (Kivinen 2020; Kukkonen 2020.)   

Myös kriitikoita voisi motivoida alan näkyminen ja esittävien taiteiden merkityksen nos-

taminen. Hekin voisivat hankkeen myötä verkostoitua ja osallistua suoraan keskusteluun 

kentän kanssa. Projektiin osallistumiseen voi motivoida myös ajatus oman osaamisen 

kehittämisestä. (Kivinen 2020.) 

Keräilijöiden joukossa palataan oman työn, joidenkin osalta elämäntyön, säilymisen ja 

näkymisen motiiveihin. Osaa motivoi ajatus, että on paikka, jonne saa aineistonsa lah-

joitettua, ja saa oman nimensä historiaan. Heillä on aineiston lisäksi suuri tietomäärä 

hallussaan ja se, että he voivat toimia asiantuntijana, saa aikaan kokemusta arvostuk-

sesta. (Mäkelä 2020.) Joillakin keräilijöistä on taustalla omaa toimintaa sirkusalalla, joten 

heidän kohdallaan motivoi myös ammatin ja oman taiteellisen panoksen tuominen esille 

näyttelyyn. 

Halu osallistua saattaa olla suurempi, kuin mihin ihmiset käytännössä kuitenkaan pysty-

vät. Into herää, osallistumisen merkitys ymmärretään, motivaatiotakin olisi. Mutta usein 

freelancerina työskentelevä taiteilija on ”se ihminen, joka tekee kolmea duunia ja yrittää 
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miettiä milloin se hakee lapset tarhasta ja sillä on kummassakin kädessä muovikassit 

täynnä kankaita ja repussa on läppäri ja kaikki, ja se rynnistää kohti tuottajan tapaamista 

ja sieltä tapaamaan tanssijoita tai näyttelijöitä tai jotain”, kiteyttää Weckman freelance-

pukusuunnittelijan todellisuuden (Weckman 2020). Kiireisessä tilanteessa ylimääräiset 

rönsyt karsitaan ja sellainen työ, mistä ei ole luvassa palkkaa, jää epäilemättä ensimmäi-

senä pois. 

Aika ja sen puute, kiire ja muiden asioiden asettuminen prioriteettilistalla ylemmäs tulivat 

esille lähes jokaista osallistujaryhmää pohdittaessa. Poikkeuksia ovat ehkä vain eläköi-

tyneet taiteilijat ja keräilijät, joiden kohdalla saattaa ilmetä muita osallistumisen esteitä, 

ja opiskelijat silloin, kun osallistuminen on osa virallista opetusohjelmaa. Muuten taide-

kentän toimijat tuntuvat hyvin ylityöllistetyiltä. Ja ilmeistä on, että jos osallistuminen näyt-

telyprojektiin mielletään työn jatkeeksi, siihen ei olla halukkaita käyttämään vapaa-aikaa, 

joka muutenkin saattaa olla kortilla. Lukuun ottamatta ehkä sirkusalan keräilijöitä, jotka 

ovat keränneet kokoelmansakin harrastuspohjalta, ihmiset harrastavat jotain ihan muuta. 

Isoissa teatteritaloissa, joissa on enemmän resursseja esitysten tuottamiseen, on myös 

mahdollisesti eri tavalla resursseja osallistua tällaiseen projektiin. Teattereissa saattaa 

olla henkilökuntaa, joka voi tulla dokumentoimaan taiteellisen tai toteutuspuolen työn ar-

kea ja etsiä aineistoja arkistoista, haastatella talon taiteilijoita ja toimittaa aineistoja mu-

seolle (Weckman 2020). Mutta teatteritaloissakin täytyy tehdä osallistumispäätös, mie-

luiten johtotasolla, ja johtajan on resursoitava osallistuminen (Aunola 2020). 

On kuitenkin paljon asioita, joita museo voi tehdä, jotta osallistuminen mahdollistuisi. 

Projektin hyvä ennakkosuunnittelu ja suunnitelmien sanallistaminen heti alusta alkaen 

on tärkeää sitoutumisen kannalta. Kun prosessin vaiheet, aikataulu, vastuun- ja työnjako 

ovat selkeät alusta alkaen, on monen helpompi tehdä osallistumispäätös. Esityskalente-

rit ja ensi-iltojen aikataulut vaikuttavat siihen, miten taiteilijat tai teatterit voivat irrottaa 

aikaa: ”jos se kysymyspatteristo tulee enskariviikon aikana, niin ei siihen kukaan vastaa” 

(Aunola 2020). 

Vaikuttaa siltä, että vain verkkokanavissa lähetetty täysin avoin osallistumiskutsu ei toimi 

tällaisessa yhteydessä. Taidekentälle suunnattu kollektiivisen sisällöntuotannon kutsu 

menee paremmin läpi ja sitouttaa suorien yhteydenottojen ja keskustelujen jälkeen. ”Sir-

kuksen tekijöissä, mä uskon, auttaa sitä prosessia, mitä enemmän heitä joku kontaktoi”, 
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pohti Johanna Mäkelä (2020). Sama nousi esiin muissa haastatteluissa. Yhteydenotto 

koetaan arvostuksena. Se, että juuri minuun ollaan yhteydessä, lisää sitoutumista. 

Teattereiden osallistumiskynnystä voisi madaltaa suora keskustelu näyttelytiimin ja teat-

terinjohtajan ja muiden päättävässä asemassa olevien välillä. Keskusteluissa osallistu-

misen merkityksen voisi perustella teatterinjohtajalle, joka puolestaan välittäisi sen edel-

leen organisaatiolleen. Osallistumisen räätälöinti teatterin resurssien ja aikataulujen suh-

teen auttaisi teattereita sijoittamaan tehtävän oman toimintansa kehykseen. Teatterissa 

voidaan muodostaa työryhmä tai osoittaa yhteyshenkilö, jolle johtaja sitten antaa resurs-

sia osallistua. (Aunola 2020.) 

Sekin vaikuttaa, millaista kontribuutiota teattereilta toivotaan. Avoimet haut ovat vaike-

ampia, kuin tarkemmin muotoillut toiveet. ”Kyselyihin olis helppo vastata vaikka vähässä 

ajassakin”, totesi Aunola. Valmis kysymyspatteri ja selkeät ohjeet, mitä halutaan tietää 

ja millaista materiaalia toivotaan, helpottaa asiaan tarttumista niinä hetkinä, kun teatterin 

henkilökunta pystyy asiaan paneutumaan. Aunolan mukaan myös arvio vastaamiseen 

menevästä ajasta tai kysymysten jakaminen ”vastaa edes näihin” ja ”näihin, jos on aikaa” 

-ryhmiin tekee aloittamisesta helpompaa. Kaikki mahdolliset valmiit ohjeet tekijänoikeuk-

sista ja sopimustekstimalleista käytännön vinkkeihin madaltaisivat osallistumiskynnystä. 

Ihan avoimiin hakuihin tai kuulutuksiin voi myös yksittäisten taiteilijoiden ja tekijöiden olla 

vaikea lähteä mukaan. ”Musta tuntuu, että ihmisten on helpompi kaiken kiireen keskellä 

vastata selkeesti muotoiltuihin kysymyksiin. - - Mieluummin [kannattaa pyytää] vastauk-

sia tarkkoihin kysymyksiin, ennemmin kuin tekemään isoa ajattelutyötä.” (Weckman 

2020.) Valmiita kysymyksiä, tarkkoja kuvauksia siitä mitä halutaan ja hyviä ohjeita kuu-

lutti myös Mia Kivinen. Se vaatii museolta sisältösuunnittelua, valintaa ja valmistelua en-

nen joukkoistamista. Vastuuta kokonaisuuksista ei kannata jättää osallistujille. ”Mutta 

toisaalta on hyvä, et sinne jää vapaa mahdollisuuskin, sieltä voi löytyä joku asia jostain 

sivulauseesta”, muistuttaa Kivinen. 

Mia Kivinen nostaa esille Teatterimuseon vanhan valoteemaisen näyttelyn Välähdyksiä 

valosta vuodelta 2005. Se oli hyvä esimerkki projektista, jossa aineistoa pyydettiin suun-

nittelijoilta tavalla, johon tarttuminen oli helppoa. Valosuunnittelijoilta pyydettiin yhtä va-

lokuvaa jostain itselleen merkityksellisestä suunnittelutyöstä ja lyhyttä kuvausta otsikolla 

”Miksi tämä valo”. Tämänkaltaiseen aineistopyyntöön on Kivisen mukaan helppo vas-

tata. Myös museon oheisohjelmayhteistyössä on huomattu, että täysin vapaiden käsien 
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antaminen saattaa lamaannuttaa ulkopuoliset yhteistyökumppanit. ”Mut sitten kun tulee 

tietyt raamit, konsepti, jonka sisällä sitten on ne vapaudet, niin silloin alkaa syntyä asioita” 

(Kortemaa, ideapaja 12.2.2020). 

Ideapajassa (12.2.2020) kehitelty aulainstallaation ajatus vastaa myös tähän rajatun 

osallistumisen toiveeseen. Jos taiteilija haluaisi tehdä työstään pienen näyttelyn, hänen 

ei tarvitsisi täyttää 80 neliömetriä, vaan hänelle voisi osoittaa pienen tilan aulan kokonai-

suudesta. Taiteilijat ovat voineet aikaisemminkin tehdä Teatterimuseon studioon omia 

näyttelyitään, suunnitella ja toteuttaa ne itsenäisesti omalla rahoituksellaan. Museo on 

tarjonnut tilan ja työvoimaa. Suuret näyttelytilat voivat olla tällä työtavalla liian suuria pa-

loja haukattavaksi, niitä ei välttämättä ehdi tai ole varaa täyttää. Mutta pieni vitriini tai 

aulan alue voisi olla mahdollinen. (Ideapaja 12.2.2020.) 

Vain ja ainoastaan verkon kautta tapahtuva osallistuminen ei luultavasti tule toimimaan 

tällä kohderyhmällä: ”Eri ihmisten ja eri tyyppien kanssa pitää käyttää eri menetelmiä. 

On monia, jotka haluaa sen kohtaamisen, läsnäolon, mieluummin puhuu kuin kirjoittaa, 

ei varsinkaan millään sähköpostilla vastaile. Osalle se on taas tosi helppoa” (Weckman 

2020). Osin aineisto on analogista, eikä kaikilla ole tarvittavia digitaitoja sen muuntami-

seen sähköisesti lähetettävään muotoon. Esimerkiksi aikaisemmin mainitussa Puku-

päivä-hankkeessa joku aineisto katosi pikseliavaruuteen, koska tekijällä ei ollut riittävästi 

tietoteknistä osaamista (Weckman 2020). Myös sirkusalan keräilijöiden osallistumisen 

esteet voivat olla näitä samoja. Puutteelliset digitaidot estävät verkko-osallistumisen, ja 

ikä ja vointi matkustamisen museoon. On varmasti henkilöitä, joiden luo on mentävä, jos 

heidän osallistumistaan toivotaan. (Mäkelä 2020.) 

Paikan päällä tapahtuvat kokoukset, seminaarit, työpajat, kaikki kalenteriin merkityt tilai-

suudet toimivat joillakin osallistujilla paremmin kuin vapaampi osallistuminen. ”Jos sen 

pystyy tekemään paikan päällä lyhyesti ja napakasti. - - se vois toimia” (Kivinen 2020). 

Tapaamisissa syntyy myös kollektiivinen muisti: ”ihmiset kuulee toisten juttuja, ne muis-

taa jotain juttuja, jotka liittyy asiaan” (Kivinen 2020). Tapaamiset ja kokoukset voisivat 

toimia myös tutkijoiden joukossa. ”Työpaja, seminaari, se olis helpompaa. Totta kai ny-

kyisillä medioilla voi osallistua milloin haluaa, mutta joillekin voi olla helpompi, että se 

aika on laitettu kalenteriin” (Kukkonen 2020). Myös tutkijat työskentelevät paljolti itsek-

seen, eikä päivittäistä kontaktia kollegoihin välttämättä ole. Voisi siis ajatella, että hekin 

tapaisivat toisia saman alan tutkijoita mielellään, jolloin tapaamiset voisivat houkutella 

yhteisöllisyydenkin kautta. 



57 

 

On myös osallistujaryhmiä, joiden osallistumiskynnys on lähtökohtaisesti muita mata-

lampi. Esimerkiksi opiskelijoilta ja kursseista vastaavilta opettajilta löytyy ihan eri tavalla 

aikaa, jos yhteistyö saadaan sisällytettyä koulujen opetussisältöihin. Jotkut kurssit, esi-

merkiksi valosuunnittelijoiden valohistoriakurssi tai muut vastaavat, voisi kenties olla 

mahdollista järjestää yhteistyössä Teatterimuseon kanssa. (Esim. Kivinen 2020; Kukko-

nen 2020.) 

Myös tiedotuskeskuksissa voi henkilöresurssi olla helpommin irrotettavissa. Tiedon vä-

littäminen on tiedotuskeskusten perustyötä, ja niillä on järjestelmät ja prosessit tiedon 

keräämiseen ja jakamiseen. Asiantuntemuksen tarjoaminen käyttöön on perustoimintaa 

ja Teatterimuseo on valmiiksi läheinen yhteistyökumppani. Siksi osallistuminen ja resurs-

sien varaaminen tähän voi onnistua helpommin kuin muilta. (Mäkelä 2020.) Toki silloin-

kin olennaista on ennakkoon sopiminen. 

Museo voi varautua myös erilaisiin yksittäisiin, konkreettisiin osallistumista edistäviin asi-

oihin. Yhteistyön on hyvä olla kaksisuuntaista, työpanoksesta olisi hyvä saada jotain vas-

tineeksi. Toki se, että aineisto on esillä ja tullut valituksi näyttelyyn, on positiivinen asia 

sinällään, mutta myös muita palkintoja kannattaisi harkita. Mia Kivisen haastattelussa tuli 

esiin hyvien valokuvien tai videotallenteiden saamisen ongelma. ”Siinä on oma ongel-

mansa, että sais ihmiset dokumentoimaan teoksia tai hankkimaan ammattitaitoisen va-

lokuvaajan paikalle, et se on iso kysymys, etenkin pienille ryhmille, ei oo varaa siihen” 

(Kivinen 2020). Tähän ongelmaan museo voisi tarjota ratkaisuksi lainattavan tallennus-

laitteiston, kameran tai videokameran mikrofoneineen. Valosuunnittelijoilla on Kivisen 

mukaan kyllä osaamista ja silmää ottaa kuvia, mutta välineet monesti puuttuvat. Yksin-

kertaisimmillaan osallistumisen mahdollistaja olisi hyvä kamera ja sen mukana kulkeva 

käyttöohje. 

7 Kehittämisehdotukset  

Opinnäytetyöni tulokset rohkaisevat Teatterimuseota käynnistämään taidekenttää osal-

listavan näyttelyprosessin suunnittelun. Ajatus otetaan luultavasti kentällä positiivisesti 

vastaan, vaikka ihmisten osallistumisen mahdollisuudet voivat olla toisinaan rajalliset. 

Keinoja kuitenkin on, ja toimintamallin edut ja hyödyt ovat selviä. Kentän mukaan pääsyä 

pidetään hyvänä ajatuksena ja siellä oleva asiantuntemus varmasti rikastaisi museon 

näyttelyitä. Lisäksi museon ja taidekentän toimijoiden yhteydet paranisivat. 
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Aivan vaivattomasti tällainen sisältöprojekti ei toteudu, vaan vaatii perusteellista suunnit-

telua ja valmistelua onnistuakseen. Yleensä joukkoistetuissa projekteissa tehtävä anne-

taan ennalta määrittelemättömälle osallistujajoukolle avoimella kutsulla. Tässä tapauk-

sessa osallistujia täytyy määritellä ja rajoittaa ja tehtävänannon kannattaa olla tarkkaan 

määritelty ja suunnattu. Ennemmin kuin puhdas joukkoistettu hanke, museon näyttely-

prosessista muotoutuu eräänlainen perinteisen kuratoinnin ja avoimen osallistumisen 

yhdistelmä.  

Vaikka tarkoitus on kehittää pysyvää toimintamallia, ehdotan työn käynnistämistä hank-

keena, jonka aikana työtapaa suunnitellaan, testataan ja kehitetään edelleen. Hank-

keelle museo voi hakea erillisrahoitusta (opinnäytetyön viimeistelyvaiheessa rahahake-

muksia on jo jätetty), jonka turvin osallistaminen voidaan käynnistää. Tavoitteena olisi 

hankkeen aikana muotoilla toimintatapa sellaiseksi, että se voidaan integroida museon 

perustoimintaan. 

Käsikirjoitustyö kannattaa aloittaa hahmottelemalla ensin näyttelyn kokonaisuus, sisäl-

tösuunnitelma ja punainen lanka, jolla kävijä kuljetetaan näyttelyn läpi. Samalla muodos-

tetaan käsitys siitä, mihin alueisiin tarvitaan aineistoa kentältä. Alkuvaiheessa voidaan 

myös toteuttaa ensimmäinen osallistava kierros, ideointivaihe, josta saadaan käsitystä 

tarjolla olevista aineistoista ja halukkaista osallistujista. Saadun aineiston avulla käsikir-

joitustyö jatkuu ja aineistotarpeet tarkentuvat. ”Se avaa myös sen työn keinona tehdä 

siitä jatkuvasti elävää”, pohti Mia Kivinen, joka on kuratoinut useita näyttelyitä. ”[Sellai-

nen työtapa, että] ensin katsoo millaista ylipäätään vois olla tarjolla. Ja sit valikoi ja siitä 

eteenpäin.” Se olisi mielekästä myös aineistojen lähettäjien kannalta. Jos kerätään mitä 

tahansa ja miten paljon tahansa, ei kaikkea kuitenkaan voi valita näyttelyyn. Näyttelystä 

ulos jääneet voivat kokea tehneensä turhaa työtä. ”Etukäteisrajausta kannattaa harras-

taa, se säästää kaikkien työtä” (Kivinen 2020).  

Henkilökunnan ideapajassa hahmoteltiin eräänlaista runko ja rönsyt -mallia. Museon kä-

sikirjoittaja tai käsikirjoitustiimi tuottaisi näyttelyn ydinsisällön, rungon, joka vähimmillään 

riittäisi siihen, että näyttely voidaan avata yleisölle. Sitten runkoa täydennetään rönsyillä, 

joita taidekenttä saa ideoida ja tuottaa. Tällaisella mallilla tuotetun näyttelyn ei tarvitse 

tulla valmiiksi kerralla, vaan rönsyjä voi lisätä jatkuvasti. Kun taiteilijat huomaavat puut-

teita tai haluavat myöhemmin toimittaa omia aineistojaan näyttelyyn, ”voidaan sanoa, 

että käykäähän laittamassa” (Seilo, ideapaja 4.2.2020). On mahdollista, että alkuun ai-

neistoa tulee hitaammin, mutta myöhemmin prosessi voi alkaa ruokkia itseään.  
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Ihmisillä on erilaiset valmiudet tuottaa tekstiä. ”Joiltakin tulee tajunnanvirtana”, totesi 

Heini Räsänen (ideapaja 4.2.2020). Toiset vastaavat mieluiten lyhyesti ja täsmällisesti. 

Käytännössä kannattaa antaa mahdollisuus molemmille. Se tarkoittaisi kahta toiminta-

linjaa: rajattua ja laajempaa. (Ideapaja 4.2.2020.)  

Rajattu linja tarkoittaisi etukäteen mietittyjä kysymyksiä ja selkeästi määriteltyjä valo-

kuva- tai muun materiaalin pyyntöjä: tällaiset kokonaisuudet, tällaiset aineistot, tämän 

tyyppinen tieto. ”Jos sanotaan kirjoita mitä tahansa, yleensä ihminen ei kirjoita mitään. 

Jos annetaan oikeita kysymyksiä, ne antaa suuntaviivoja, aktivoi, ohjaa ihmisten ajatuk-

sia johonkin suuntaan” (Seilo, ideapaja 4.2.2020). Näin saadaan aineistoa ja näyttelysi-

sältöjä, jotka ovat jo tullessaan yhteismitallisia, eivätkä välttämättä kaipaa kovin paljon 

editointia ennen näyttelyyn siirtämistä.  

Laajempi, avoin linja mahdollistaisi vapaamman osallistumisen niille, jotka sitä haluavat 

ja jotka pystyvät sanallistamaan työnsä ja ajatuksensa. Avoimen osallistumisen ja ide-

oinnin kautta saatetaan saada sellaisia sisältöjä, teemakokonaisuuksia tai ideoita asioi-

den esittämiselle, joita ei ole osattu edes ajatella. Näitä museossa sitten arvioidaan ja 

katsotaan, mitä voidaan toteuttaa ja miten laittaa esille. ”Yleensä aineisto - - yhtäkkiä 

alkaa kertoa miten tätä käytetään. Kierrokset lähtee käyntiin, kun saa impulsseja toisilta” 

(Räsänen, ideapaja 4.2.2020).  

Sen lisäksi, että yksittäiset henkilöt toimittavat museolle sisältöjä erilaisten pyyntöjen tai 

toimeksiantojen mukaisesti, prosessiin kannattaa sisällyttää myös työpajojen tai tapaa-

misten sarja. ”Olishan se hienoa, jos olisi työpaja, jossa olis ehkä viis sirkusihmistä pai-

kalla. Sillä tavalla se asia leviää kentän tietoisuuteen ja konkretisoituu” (Mäkelä 2020). 

Vastaavia tapaamisia kannattaisi järjestää myös muille taidealoille. Kuten aiemmin on 

todettu, kaikille uudet, verkon välityksellä toimivat tavat eivät ole luontevia, eikä kaikkea 

aineistoakaan voi lähettää sähköisenä. Tapaamiset tuottavat erilaisia tuloksia osallistu-

jien keskustelun ja yhteisten muistojen ja muistin tuloksena. Tapaamisissa voidaan joko 

ideoida ja valmistella, ja saada kentän asiantuntemusta suunnitteluvaiheeseen, tai sitten 

tuottaa tekstiä yhdessä, ottaa vastaan aineistoja ja tehdä haastatteluja.  

Keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta on osoittaa siihen riittävästi henkilöresurs-

sia. Työ vaatii työvoimaa. Kaikki haastateltavat pitivät olennaisena, että Teatterimuseo 

nimeää hankkeeseen vastuuhenkilön, joka pitää yhteyttä kenttään, tunnistaa osallistu-

misen esteitä niiden ilmaantuessa ja poistaa niitä. ”Pitää olla joku, jolla on vastuu siitä 
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hommasta. Se ei voi olla hajautettu, vaan pitää olla koko ajan joku, se on projekti, jossa 

koko ajan kysytään, ollaan aktiivisia ihmisten suuntaan, tää ei oo niitten [taiteilijoiden] 

ykkösprioriteetti” (Weckman 2020). Mielestäni ensisijainen vaihtoehto olisi palkata hank-

keeseen esimerkiksi puolipäiväinen projektituottaja. Jos se ei ole mahdollista, voidaan 

joku museon sisältä nimetä tehtävään. Siinä tapauksessa täytyy varmistaa, että hänellä 

on riittävästi aikaa paneutua hankkeeseen, jotta hän ei joudu hoitamaan sitä muiden 

töiden ohella. Ilman aktiivista yhteyshenkilöä tällainen hanke ei voi onnistua. 

Vaikka projektituottaja olisikin vetovastuussa hankkeesta, hän ei voi toimia yksin, vaan 

hänen tuekseen olisi hyvä koota tiimi eri alueiden vastuuhenkilöistä. Samoin kuin mu-

kaan lähtevissä teattereissa, myös Teatterimuseossa koko henkilökunnan täytyy olla si-

toutunut hankkeeseen. Museon sisältä ainakin museonjohtajan ja yleisötyön, kokoelma-

työn ja viestinnän edustajien kannattaa olla mukana työryhmässä, joko tiiviimmin tai tar-

vittaessa.  

Käsikirjoittajan ja visuaalisen suunnittelijan lisäksi näyttelytyöryhmään kannattaa rekry-

toida konsultoimaan eri taidealojen asiantuntijoita. Alkuvaiheessa nämä asiantuntijat voi-

sivat ideoida osallistamalla kerättäviä sisältöjä ja auttaa muodostamaan kysymyksiä, 

joita kentälle esitetään. Myöhemmin he voisivat osallistua kuratointiin ja huomauttaa, jos 

näyttelyyn uhkaa jäädä olennaisia aukkoja. Näyttelyn käsikirjoittaja vetää isot linjat ja 

vastaa kokonaisuudesta, mutta eri alueiden asiantuntijat voivat auttaa oman erikois-

alansa sisältöjen suunnittelussa.  

 

Eri taidealojen asiantuntijat löytyvät luultavasti museon verkostoista. He voivat olla tai-

teilijoita tai tutkijoita, sellaisia henkilöitä, joilla on laaja kokonaiskuva taidealasta ja käsi-

tys sen vaiheista ja kehittymisestä. Konsultoivia asiantuntijoita voi löytyä myös osallista-

misen kautta.  
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Projektituottajan ensisijaisena tehtävänä olisi toimia hankkeen yhteisömanagerina, siis 

välittää viestiä taidekentälle, kontaktoida, neuvoa ja ohjata osallistujia, muistuttaa, moti-

voida ja mahdollistaa. Hän myös raportoi hankkeen etenemistä projektiryhmälle ja työs-

kentelee näyttelytyöryhmän kanssa sisältöjen suunnittelussa. Hän seuraa millaisia ai-

neistoja saapuu, mahdollisesti luokittelee ja editoi niitä ja toimittaa niitä eteenpäin käsi-

kirjoittajalle. Tuottaja toimii yhteyshenkilönä osallistujien ja hanketyöryhmän suuntaan. 

Tuottajan tehtävät täsmentyvät hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

Käsikirjoittaja vastaa siis näyttelyn kokonaisuudesta, ja taidealojen asiantuntijat auttavat 

oman alansa sisältöjen osalta. Minkä alan asiantuntijoita tarvitaan, selviää hankkeen 

suunnitteluvaiheessa. Mahdollista olisi rekrytoida asiantuntijat esimerkiksi teatterin, sir-

kuksen, oopperan, tanssin ja esitystaiteen alueelta. Toinen vaihtoehto olisi etsiä asian-

tuntijat eri ammattialoilta, esimerkiksi pukutyön, valo-, ääni- ja videosuunnittelun alalta. 

Suunnitteluvaiheessa voidaan pohtia, mihin museo erityisesti kaipaa konsultointi- ja ku-

ratointiapua. Mainitsen työryhmässä myös näyttelyarkkitehdin, sillä tilan visuaalinen 

suunnittelukin voi antaa ideoita ja suuntaa sisältövalintoihin. Ei ole välttämättä tarpeel-

lista, että työryhmä kokoontuu aina koko kokoonpanollaan, vaan tuottaja työskentelee 

niiden kanssa, joita kussakin vaiheessa tarvitaan. 

 

Kuvio 12. Ehdotus hankkeen aikatauluksi ja työvaiheiksi.  

Tämä opinnäytetyö on osa hankkeen valmistelua. Olen hahmotellut hankkeelle mahdol-

lisen aikataulun ja työvaiheet niin, että ne ovat linjassa Teatterimuseon näyttelysuunnit-

telun etenemisen kanssa. Hanke olisi tietysti hyvä käynnistää niin pian kuin mahdollista, 

mutta käytännössä tuottaja voidaan rekrytoida aikaisintaan syksyllä 2020. Kevät ja kesä 
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2020 ovat hankkeen ennakkosuunnitteluaikaa, syksyllä hanke varsinaisesti käynniste-

tään ja aineistonkeruu voitaisiin saada käyntiin vuoden 2021 alussa. Avajaisten suunni-

teltu ajankohta on marraskuussa 2021. Seuraavassa kuvailen vaiheita ja niiden sisältöjä 

tarkemmin. 

 

Hankkeen ennakkosuunnittelu on tärkeää. Aluksi on määriteltävä hankkeen tavoitteet, 

toimintatavat, aikataulu ja vastuunjako. On määriteltävä, mitkä sisällöt tuotetaan itse mu-

seon sisällä ja mitkä avataan joukkoistamiselle. Toimintasuunnitelmaa ja tavoitteita on 

arvioitava ja päivitettävä hankkeen kuluessa. Näyttelysuunnittelu pitää saada hyvään 

vaiheeseen ennen kuin kenttä otetaan mukaan. Jos suunnitelmat ovat epäselviä, eivät 

tavoitteet välity kentälle. Näyttelytiimi kootaan kevään 2020 aikana ja käsikirjoitustyö 

käynnistyy. Yhteydenotot kouluihin kannattaa myös aloittaa ajoissa, jotta yhteiset kurs-

sisisällöt ehditään suunnitella.  

Suunnitteluvaiheessa selvitetään myös millaisia teknisiä välineitä aineistojen toimittami-

seen ja keräämiseen tarvitaan. Museon verkkosivuille voidaan rakentaa aineistonkeruu-

alusta, jonka kautta voidaan jakaa tietoa ja vastaanottaa aineistoja. Keruualustan mää-

rittely tehdään kevään aikana. Samalla aletaan työstää ohjeistuksia ja sääntöjä. 

Suunnitteluvaiheessa voidaan myös kokeilla osallistamista kysymällä kentältä avoimella 

haulla ideoita. Tähänkin kannattaa luoda joku raami: ”siinäkin pitää olla konkreettisia eh-

dotuksia ja kysymyksiä tavallaan, et mitä esineitä, mitä asioita, muuten siitä helposti käy 

niin, että osalla on kauheesti mielipiteitä ja osa jää hiljaisiksi siihen viereen” (Weckman 

2020). 
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Syksyllä 2020 rekrytoidaan tuottaja ja kuratoinnin apuna olevat asiantuntijat. Yhdessä 

käsikirjoittajan kanssa he alkavat suunnitella joukkoistetun aineistonkeruun sisältöjä. 

Tuottajan ensimmäiset tehtävät liittyvät tiedotuksen valmisteluun ja tiedotusverkostojen 

luomiseen. Taiteilijat ja teatterit ja muut ryhmät tavoittaa liittojen ja tiedotuskeskusten 

kautta. Ensin hanke täytyy ”myydä” heille, motivoida järjestöt käyttämään verkostojaan 

museon hankkeen hyväksi. Tämä voi tarkoittaa käyntejä tiedotuskeskuksissa ja järjestö-

jen hallitusten kokouksissa, seuraavassa vaiheessa myös teatteritaloissa ja alan tapah-

tumissa: ”Olisko mahdollista mennä johonkin taloon kertomaan, et ois joku sellanen työ-

yhteisön yhteinen tiedotustilaisuus, ei se ehkä vaatis ihan kauheesti. Mut toinen on se, 

et mennään sieltä eri työ/ammattialojen kautta, mikä on sitten eri kiltojen, liittojen kautta, 

jollon sit oikeesti tavoittaa laajalti niitä ihmisiä” (Weckman 2020).  

Viestinnälle pitää luoda suunnitelma ja aikataulu, jotta koko hanke ei mene kentällä ohi. 

Ennakkotiedotus, tulevan hankkeen esittely, kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen var-

sinaisia osallistumispyyntöjä. Motivaatiota voi herätellä jo etukäteen. Etukäteen kannat-

taa myös valmistella konkreettisia esimerkkejä erilaisista osallistumisen tavoista. Näin 

voit olla mukana, näin voit osallistua, näin voit kertoa työstäsi ja taiteesta museon ylei-

sölle. Silloin ihmisillä olisi jo valmiiksi käsitys mistä on kyse, ja parhaassa tapauksessa 

halu osallistua, kun aineistoja aletaan ottaa vastaan. 

Syksyn aikana toteutetaan aineistonkeruualusta ja hankkeen verkkosivu, jolle kootaan 

ohjeita, sopimusmalleja ja erilaisia vinkkejä. Syksyllä toteutetaan myös ensimmäinen 

joukkoistetun sisällöntuotannon testi jonkun rajatun joukon, esimerkiksi valosuunnitteli-

joiden kanssa. Samalla pilotoidaan sekä toimintamallia että aineistonkeruualustaa. 
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Vuoden 2021 alussa käynnistyisi varsinainen aineistonkeruu. Uusia aihepiirejä ja tehtä-

vänantoja avataan talven ja kevään kuluessa, viestintä kentän suuntaan on aktiivista. 

Motivaatiota ja innostusta herätellään ja ylläpidetään säännöllisellä yhteydenpidolla. Jat-

kuva tiedottaminen ja yhteydenpito tuo ihmisille tunteen, että on mukana. Hanke voisi 

myös järjestää tapaamisia sekä museolla että eri puolilla Suomea teatteritaloissa tai jär-

jestöjen kokouksissa tai alan koulutustilaisuuksien yhteydessä. Mitä enemmän museo 

näkyy ja kertoo näyttelyprojektista, sitä helpompi ihmisten on ymmärtää, miksi osallistu-

minen olisi tärkeää. Samalla museo voi osoittaa omaa arvostustaan taiteilijoille ja teatte-

reille. ”Olis joku, joka jalkautuisi vaikka sinne työpaikalle tekemään syvähaastatteluja, ja 

sitten olis tiettyjä kysymyksiä ja pyydätte niihin vastauksia ja sen yrittäis tykittää liittojen 

ja kiltojen kautta ihmisille. Siitä tulis sellainen olo, että nyt ollaan oikeasti kiinnostuneita. 

Sitä pitää tosiaan tykittää, koska jos laittaa yhden viestin, se menee tosta [ohi]” (Weck-

man 2020).  

Museon on ymmärrettävä ja tiedostettava sille epäedullinen alkuasetelma: ”On tietty raja 

mitä voi freelancereilta pyytää, kun on tällainen instituutio, kuin museo” (Weckman 

2020). Keikkapalkkioilla elävän freelancerin voi olla vaikea suhtautua siihen, että mu-

seon kaltainen instituutio pyytää heiltä talkootyötä. Täytyy käyttää aikaa kohtaamisiin, 

miettiä mitä konkreettista museo voisi antaa vastineeksi, tehdä osallistuminen niin hel-

poksi kuin vain mahdollista. ”Auttaisi, että olisi se vetävä henkilö täällä, aktiivinen heidän 

suuntaansa”, arvioi Weckman.  

Aineistonkeruun vaiheessa tuottajan on oltava aktiivinen ja kuunneltava kentän viestejä. 

Motivaatiota voi pitää vireillä, kannustaa osallistumaan. Kun aineistoja on alkanut saa-

pua, voi jakaa tietoa niistä kentälle ja ne voivat toimia kannustimena muille. Näyttelykä-

sikirjoittamisen etenemisestä voisi myös harkita vaikka blogitekstien kirjoittamista, ja he-

rättää niiden kautta keskustelua. 
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Erilaisia osallistumisen tapoja räätälöidään yhdessä ihmisten kanssa, jotta osallistumi-

nen olisi mahdollisimman sujuvaa. Mutta kaikkia ei silti saa mukaan. Osalle osallistumis-

päätöksen tekeminen on helpompaa kuin toisille. Kaikille pitäisi kuitenkin antaa mahdol-

lisuus tulla mukaan, vaikka se sitten vaatisi museolta tai hankkeen projektityöntekijältä 

isompaa työpanosta: ”Jos olis mahdollista ajatella, - - et jos pienen siivun siitä resurssista 

pistäis siihen, et menis niiden ihmisten luokse, jotka eivät syystä tai toisesta osallistu” 

(Weckman 2020). 

Motivaatioon liittyy myös palkitseminen. Vastikään Teatterimuseossa päättyi hanke, 

jossa itsekin pukusuunnittelijana työskentelevä Merja Levo haastatteli paria kymmentä 

kollegaansa. Projekti vietiin Weckmanin mukaan hienosti päätökseen, kun haastatellut 

kutsuttiin yhteiseen päätöstilaisuuteen. ”Oli hirmu hienoa, että oli tää kahvitilaisuus, tää 

lopettajaistilaisuus, että se päätetään hienosti, eikä vaan lussahda. On lopetusrituaali, 

joku semmonen. Ne on ihmisille tosi tärkeitä” (Weckman 2020). Tilaisuudessa museo 

pääsi kokoamaan yhteen haastattelujen tulokset ja kiittämään vielä kertaalleen kaikkia 

osallistujia arvokkaista sisällöistä. Samalla suunnittelijat pääsivät tapaamaan toisiaan ja 

keskustelemaan ja muistelemaan yhdessä.  

 

Kesällä 2021 viimeistellään käsikirjoitusta ja tehdään lopulliset aineistovalinnat. Lopulli-

set siinä mielessä, että tehdään päätökset, mitkä aineistot ja sisällöt julkaistaan näyttelyn 

avajaisissa. Aineistot toimitetaan teknisille toteuttajille syksyllä, mutta aineistonkeruu jat-

kuu edelleen. Nyt aletaan muotoilla sitä mallia, joka jää pysyväksi toimintatavaksi.  
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On selvää, että näyttely ei tule valmiiksi avajaispäivään mennessä. ”Runko ja rönsyt” -

käsikirjoitusmalli varmistaa sen, että näyttelyn jokaisessa osiossa on sisältöä niin paljon, 

että se voidaan avata. Tarkoitus on lisätä rönsyjä ja sisältöjä ja täydentää näyttelyä edel-

leen. Käytännössä siis aineistonkeruu jatkuu ja museon on luotava prosessit aineistojen 

käsittelyyn ja siirtämiseen näyttelyyn. Myös yhteydenpito kentälle jatkuu. 

Kannattaa pitää mielessä, että tämänkaltainen prosessi on myös prosessina elävä ja 

muuttuva. Voidaan kokeilla, mikä toimii ja mikä ei, ja sitten korjata toimintatapoja ja ky-

symyksiä. ”Eihän tää meillekään oo mikään selvä juttu, voidaan muuttaa kaikkea. Mutta 

vastuukysymykset on selvät, kaikki mikä menee ulos, on meidän vastuulla.” (Seilo, 

ideapaja 4.2.2020.)  

Luottamus ja halu yhteistyöhön vahvistuvat ajan myötä. Hankkeeseen täytyisi panostaa 

pidemmän aikaa ja todella pyrkiä luomaan pysyviä toimintatapoja. ”Jatkumo on se juttu, 

ei vaan se, et nyt tästä tavataan kolme kertaa, vaan jatkumo. Ja sen, kuka sitä vetää, 

sen pitää olla innostunut saamaan niitä ihmisiä sinne” (Weckman 2020). Sellainen jatku-

vuus ei tapahdu itsekseen, vaan museon pitää jollakin tasolla resursoida se pysyvästi. 

Prosessien muuttuessa sujuvammiksi ja työtapojen oppimisen myötä työ mahdollisesti 

helpottuu, mutta ensimmäisten vuosien ajan siihen on löydyttävä aikaa. Aktiivisen taus-

tayhteisön tai tukiverkoston kokoaminen taidekentän toimijoista tulee edistämään mu-

seon toimintaa tulevaisuudessa, ja mitä vahvempi linkki kentän ja museon välillä on, sitä 

parempi museolle. Teatterimuseo on jo taidealan muisti, se voisi olla myös taiteilijayhtei-

sön kollektiivinen muisti ja kohtaamispaikka.  
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8 Pohdinta 

Kollektiivinen sisällöntuotanto voi tuoda Teatterimuseon näyttelyihin monipuolista ja ar-

vokasta sisältöä. Museon kannattaa kuitenkin tiedostaa, että projekti ei tule olemaan 

joukkoistamista puhtaimmillaan, jossa osallistujat tuottaisivat sisältöjä itseohjautuvasti ja 

kollektiivisesti. Työtapa muotoutuu pikemminkin jonkinlaiseksi perinteisen kuratoidun 

näyttelykäsikirjoituksen ja osallistavan sisällönkeruun yhdistelmäksi. Tämänkaltainen 

näyttelytuotantomalli vaatii paljon suunnittelua ja ohjausta Teatterimuseon puolelta. Toi-

mivan mallin luominen vaatii työtä.  

Kollektiivista näyttelyn sisällöntuotantoa kannattaa kuitenkin kokeilla, sillä saavutettavat 

edut ovat merkittäviä: taidekenttä pääsee mukaan ja sitoutuu museon toimintaan, yhteys 

kenttään muodostuu entistä suoremmaksi ja aktiivisemmaksi, tieto ja asiantuntemus li-

sääntyvät, museo saa uusia näkökulmia ja ideoita ja samalla kenttä harjaantuu oman 

työnsä dokumentointiin. Ennen kaikkea museon on mahdollista toteuttaa ajankohtaisia, 

eläviä ja sisällöltään mielenkiintoisia näyttelyitä. Susanna Rahkamon sanoin: ”Ideat ja-

lostuvat ja kasvavat, kun kukin lisää oman mausteensa yhteiseen keitokseen” (Rahkamo 

2014, 111). 

Opinnäytetyöni tulokset viittaavat siihen, että taidekenttä suhtautuu Teatterimuseon 

hankkeeseen lähtökohtaisen positiivisesti. Halu tuoda työtä ja taidetta esille on yhteinen 

kaikille osapuolille ja projekti koetaan tärkeäksi. Taidekentän halu osallistua on ole-

massa, motivaatio on helppo herättää. Todellisuudessa osallistumisen edessä on es-

teitä, joista suurimpana näyttää olevan ajan puute. Esittävien taiteiden kentällä täh-

täimessä on aina seuraava ensi-ilta, kaikki muu tulee prioriteettilistalla vasta sen jälkeen. 

Lisäksi ihmisillä on erilaiset mahdollisuudet ja osaaminen oman työnsä dokumentoimi-

seen. Museo voi kuitenkin tehdä paljon helpottaakseen osallistumista. 

Huolellinen ennakkosuunnittelu on tärkeää. Museon täytyy pystyä sanallistamaan pro-

jekti, sen tavoitteet, tarkoitus, vastuualueet ja aikataulu heti alusta alkaen. Mitä tarkempia 

ja konkreettisempia aineisto- ja sisältöpyynnöt ovat, sitä helpompi niihin on tarttua ja 

osallistua. Suorat kysymykset, kuvien ja muiden materiaalien pyynnöt, kyselyt ja rajatut 

aiheet tekevät vastaamisesta, jos ei nyt helppoa, niin ainakin mahdollista. Suurten kaa-

rien ja historiallisen kuvan kuratointivastuuta ei kannata siirtää kentälle. On parempi an-

taa taiteilijoiden keskittyä oman työnsä esittelemiseen. Museon tulisi palkata näyttelylle 
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käsikirjoittaja ja mahdollisesti myös eri alueiden sisältöasiantuntijat muodostamaan 

isommat linjat, joiden ympärille osallistamisella tuotetaan lisäsisältöjä. 

Taidekentän osallistumisen motivaatiotekijät näyttävät olevan ammatillisia. Näyttelyssä 

näkyminen ja mukana oleminen lisää ammatillista näkyvyyttä ja arvostusta. Tämä on 

taidekentän toimijoille osa työtä tai työn jatke, joka vahvistaa ammatillista arvoa ja iden-

titeettiä. Museo voi myös tarjota yhteisöllisyyttä ja verkostoitumismahdollisuuksia. Museo 

voi pitää motivaatiota yllä pitämällä yhteyttä kentälle, räätälöimällä erilaisia tapoja osal-

listua, tukemalla yhteisöllisyyttä ja palkitsemalla osallistumisen. 

Olennaista on osoittaa projektiin riittävästi henkilöresurssia. Museon vakinainen henkilö-

kunta ei käynnissä olevien muutosten paljoudessa välttämättä pysty panostamaan hank-

keeseen sen vaatimalla tavalla. Teatterimuseon kannattaisikin palkata erillinen, esimer-

kiksi puolipäiväinen hanketuottaja tukemaan osallisuutta. Tuottajan tueksi täytyy koota 

projektiryhmä museon eri toiminta-alueiden asiantuntijoista. Lisäksi muunkin työyhteisön 

on sitouduttava hankkeeseen. Yhteisöllisen osallisuuden rakentamiseen tarvitaan koko 

yhteisö.  

Projektin orkestroinnin kannalta tärkeintä on viestintä kentän suuntaan. Sen täytyy olla 

suunnitelmallista, säännöllistä ja jatkuvaa. Aktiivinen yhteydenpito tuo kentän toimijoille 

tunteen, että museo on kiinnostunut heistä ja heidän työstään. Se puolestaan herättää 

halun osallistua. 

Kollektiivinen näyttelysisällöntuotannon toimintatapa laajentaa tuottajan työkenttää mu-

seoiden näyttelyiden sisällöntuotannon alueelle. Tuottajan ei tarvitse itse olla juuri kysei-

sen aihealueen sisältöjen asiantuntija, vaan hänen korvaamaton panoksensa on yhtei-

sömanageroinnissa, hengennostatuksessa, verkostojen rakentamisessa, motivoinnissa 

ja mahdollistamisessa. Tietysti jonkunlainen kokonaiskuva aihealueesta on hyvä hankkia 

ennen projektia, mutta oleellisempaa on yhteisömanagerin osaaminen, ihmisten tarpei-

den huomioiminen niin digitaalisesti kuin perinteisemmin tavoin. Hanketuottajan tehtä-

vänä olisi tässä tapauksessa myös kehittää toimintamallia eteenpäin ja luoda perusta 

jatkuvuudelle. Kehittämistutkimuksen osaaja pystyy projektin puitteissa rakentamaan ja 

parantamaan työtapoja ja muodostamaan osallistamisesta museolle pysyvän toiminta-

tavan.  
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Opinnäytetyö antoi hyvän perustan osallistavan työtavan ottamiseksi osaksi Teatterimu-

seon toimintaa. Edellytykset osallistavalle työtavalle ovat olemassa, joten nyt on tärkeää 

löytää oikeat työtavat. Social Design Canvas -malli toimi verraten hyvin hankkeen hah-

mottelussa. Kävin tässä työssä läpi osallistujien ja motivaatioiden tunnistamisen, osallis-

tumisen esteet ja mahdollistamisen, mutta työtä kannattaisi museossa nyt jatkaa. Malli-

pohjaan kirjattuja asioita voisi käsitellä edelleen, iteroida ja täsmentää. Lisäksi sääntöjen 

muodostaminen ja työkalujen valinta jäivät tämän työn ulkopuolelle. Ne on hyvä käsitellä 

yhdessä osallistujien kanssa hankkeen valmistelu- ja käynnistysvaiheissa. 

Aikaisemmat kokemukset taidekentän kanssa toimimisesta antoivat olettaa, että halua 

tämänkaltaiseen yhteistyöhön olisi. Opinnäytetyö vahvisti tämän ennakko-oletuksen, 

mutta samalla kävi ilmi, että museon toiveet saattavat olla ylimitoitettuja siihen nähden, 

miten taiteilijat ja tekijät pystyvät ja haluavat osallistua. Uuden näyttelyn käsikirjoitustyö 

on valtava projekti ja joukkoistetussa sisällönkeruussa nähtiin mahdollisuus keventää 

museon työmäärää. Kävi ilmi, että osallistaminen vaatii museolta runsaasti työtä – suun-

nittelua, käsikirjoittamista, valintaa – sekä valmisteluvaiheessa että koko hankkeen ajan. 

Olisi ollut kiinnostavaa keskittyä enemmän tapoihin ja muotoihin, joilla museo osallistu-

mista pyytäisi, ehkä jopa pilotoida pieni sisältökokonaisuus jonkun taiteilijajoukon 

kanssa. Siihen ei tässä työssä ollut mahdollisuutta, mutta pilotointivaihe kannattaa tehdä 

mahdollisimman pian. Kollektiivisen sisällöntuotannon suunnittelua kannattaa museossa 

jatkossa tehdä tiiviisti yhdessä näyttelyn muun suunnittelun kanssa. Nämä eivät ole eril-

lisiä, vaan yhtä ja samaa näyttelysuunnitteluprosessia. 

Voisin kuvitella tämänkaltaiselle näyttelyiden tuotantomallille enemmänkin käyttöä mu-

seokentällä. Yhteisöllisyys, osallistaminen ja asiantuntemuksen hakeminen museoiden 

seinien ulkopuolelta ovat vahvasti esillä museopoliittisessa ohjelmassa, joten toimintata-

poja varmasti kehitetään museokentällä koko ajan. Malli, jossa sisältö osin kuratoidaan, 

osin joukkoistetaan, soveltuu varmasti myös muihin museoihin ja muille aloille. Aineiston 

keruun tavat, käyttöoikeuksien ratkaisun välineet, viestintäkanavat ja prosessin vaiheet 

on mielestäni mahdollista monistaa ja muokata muiden museoiden tarpeisiin. Se avaa 

kiinnostavia näkymiä myös tuottajille. 
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Taustoittavien puolistrukturoitujen haastattelujen runko 

Museonjohtaja Raija-Liisa Seilon haastattelu 5.11.2019 

1. Teatterimuseon laajentuminen, mikä aiheutti, miten prosessi eteni, mikä on vielä kes-
ken? 

2. Museolakiuudistus, mikä muuttui suhteessa edelliseen lakiin? Mitä uusi laki Teatteri-
museolta edellyttää? 

3. Millaisia vaatimuksia tai odotuksia Helsingin kaupungilla tällä hetkellä on Teatterimu-
seon suuntaan? Millaisia vaikutuksia toiminnalle niistä aiheutuu? 

4. Miten Kaapelitehtaan muutokset vaikuttavat? 

5. Mitkä ovat museon sidosryhmiä, tärkeimpiä, kaukaisempia? 

6. Keitä ovat esittävien taiteiden kentän toimijat? 

7. Millainen on museon suhde taiteilijakenttään? 

8. Millainen sen pitäisi olla, jos muuta kuin nykyinen? 

9. Miksi osallistaminen olisi tärkeää? 

 

Kokoelmatiimin ryhmähaastattelu 10.2.2020 
Sanna Brander (amanuenssi), Eeva Mustonen (arkistonhoitaja), Pälvi Laine (tutkija) 

1. Mitä on tehty yhteistyössä taidekentän kanssa? 

2. Keitä on osallistunut? 

3. Miten on onnistunut, mitä ongelmia? 

4. Mitä toiveita teillä on kentän osallistamiselle näyttelytyössä? 

5. Entä kokoelmapuolella? 

 

Tutkija Pälvi Laineen haastattelu 13.2.2020 

1. Miten tekijänoikeudet on huomioitava valokuvien näyttelykäytössä? 

2. Miten tekijänoikeudet on huomioitava ääni- tai videotallenteiden näyttelykäytössä? 
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Yhteisöllisen toiminnan mallipohja 

OSALLISTUJAT KONTRIBUUTIOT MOTIVAATIO MAHDOLLISTAJAT 

Teatterimuseo Viestintä ja organisointi, 
aikataulutus, tapaami-
set, ohjeet, neuvonta, 
kuratointi, valinnat, 
päätökset 

Moniääninen näyttely, 
kentän sitouttaminen, 
alan arvostuksen nos-
taminen, lakisääteiset 
tehtävät 

  

Taiteilijat, tekijät. Esit-
tävien taiteiden teosten 
tuotantoon osallistuvat 
henkilöt, alan ammatti-
laiset 

Tietoa omasta työstä, 
työn ja ajattelun kuvai-
leminen, aineistot, tie-
toa ilmiöistä, tietoa kol-
legoista, apua valintojen 
tekemiseen 

Oman työn ja ajatte-
lun näkyminen ja säi-
lyminen, arvostuksen 
saaminen, alan näky-
vyys, kohtaamiset, yh-
teisöllisyys, huolenpi-
don kohteena, valit-
tuna oleminen 

Suora kontaktointi, 
jatkuva viestintä, 
helppo osallistuminen, 
työpajatyyppiset tilai-
suudet, lainattavat 
laitteet, täsmäkysy-
mykset, väli-dl:t 

Esiintyvät ryhmät. Teat-
terit, tanssiteatterit, sir-
kusryhmät, esitystai-
teen ryhmät. Vakiintu-
neet ja väliaikaiset ko-
koonpanot 

Tieto ryhmän tuotan-
nosta, monipuoliset ma-
teriaalit 

Oman historian säily-
minen, oma organi-
saatio osaksi kaano-
nia, työstä jää jälki, 
useampi saa tietää te-
oksista 

Yhteydenpito, neu-
vonta, esityskalenterin 
huomioiminen, helpot 
tavat osallistua, val-
miit kysymyspatterit 
ja tarkkaan määritellyt 
aineistopyynnöt 

Tiedotuskeskukset. Esi-
tystaiteen keskus, Sir-
kuksen tiedotuskeskus, 
Tanssin tiedotuskeskus, 
Teatterin tiedotuskes-
kus 

Asiantuntemusta ken-
tän tilanteesta ja ilmi-
öistä, tilastotietoa, tie-
tokannat, aineistot 

Alan näkyvyys, taiteen 
säilyminen, halu välit-
tää tietoa, halu edis-
tää taiteen asemaa, 
halua olla yhteistyö-
kumppani, velvolli-
suus, oman toiminnan 
tarkoitus 

Yhteistyöllä perinteitä, 
tavoitteet samat kuin 
keskusten omat ta-
voitteet, arvot eivät 
ristiriidassa, työresurs-
sia löytyy, kun sovi-
taan yhteistyön ta-
voista 

Muut järjestöt ja yhtei-
söt. Ammattiliitot, killat, 
muut 

Kontaktit kentälle, vies-
tintävälineet ja kanavat, 
tietoa alan ajankohtai-
sista asioista ja ilmiöistä 

Alan näkyvyys, amma-
tin arvostuksen nosta-
minen, ammatin näky-
vyyden lisääminen, ar-
vostusta alalle 

Sopiminen hyvissä 
ajoin, työpajatyyppi-
set tilaisuudet, fasili-
tointi, tapaamiset, ai-
kataulujen sovittami-
nen 
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Opiskelijat. Taideopis-
kelijat, taiteen tutki-
muksen opiskelijat 

Työpanos, kurssityöt, 
kysymykset, kyseen-
alaistaminen, tulevai-
suuden tekijöiden näkö-
kulmat 

Halu oppia, kiinnos-
tus, opintopisteet 

Yhteistyö kurssisisäl-
töjen suunnittelussa, 
osallistuminen osana 
opiskelua 

Tutkijat. Taiteentutki-
mus, teatteritiede, tai-
teellinen tutkimus, Tai-
deyliopisto, Tampereen 
yliopiston yhteiseuroop-
palainen hanke, Teatte-
rintutkimuksen seura 

Ajankohtaista, tutkittua 
tietoa, näkemys koko-
naisuuksista, kuratoin-
tiapu 

Oma tutkimusintressi, 
oman tutkimusalan 
näkyvyys, julkaisu-
mahdollisuus 

Työpaja- tai seminaa-
rityyppinen osallistu-
minen, aika kalente-
riin, tapaamiset, rahal-
linen korvaus 

Kriitikot. Näkemys kokonaisuuk-
sista, tietoa valintojen 
tueksi 

Alan kehittyminen, 
kiinnostus, tietämyk-
sen lisääntyminen 

Sovitut tapaamiset, 
kontribuutio esim. 
haastattelun kautta, 
täsmäkysymykset 

Keräilijät. Kokoelmia ja 
tietoa keräilevät yksi-
tyishenkilöt, entusiastit 

Tieto, aineistot, aika, in-
tressit 

Elämäntyön säilymi-
nen, oma nimi histori-
aan, arvostuksen ko-
keminen 

Tiedon ja aineiston 
hakeminen heiltä pai-
kan päältä, haastatte-
lut, esiselvitys auttaa 
alkuun 

 


