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The number of events has increased both in museums and in other cultural institutions. 
Nowadays there are events everywhere in town. The number of events has led to a com-
petition between the various parties.  
 
This has caused problems also in Helsinki City Museum. Event production faces problems 
for example in marketing, resources and quality of the events. Nowadays the museum 
rarely gets attention in media and there could be more customers in the museum. Also the 
production organization is not working well. These are the reasons, why Helsinki City Mu-
seum needs to develop its’ event production. 
 
The aim of the study was to develop events and activities of Helsinki City Museum by iden-
tifying customers’ and museum staff’s needs and wishes. The research methods of the 
study were document analysis, discussions with the museum’s event production group, 
group interview, questionnaires to customers and employees and future-workshop.  
 
The results of the study showed that the number of events has increased tremendously in 
the past 15 years. Events and activities respond mainly to customer needs. Some of cus-
tomers visit frequently and some of them don’t know of the existence of the museum. Cus-
tomers thought that museum’s events are important but not necessary. Customers were 
seeking for information, experiences and inspiration from the events.  
 
The majority of the employees of Helsinki City Museum have been working in the events. 
32 % would like to participate more in planning and organizing of the events. Appreciation 
of events varies among the employees. Both the employees and the customers preferred 
events which had wide-ranging contents and in which they could have an active role. 
 
There are several ways to make Helsinki City Museum’s event production more profes-
sional. It’s important to plan well, to co-ordinate all the production and reduce the number 
of events. The museum should use more targeted marketing and be more customer-
oriented. The management’s and the staff’s commitment is very important. 
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1 Johdanto 
 

Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää Helsingin kaupunginmuseon tapahtumallista 

toimintaa sekä asiakkaan että museon ja sen henkilökunnan näkökulmasta. Tavoittee-

na on kartoittaa eri tahojen tarpeita ja toiveita sekä selvittää, kuinka ne kohtaavat tällä 

hetkellä. Saatua tietoa voidaan hyödyntää tulevien tapahtumien suunnittelussa ja ta-

pahtumatuotantoa koskevien muutosten tekemisessä. Saamieni tulosten perusteella 

tulen tekemään toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kaupunginmuseon tapahtumatuo-

tanto pystyy ammattimaistumaan.    

 

Kehittämistyöni lähti liikkeelle tarpeesta ammattimaistaa ja tehostaa Helsingin kaupun-

ginmuseon tapahtumatuotantoa. Museon tapahtumatuotantoryhmässä (myöhemmin 

tatu-ryhmä) on jo kauan puhuttu, että muutoksia tarvitaan, koska nykyinen malli ei toi-

mi. Kaupunginmuseon tapahtumatuotannossa on lukuisia ongelmia, joihin pyrin kehit-

tämistyössäni löytämään ratkaisuja. Kehittämisellä pyrinkin löytämään keinot, joilla mu-

seon tapahtumatuotanto saa selkeät rakenteet, toiminnasta tulee kannattavaa ja re-

surssit riittävät. Lähtökohtana on, että toiminnan tulee olla mielekästä niin asiakkaan 

kuin museonkin näkökulmasta.  

 

Helsingin kaupunginmuseo on vuonna 1911 perustettu kulttuurihistoriallinen museo, 

joka on vuodesta 1981 saakka toiminut myös Keski-Uudenmaan maakuntamuseona. 

Kaupunginmuseolla on tällä hetkellä kuusi museota: 1) Sofiankadun museo, 2) Lasten 

kaupunki Sederholmin talossa, 3) Hakasalmen huvila, 4) Ruiskumestarin talo, 5) Ratik-

kamuseo ja 6) Työväenasuntomuseo. Museolla on ollut kuitenkin aiemmin enemmän 

toimipisteitä. Tuomarinkylän kartanon sivurakennuksessa toiminut Lastenmuseo suljet-

tiin tammikuussa 2011. Koulumuseo suljettiin joulukuussa 2010 ja Voimalamuseo elo-

kuussa 2010. Myös Sofiankadun katumuseo lakkautettiin vuoden 2011 alussa. Tänä 

vuonna kaupunginmuseo luopui Tuomarinkylän kartanomuseosta. Vuoden 2015 - 16 

vaihteessa kaupunginmuseo muuttaa uusiin tiloihin Senaatintorin laidalle, jolloin luovu-

taan Sofiankadun museosta. 

 

Helsingin kaupunginmuseo on kävijämäärältään Suomen suurimpia museoita. Muse-

ossa kävi vuonna 2012 kolmanneksi eniten kävijöitä. Kävijöitä oli yhteensä 157000. 

Enemmän kävijöitä oli ainoastaan Ateneumin taidemuseossa ja Nykytaiteen museo 
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Kiasmassa. (Museoliiton internetsivut.) Kaupunginmuseossa työskentelee 72 vakituista 

työntekijää, minkä lisäksi museossa on töissä lukuisia määräaikaisia työntekijöitä. 

 

Tapahtumatuotanto on kuulunut museon perustoimintaan jo vuosikymmeniä, mutta 

viime vuosina tapahtumien määrä on lisääntynyt huimasti. Museon tapahtumat voivat 

olla isoja, monitoimintaisia yleisötapahtumia tai yksittäisiä toimintoja kuten opastuksia, 

työpajoja ja luentoja. Tapahtumat ovat kertaluontoisia tai toistuvia tilaisuuksia, joihin 

näyttelyt eivät omassa kehittämistyössäni lukeudu. 

 

Viimeisen viiden vuoden aikana Helsingin kaupunginmuseossa on järjestetty keskimää-

rin 65 tapahtumaa vuodessa, kun vielä 1990-luvun alussa tapahtumien määrä jäi kah-

teenkymmeneen. Tämän vuoden elokuun loppuun mennessä kaupunginmuseossa oli 

järjestetty jo 56 tapahtumaa. Tapahtumilla ei enää päästä asetettuihin tavoitteisiin. Ta-

pahtuman tavoitteena voi olla esimerkiksi näkyvyyden saaminen, olemassa olevien 

asiakassuhteiden lujittaminen, uusien yleisöjen houkuttelu, yrityskuvan kehittäminen, 

palvelujen myyminen tai oman henkilöstön motivoiminen ja koulutus. (Vallo & Häyrinen 

2012, 22.) Tapahtumat pienentävät kynnystä astua museoon, toiminnasta tehdään 

käytännön läheistä (Karhio 2008, 15). Kaupunginmuseo panostaa paljon tapahtumiin, 

joten niistä toivotaan myös hyvää tulosta. Aina panostus ja tulos eivät kuitenkaan koh-

taa, joten tehostamista tarvitaan. Olettamuksena onkin, että Helsingin kaupunginmuseo 

järjestää liikaa tapahtumia, jolloin tapahtumista saatava hyöty vähenee. 

 

Pyrkimys ja halukkuus tapahtumien järjestämiseen ja tapahtumallisuuden lisäämiseen 

näkyy myös museon strategisissa linjauksissa. Kaupunginmuseon strategisena tavoit-

teena on vastata palveluvalikoimallaan eli myös tapahtumatuotannollaan kaupunkilais-

ten tarpeisiin (Helsingin kaupunginmuseon strategia). Palveluntuottajan on tunnettava 

omat potentiaaliset asiakkaansa ja heidän tarpeensa. Asiakaskunnan tuntemus on 

pohjana palvelujen kehittämiselle. (Juurakko & Kauhanen & Öhage 2012, 57 - 58.)  

 

Tällä hetkellä museo on luomassa uutta visiota ja strategiaa vuodeksi 2018. Uudessa 

kaupunginmuseossa temaattisilla tapahtumilla tulee olemaan keskeinen rooli helsinki-

läisten arjen ja vapaa-ajan elävöittämisessä. Tapahtumat ovat mukana luomassa tasa-

painoista, elinvoimasta ja monipuolista kokonaisuutta yleisölle. Museo pyrkii kaikessa 

sisältötuotannossaan tuoreisiin ratkaisuihin ja elämyksellisyyteen. (Helsingin kaupun-

ginmuseon strategia.)  
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Työskentelen itse työpajaohjaajana Helsingin kaupunginmuseossa. Koulutukseltani 

olen kulttuurituottaja (amk) ja työnkuvaani kuuluu myös tapahtumien tuottaminen. Olen 

mukana tatu-ryhmässä, jossa tapahtumia suunnitellaan ja toteutetaan. Tällä hetkellä 

tatu-ryhmään kuuluvat kaikki opetusryhmän ja markkinointi- ja viestintäryhmän työnte-

kijät. He kaikki kuuluvat yleisöpalveluyksikköön. Tämän lisäksi ryhmässä on mukana 

yksi edustaja museon muista yksiköistä. Näitä yksiköitä ovat hallinto, kulttuuriympäris-

tö, kuvakokoelmat ja esinekokoelmat. Tatu-ryhmässä on yhteensä 16 vakituista henki-

löä. 

 

Tatu-ryhmän kanssa käymissäni keskusteluissa on löytynyt useita syitä tapahtumatuo-

tannon kehittämistarpeelle. Suurimpia ongelmia on tapahtumien räjähdysmäinen kasvu 

niin kaupunginmuseossa kuin kaupungissa yleensäkin.  

 
”Tuntuu, että kilpailu tapahtumista on kiristymässä ympäri vuoden. Tapahtumia 
kaupunki täynnä.” (Tatu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu.)  

 

Tapahtumien suuri määrä on johtanut siihen, että museon tapahtumat eivät saa näky-

vyyttä mediassa, kävijöitä ei tavoiteta eivätkä resurssit ole riittävät. Nykyaikana museo 

kilpailee medianäkyvyydestä ja kävijöistä useiden toimijoiden kanssa. Kilpailijoita ovat 

niin toiset museot ja muu kulttuuritarjonta kuin kaupalliset elämystarjoajat ja viihdeteol-

lisuuskin (Kaitavuori 2009, 285 - 286). Tämän vuoksi erottautuminen on erityisen tär-

keää. Palvelusta tulisikin pyrkiä tekemään niin omalaatuinen, että se erottuisi kilpailijoi-

den tarjonnasta ja puhuttelisi toivottua asiakaskuntaa (Juurakko & Kauhanen & Öhage 

2012, 57 - 58).   

 

Tulevaisuus tuo mukanaan muutoksia, jotka voivat olla niin mahdollisuuksia kuin on-

gelmiakin museon tapahtumatuotannolle. Kaupunginmuseo muuttaa uusiin tiloihin lop-

puvuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana. Uudet tilat mahdollistavat uusia toimintoja, 

joissa tapahtumatuotannolla voi olla keskeinen rooli. Onkin hyvä kartoittaa tapahtuma-

tuotannon mahdollisuuksia jo tässä vaiheessa ja tutkia, minkälaiset rakenteet toimisivat 

tapahtumatuotannon organisoimisessa.  

 

Kaupunginmuseo siirtyy nettobudjetointiin vuoden 2014 alusta, mikä voi tarjota myös 

tapahtumatuotannolle uusia mahdollisuuksia. Omarahoituksen lisääntyminen voi merki-

tä sitä, että tapahtumatuotantoon on käytettävissä jopa nykyistä enemmän rahaa. Tu-

levaisuudessa resurssit eivät yleisesti ottaen kuitenkaan lisäänny, joten on hyvä enna-

koida ja varautua resurssien riittämiseen. Resursseja tulee käyttää harkitusti ja luoda 
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puitteet laadukkaalle ja kattavalle toiminnalle käytettävissä olevilla resursseilla. Voisiko 

osallistamisesta ja eri tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä löytyä apua resurssion-

gelmaan?  

 

Aihe on ajankohtainen ja monissa museoissa pohditaankin tapahtumien tarpeellisuutta. 

Tutkimus palvelee parhaimmassa tapauksessa niin kaupunginmuseon omaa tapahtu-

matuotantoa kuin museoalaa yleisemminkin. 

 

1.1 Tutkimusongelmat 
 

Olen asettanut kehittämistyölleni kolme tutkimusongelmaa, joihin pyrin tutkimuksessani 

vastaamaan eri tutkimusmenetelmien avulla. 

 

Tutkimusongelmat ovat: 

1. Vastaako Helsingin kaupunginmuseo tapahtumillaan asiakastarpeeseen? 

2. Vastaako Helsingin kaupunginmuseo tapahtumatuotannollaan museon strategisiin 

tavoitteisiin ja kohtaavatko museon tavoitteet ja resurssit?   

3. Kuinka Helsingin kaupunginmuseo voisi kehittää tapahtumatuotantoaan asiakas-

lähtöisesti? 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 
 

Käytän kehittämistyössäni erilaisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla saan kattavasti 

tietoa kehittämiskohteestani. Kehittämistyöni aluksi tutustun Helsingin kaupunginmuse-

on vanhoihin toimintakertomuksiin ja Kertomuksiin Helsingin kaupungin kunnallishallin-

nosta. Tämän aineiston avulla selvitän kaupunginmuseon tapahtumahistoriaa aina ny-

kypäivään asti. Tapahtumien kävijöistä saan tietoa kaupunginmuseon kävijämäärätilas-

toista. Aineiston analysoinnissa käytän menetelmänä dokumenttianalyysia. Kaupun-

ginmuseon tapahtumatuotantoon, onnistumisiin ja ongelmiin, syvennyn yhdessä tatu-

ryhmän kanssa pitämällä heille erillisen tapahtumien arviointikeskustelun. Arviointikes-

kustelun tavoitteena on löytää tapahtumatuotannosta toimivat asiat ja kehittämistä vaa-

tivat kohteet. 

 

Kehittämistyössäni asiakkailla on keskeinen rooli. Tämän vuoksi teen sähköisen asia-

kaskyselyn kaupunginmuseon asiakaskirjeen tilaajille. Kyselyssä kartoitan asiakkaiden 
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toiveita ja tarpeita tapahtumien suhteen. Kysely sopii hyvin kaikenlaisen varmentavan 

tiedon keräämiseen ja lähtötilanteen selvittämiseen (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 

2009, 41).  

 

Asiakaskyselyn pohjalta kerään syventävää tietoa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 

opiskelijoilta ryhmähaastattelussa. Ryhmähaastattelussa keskustelemme pienryhmällä 

museoiden tapahtumista. Tällaisissa haastattelutilanteissa ryhmä keskustelee vapaasti 

aiheesta. Ryhmähaastattelut ovat erinomaisia tapoja saada syvällistä tietoa ja uusia 

ideoita. (Ojasalo ym. 2009, 42.) Ryhmähaastattelun tavoitteena on kartoittaa, mitä nuo-

ret ja mahdollisesti ei-kävijät tietävät kaupunginmuseon tapahtumista, ja millaisia palve-

luja he toivoisivat museon tarjoavan jatkossa. 

 

Henkilökunnan tapahtumiin liittyvistä toiveista, tarpeista ja asenteista saan tietoa teke-

mällä sähköisen kyselyn kaupunginmuseon koko henkilökunnalle. Kehittämistyössä on 

erityisen tärkeää, että kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilökunnan kanssa, jolloin 

jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kaupunginmuseon tapahtuma-

tuotantoryhmälle pidän varsinaisen tulevaisuustyöpajan, jossa pohdimme yhdessä mu-

seon tapahtumavisiota ja keinoja saavuttaa asetetut tavoitteet. Menetelmänä käytän 

tulevaisuuden muistelua. Koska kehitetään asiantuntijatyötä, on hyvä käyttää yhteisölli-

siä menetelmiä, joiden avulla kehitetään kohdetta yhdessä. Uusien ratkaisujen ja toi-

menpide-ehdotusten tekeminen vaatii saumatonta yhteistyötä ja ymmärrystä asioista. 

(Ojasalo ym. 2009, 40.) 

 

2 Tapahtumien aika museoalalla – taustaa tutkimukselle 
 

Museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on lisätä ja ylläpitää kansalaisten tie-

tämystä historiastaan, kulttuuristaan ja ympäristöstään. Museot pyrkivät tähän tallen-

tamalla, tutkimalla, säilyttämällä ja asettamalla näytteille aineistojaan. Museotyön am-

mattieettisissä säännöissä painotetaan museon kasvatuksellista ja yhteisöllistä roolia.  

(Museo oppimisympäristönä 2004, 24.) Museot pyrkivät toiminnallaan vastaamaan 

nykyajan ja yhteiskunnan haasteisiin. Museot ottavatkin asiakkaat yhä enemmän huo-

mioon tarjoamalla vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja kiinnostavia matkailukohteita. 

Elämyksellisyydestä onkin tullut yksi ajan haasteista. (Museo oppimisympäristönä  

2004, 26.) 
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Museoiden elämyksellisyydestä on kuitenkin käyty keskustelua jo vuosikymmeniä. Pie-

net elämykselliset tapahtumat ovatkin kuuluneet museon tarjontaan jo kauan, mutta 

erityisesti 1980-luvulta lähtien niitä on alettu todenteolla tuotteistaa (Museo oppimisym-

päristönä 2004, 133). Elämys syntyy eri ihmisille eri asioista pohjautuen omiin koke-

muksiin ja elinympäristöön. Elämys syntyy ainoastaan, jos ihmisellä on jokin aiheeseen 

tai esineeseen liittyvä tunneside tai tieto. Myös uuden kokeminen, oppiminen ja itse 

tekeminen synnyttävät elämyksiä. (Helavuori & Räsänen 2003, 99 - 101.) Elämysten 

kautta historia jää mieleen kuin vahingossa (Kotivuori 2003, 108). Elämyksiä voidaan 

käyttää motivointikeinona, mutta elämys ei kuitenkaan saa olla toiminnan itseisarvo 

(Museo oppimisympäristönä 2003, 133). 

 

Ihmisten rooli elämysten luojina on suuri. Kokemuksesta muodostuu kokonaisvaltainen 

ja se jää paremmin mieleen, kun siihen liittyy kanssakäymistä toisen ihmisen kanssa, 

elävän esittäjän läsnäoloa. Tällaiset tapahtumat ovat myös houkuttelevampia ja kerää-

vät enemmän kävijöitä. Jo 1990-luvulta lähtien museoiden näyttelyitä onkin elävöitetty 

ajanmukaisin ja teemaan sopivin roolihahmoin. Roolihenkilöt herättävät menneen hen-

kiin. (Helavuori & Räsänen 2003, 101 ja 103.) Myös tutkija Salme Kotivuoren (2003, 

107) mielestä oppaiden läsnäolo ja heiltä saatava tieto on itsessään elämys. Kulttuuri-

historiallisten museoiden tarjoamat elämykset pohjautuvatkin usein erilaisiin aikamat-

koihin, simulaatioihin ja teematapahtumiin (Museo oppimisympäristönä 2004, 134). 

Hyvänä esimerkkinä roolihenkilöiden elämyksellisestä käytöstä ovat Helsingin kaupun-

ginmuseon vanhanajan oppitunnit ja Kohtaamisia-roolihenkilöt, joista kerron seuraa-

vassa luvussa tarkemmin.  

 

Museon omaa aihepiiriä tukevien tapahtumien järjestämisellä on suuri merkitys muse-

olle. Tapahtumilla tehostetaan museon ydinpalveluja sekä vastataan erilaisten kohde-

ryhmien tarpeisiin. Tapahtuma on keino herättää ja ylläpitää sekä yleisön että päättäji-

en kiinnostusta museota kohtaan. Usein tapahtumilla onkin myös taloudellinen merkitys 

pääsymaksujen, avustusten ja sponsoreiden muodossa. (Ambrose & Paine 2012, 72 - 

74.) 

 

2.1 Tapahtumiin käytettävät resurssit 
 

Tapahtumien tuottaminen vaatii monenlaisia resursseja: henkilökuntaa, osaamista, 

rahaa, aikaa ja tiloja. Olemassa olevat resurssit vaikuttavat museoiden järjestämien 

tapahtumien määriin (Ambrose & Paine 2012, 73).  
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Henkilöstö on tapahtumatuotannon tärkein voimavara (Kauhanen & Juurakko & Kau-

hanen 2002, 120). Tapahtuman suunnittelussa tulee ottaa huomioon kolme keskeistä 

tahoa: yleisö, oma henkilöstö sekä sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. Oman henkilös-

tön ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen on erityisen tärkeää ja auttaa onnistuneen 

tapahtuman järjestämisessä. Vapaaehtoistyövoiman motivoimiseksi täytyy osata luoda 

hyvä yhteishenki. Palautteen antaminen ja palkitseminen projektin päätyttyä lisää posi-

tiivista ilmapiiriä. (Kauhanen ym. 2002, 48 - 49.) 

 

Vuonna 1945 kaikissa Suomen museoissa työskenteli ainoastaan 21 vakituista työnte-

kijää. Näistä vain kolmella oli ammatillinen erikoiskoulutus. Vuonna 2008 museoissa oli 

töissä 1787 vakituista henkilöä ja heistä 56 prosentilla oli alan ammatillinen erikoiskou-

lutus. (Suomen museohistoria 2010, 28.) 

 

Museoammattilaisten tulisi vastata tämän päivän haasteisiin. Museoilta ja sen henkilös-

töltä odotetaan nykyisin luovuutta. Artikkelissaan Kotivuori ottaa esille museoammatti-

laisten roolin muuttumisen ja mahdollisen tarpeen laajentaa koulutuspohjaa. Hän ei 

suoranaisesti kerro kantaansa, mutta antaa viitteitä siitä, että museoammattilaisten 

tulisi kohdata yleisöjään. He ovat sisällön asiantuntijoita, jotka pystyvät tarjoamaan 

asiakkaalle elämyksiä tiedollaan. Kotivuori pohtii museoammattilaisen työkentän rajoja 

omien kokemustensa avulla. Hän miettii, onko tutkijan tehtävänä tarkastaa asiasisältö, 

luoda uutta ohjelmistoa vai kenties esiintyä. Omilla Turun linnan tonttu-ukko kierroksil-

laan Kotivuori on luonut niin sisältöä, uutta ohjelmistoa kuin esiintynytkin. Hänen mie-

lestään näitä pystyy tekemään kohtuuden rajoissa. (Kotivuori 2003, 109 - 110.) 

 

Suurin este ihmistyövoimaa vaativien toimintojen, kuten työpajojen ja draamaopastus-

ten käyttämiselle näyttelyiden elävöittämisessä on rahan puute. Toisaalta ei ehkä olla 

vielä tietoisia kaikista toimintamahdollisuuksista. Ideoiden kartoitus ja lainaaminen toi-

silta on sallittua ja suotavaa. (Helavuori & Räsänen 2003, 102 - 103.) Tapahtumatuo-

tanto vaatii myös tiloja. Museot voivat järjestää tapahtumia omissa tiloissaan tai netis-

sä, mutta myös jalkautumalla omien tilojensa ulkopuolelle (Ambrose & Paine 2012, 72). 

 

Tapahtumien järjestäminen vie paljon aikaa. Täytyy osata luoda tasapainoiset raken-

teet, jotta sekä tapahtumien tuottamiseen, että muuhun työhön jää tarpeeksi resursse-

ja. Jokainen museo päättää itse sisällölliset painopisteensä, painottuvatko opetusoh-

jelman tapahtumat vai suurelle yleisölle suunnatut opetukselliset tai viihteelliset tapah-

tumat. Joissakin museoissa pidetään myös tapahtumia, jotka eivät liity sen toimialaan, 
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kuten esimerkiksi häitä ja konferensseja. Myös nämä vaativat museolta resursseja. 

Tulisikin miettiä tarkoin, mitkä toiminnot kannattavat ja mitkä eivät. (Ambrose & Paine 

2012, 74.)  

 

Museoiden omat resurssit eivät useinkaan riitä, jolloin on hyvä turvautua eri yhteistyö-

muotoihin (Jaatinen 2003, 60). Yhteistyöprojektit mahdollistavat myös sellaisten tapah-

tumien järjestämisen, joita museo ei rahan, taidon tai muiden resurssien puutteen 

vuoksi kykenisi yksikseen järjestämään. (Ambrose & Paine 2012, 74.) Museon harjoit-

tama yhteistyö erilaisten verkostojen ja tahojen kanssa tuleekin tulevaisuudessa lisään-

tymään kuten myös erilaisten yhteistyömuotojen kirjo (Jaatinen 2003, 59). Esimerkiksi 

kunnassa palveluja ei tuoteta enää pelkästään omasta näkökulmasta, vaan lähtökoh-

tana voi olla yhteiskunnan tilaus ja tarpeet. Kunnan eri hallinnonalat tekevätkin nykyään 

enemmän yhteistyötä keskenään. (Jaatinen 2003, 60.) Yhteistyöprojektien ja jalkautu-

misen tavoitteena onkin usein uusien yleisöjen tavoittaminen ja tunnettuuden lisäämi-

nen (Ambrose & Paine 2012, 72).  

 

Nykyään on vaikea tyydyttää asiakkaiden tarpeita pelkillä näyttelyillä. Ja vaikka tapah-

tumat tuovatkin elämyksellisyyttä museoihin, niin elämyksen voi saavuttaa toisinkin. 

Monet museot tarjoavatkin lisäpalveluja kasvattamaan asiakkaiden viihtyisyyttä. Mu-

seokaupat ja -kahvilat kuuluvat väistämättä uusien ja uudistettavien museoiden tarjon-

taan. Museokaupan ja -kahvilan tuotevalikoiman ja sisustuksen on tarkoitus tukea mu-

seon toimintaa. Tällöin asiakas saa elämyksen myös lisäpalveluista, jotka ovat museol-

le vahva kilpailuvaltti. ((af Hällström 2003, 154 - 156.) 

 

2.2 Tapahtumien kävijät 
 

Julkisen talouden kiristyessä 1990-luvulta lähtien museoiden saama tuki on ollut sidot-

tuna tehtyyn tulokseen. Museoiden on siis täytynyt pyrkiä olemaan tehokkaampi ja vai-

kuttavampi palveluiden tarjoaja. Kävijämäärä on yksi museon selkeimmistä tulosmitta-

reista. (Mäkelä 2003, 86.) Museokävijä 2011 -tutkimuksen mukaan museoiden tapah-

tumat ja tapahtumaviikot tuovat museoon lisää kävijöitä ja tavoittavat myös yleisöä, 

joka ei muulloin käy museoissa (Taivassalo & Levä 2012, 12).  

 

Nykyaikana museot kilpailevat kävijöistä sekä keskenään että toisten toimijoiden ja 

moninaisten vapaa-ajanviettotapojen kanssa. Tämän vuoksi asiakastarpeisiin vastaa-

minen on yhä tärkeämpää. (Ambrose & Paine 2012, 27.) 1990-luvun alusta lähtien 
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asiakastyöhön onkin kiinnitetty enenevissä määrin huomiota. Tätä ennen asiakastyölle 

oli annettu vähävähältä enemmän painoarvoa, mutta se jäi useimmiten toissijaiseksi 

kokoelmatyöhön verrattuna. (Falk & Dierking 1992, xiii). 

 

Museoissa tulisi muistaa, että museot ovat ihmisiä varten. Museon tulisikin kehittää 

toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi tunnistamalla asiakkaiden tarpeet ja vastaamalla 

niihin. Museo ja sen palvelut voivat menestyä ainoastaan ymmärtämällä asiakkaita, 

näiden mieltymyksiä, toiveita ja tarpeita. Koko asiakaskunnan tunteminen vaatii kuiten-

kin jatkuvaa ja tehokasta tutkimustyötä. (Ambrose & Paine 2012, 26 - 27.) Kohderyh-

mämäärittely ja tarvekartoitus auttavat museota määrittämään, millaisia palveluja kan-

nattaa tarjota (Juurakko & Kauhanen & Öhage 2012, 50). Museo ei resurssiensa puit-

teissa pysty kuitenkaan vastaamaan kaikkiin mahdollisten kävijöidensä tarpeisiin ja 

toiveisiin. Tämän vuoksi tarvittavat muutokset on tehtävä keskittymällä tavoiteltuun 

kohderyhmään. (Ambrose ym. 2012, 38.)  Kohderyhmä tulee tuntea hyvin, jotta tapah-

tuma puhuttelee tavoiteltua kohderyhmää ja tapahtumasta tulee oikeankokoinen ja -

näköinen (Vallo & Häyrinen 2012, 119).  

 

Kohderyhmän voi määritellä eri tavoin. Ryhmänjäsenillä on aina selviä samankaltai-

suuksia, kuten samoja tarpeita ja samoja toimintatapoja. Perinteinen tapa on jaotella 

asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat ryhmiin demografisten eli väestötilastollisten teki-

jöiden mukaan, joita ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, ammatti ja asuinpaikka. Kohde-

ryhmä voi määräytyä myös geografisten eli maantieteellisten tekijöiden mukaan, joita 

ovat esimerkiksi kaupunki- tai maaseutuasuminen ja kotimaa. Kolmas tapa on jaotella 

asiakkaat ryhmiin tilannetekijöiden mukaan. Tällöin tarkastellaan sitä, käytetäänkö pal-

velua vapaa- vai työaikana sekä mihin vuorokaudenaikaan. Neljäs tapa on muodostaa 

ryhmiä psykografisten tekijöiden mukaan. Näitä jaottelun kriteerejä ovat yksilön per-

soonallisuus, elämän tyyli, arvot, asenteet ja kulttuuri. (Raatikainen 2008, 21 - 22.) 

Oregonin yliopiston elämänmittaisen oppimisen professori, filosofian tohtori John Falk 

on jakanut museokävijät motivaation mukaan kuuteen eri ryhmään, jotka ovat 1) tutki-

musmatkailijat, 2) mahdollistajat, 3) kokemusten etsijät, 4) ammattilaiset, 5) harrastajat 

sekä 6) rentoutujat. Jokainen kävijä valitsee käyntikohteensa omien tarpeidensa mu-

kaan. Kävijän ominaisuudet ja tarpeet tekevät käynnistä yksilöllisen. (Falk 2009, 158.) 

 

Vaikka Museot ovatkin kiinnittäneet asiakaslähtöisyyteen viimeisen vuosikymmenen 

aikana yhä enemmän huomiota, jo olemassa olevan asiakaskunnan ja tavoitellun asia-

kaskunnan koostumusta ja tarpeita ei ole tutkittu tarpeeksi. Tämä on johtanut  siihen, 
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että tarjontaa ei ole kohdennettu kenellekään tai se on kohdennettu keskivertokävijälle. 

(Karhu 2003, 29.) Perinteisesti museot ovatkin tuottaneet asiakkaille palveluja, joita 

museoammattilaiset ovat olettaneet asiakkaan tarvitsevan tai toivovan. Tällaisessa 

toimintatavassa korostuu museoalan asiantuntijan näkökulma ja asiakkaan todelliset 

tarpeet jäävät monesti huomioimatta. (Teräs & Teräsvirta 2013, 15.)  

 

Vallo ja Häyrinenkin (2012, 122) muistuttavat, että tapahtumaa ei järjestetä itselle vaan 

määritellylle kohderyhmälle. Hyvä tapahtumanjärjestäjä pystyy aina asettumaan kohde-

ryhmänsä asemaan. George Bernard Shaw’n sanonta ”Älä tee lähimmäisellesi sitä, 

mitä toivoisit itsellesi tehtävän. Teillä saattaa olla erilainen maku.”, puolustaa myös 

samaa ajatusta (Pakkanen & Korkeamäki & Kiiras 2009, 107). Asiakaslähtöisellä toi-

minnalla varmistetaan, että palvelut ovat sellaisia, joita asiakas tarvitsee, haluaa ja ar-

vostaa. Jos asiakas ei ole kiinnostunut tarjonnasta, palvelu on kaikkien kannalta turha. 

(Juurakko & Kauhanen & Öhage 2012, 52.) 

 

Jokaisella museokävijällä on siis omat toiveensa ja odotuksensa museokäynnille. Uu-

simman museokävijätutkimuksen mukaan museoon tullaan ensisijaisesti hakemaan 

elämyksiä, toiseksi saamaan tietoa ja kolmanneksi viihtymään (Taivassalo & Levä 

2012, 12). Asiakkaat kaipaavat kokonaisvaltaista palvelua, jolloin he viihtyvät museos-

sa paremmin ja tulevat uudestaankin. Palvelun tulee erottua muusta tarjonnasta oma-

leimaisuudellaan. (af Hällström 2003, 154.)  

 

Useimmat museokävijät vierailevat museossa ryhmässä. Yksintulijakin toimii käynnil-

lään sosiaalisessa kanssakäymisessä niin muiden kävijöiden kuin museohenkilökun-

nankin kanssa. Näin ollen käynti on aina sosiaalinen tapahtuma, jolloin käyntikokemuk-

seen vaikuttaa myös toiset ihmiset. (Falk & Dierking 1992, 3.) Museokäyntiin vaikuttaa 

syvästi myös rakennuksen tunnelma ja rakenteet sekä näyttelyiden sisältö esineineen 

ja teoksineen (Falk & Dierking 1992, 3).  

  

Museokävijät haluavat nykyisin yhä enemmän olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa 

museon kanssa. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa, että kävijät kaipaavat näyttelyil-

tä kokemuksellisuutta ja interaktiivisuutta. Kanssakäyminen ei kuitenkaan rajoitu pel-

kästään näyttelykäynteihin, vaan yhä useampi toivoo voivansa osallistua vapaaehtoi-

sena museon toimintaan. Vapaaehtoisia on ollut eri museoissa mukana esimerkiksi 

kokoelmatyössä, varainhankinnassa, näyttelytyöryhmissä, päivittäisissä rutiinitehtävis-

sä sekä myös tapahtumien järjestämisessä. Menestynyt museo tunnistaa ja osaa hyö-
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dyntää osallistamisen mahdollisuudet. (Ambrose & Paine 2012, 25 - 27.) Palveluiden 

tuottamisessa onkin olennaista olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Tällöin on 

hyvä kehittää palveluja yhdessä yhden tai useamman asiakkaan kanssa tai esimerkiksi 

asiakaspaneelissa. (Juurakko & Kauhanen & Öhage 2012, 46.) 

 

2.3 Tapahtumat ilmiönä 
 

Viime vuosina eri aloilla on tapahtunut tapahtumaistumista. Tapahtumien määrä on 

havaittavasti lisääntynyt kaikissa kulttuurilaitoksissa. Havainnon voi tehdä selaamalla 

esimerkiksi päivälehtiä, joiden menopalstat ovat täynnä erilaisia tapahtumia. Esimer-

kiksi Helsingin kaupungin kirjastoissa oli vuonna 2009 yhteensä 3620 tapahtumaa. 

Määrä koostuu erilaisista kirjailijailloista, keskustelutilaisuuksista, satutunneista, näytte-

lyistä sekä opastuksista. (Helle 2010, 23 - 24.)   

 

Tapahtumat ovat lisääntyneet, joten erottautuminen on yhä vaikeampaa. Tapahtuman-

järjestäjät juuttuvat monesti kaavoihinsa ja toistavat hyväksi todettua aina uudelleen. 

Mieleenpainuvan ja vaikuttavan tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen vaatii luovuut-

ta ja kunnianhimoa sekä riittävästi rohkeutta kokeilla uutta ja yllättävää. (Vallo & Häyri-

nen 2012, 8.) 

 

Helsingin kaupunki perusti tapahtumayksikön vuonna 2008. Tavoitteena oli tehdä Hel-

singistä tapahtumien kaupunki omaleimaisella ja rennolla tyylillä sekä tehdä kaupungis-

ta tapahtumien avulla viihtyisä ja vetovoimainen. Tapahtumayksikkö tuottaa tapahtumia 

itse ja yhteistyössä eri tahojen kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tunnetuim-

pia tapahtumayksikön tuottamia tapahtumia ovat esimerkiksi Helsinki-päivä ja Senaa-

tintorin uudenvuodenjuhla. Yksikkö tuo Helsinkiin myös kansainvälisiä suurtapahtumia. 

Tapahtumayksikön perustehtäviin kuuluu myös luoda rakenteita, jotka helpottavat ta-

pahtumien järjestämistä Helsingissä yleisesti. (Helsingin kaupungin internetsivut.)  

 

Tapahtumayksikön tapahtumapäällikkö Saila Machere on sanonut, että kaupungille 

tulee paljon tapahtumaehdotuksia. Sosiaalinen media on kuitenkin muuttanut tapahtu-

makenttää ja nykyisin monet kaupunkilaiset suunnittelevat ja järjestävät tapahtumia 

itse. Macheren mielestä Ravintolapäivä on tästä onnistunut esimerkki. (Helsingin kau-

pungin internetsivut.) Ravintolapäivä onkin mainio esimerkki myös viime vuosina syn-

tyneistä kaupunkitapahtumista. Tällaisissa tapahtumissa tapahtuma toteutetaan julki-

sessa kaupunkitilassa. Tapahtumat ovat luonteeltaan ns. pop up -tapahtumia, joissa 
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tarkoituksena on pistäytyä. Yhteisöllisyys kuuluu tapahtuman luonteeseen. Tapahtumi-

en keskinäinen kilpailu on johtanut siihen, että isojen massatapahtumien sijaan tuote-

taan enemmän pieniä ja kohdistetumpia tapahtumia, joissa tunnelmalla ja henkilökoh-

taisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli (Vallo & Häyrinen 2012, 24). 

 

2.4 Tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman markkinointi 
 

Yritysten ja organisaatioiden on nykyisin vaikea erottua perinteisillä markkinointikeinoil-

la lisääntyvässä informaatiotulvassa. Organisaatiosta julkaistut artikkelit ja kävijöiden 

sosiaalisessa mediassa jakamat arviot ja mielipiteet vaikuttavat enemmän kuin perin-

teinen markkinointiviestintä. Tämän vuoksi on alettu etsiä vaihtoehtoisia markkinointi-

keinoja ja tapahtumamarkkinointi on lisääntynyt. (Vallo & Häyrinen 2012, 19.) Tapah-

tumamarkkinoinnissa tapahtuma on keino välittää haluttu viesti halutulle kohderyhmälle 

elämyksellisesti, toiminnallisesti ja suunnitellusti (Vallo & Häyrinen 2012, 19). Tapah-

tumamarkkinoinnin tulee aina olla tavoitteellista ja osa organisaation markkinointistra-

tegiaa (Vallo & Häyrinen 2012, 20). Laajasti määriteltynä organisaation jokainen tapah-

tuma on markkinointitoimenpide (Vallo & Häyrinen 2012, 20). 

 

Tapahtumamarkkinointi mahdollistaa henkilökohtaisen vuorovaikutuksen asiakkaan 

kanssa. Jokaiselle tapahtumalle on helppo rajata oma kohderyhmänsä. Tapahtuma 

tuottaa parhaimmillaan ainutlaatuisia muistoja ja elämyksiä ja sen avulla organisaatio 

pystyy erottautumaan kilpailijoistaan. Tapahtuma on helposti hallittavissa ja sille asetet-

tujen tavoitteiden onnistumisesta saatava palaute on nopeaa. (Vallo & Häyrinen 2012, 

21 - 22.) 

 

Tapahtuman oma markkinointi on myös tärkeää. Tapahtuman markkinointiin kuuluvat 

1) sisäinen markkinointi, 2) lehdistötiedottaminen, 3) mediamarkkinointi ja 4) suora-

markkinointi. Sisäinen markkinointi on oman organisaation sisäistä tiedottamista. Leh-

distötiedottamisen muotoja ovat lehdistötiedotteet ja lehdistötilaisuudet. Mediamarkki-

nointi muodostuu lehti-, tv-, radio- ja internetmainonnasta. Suoramarkkinoinnissa teh-

dään suorapostituksia valitulle kohderyhmälle. Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä 

määrittävät, mitä markkinointikeinoja käytetään. (Vallo & Häyrinen 202, 55.) Nykyisin 

sosiaalinen media on noussut yhä tärkeämmäksi markkinointikeinoksi. Sähköisten 

viestien joukossa myös perinteinen kirje tai kutsu voi kuitenkin erottua edukseen henki-

lökohtaisuudellaan ja omalaatuisuudellaan. Tärkeintä on kuitenkin valita tapahtuman 

luonteelle ja kohderyhmälle soveltuva markkinointikeino.  
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Myös tapahtuman nimi on tärkeä osa markkinointia. Hyvä nimi erottaa palvelun muista 

ja herättää positiivia mielikuvia. Hyvä nimi on lyhyt, ytimekäs, persoonallinen sekä 

helppo muistaa. (Juurakko & Kauhanen & Öhage 2012, 62 - 63.) 

 

3 Helsingin kaupunginmuseon tapahtumat 
 

3.1 Tapahtumien jaottelu 
 

Kaupunginmuseon tapahtumat voidaan jakaa neljään eri kategoriaan:  

 

1) koko talon tapahtumat 

2) opetukselliset tapahtumat 

3) markkinoinnilliset tapahtumat 

4) näyttelykohtaiset tapahtumat 

 

Jako on syntynyt käytännön tarpeesta ryhmitellä erilaisia toimintoja, joita eri tahot tuot-

tavat itsenäisesti. Tapahtumien yksiselitteinen jaottelu on kuitenkin hankalaa ja rajat 

tapahtumaryhmien välillä ovat usein häilyviä.  

 

Koko talon tapahtumat ovat vuosittain toistuvia yleisölle avoimia tapahtumia. Näitä ta-

pahtumia suunnittelee ja toteuttaa tatu-ryhmä. Tatu-ryhmän tehtävänä on myös ideoida 

uusia tapahtumia, joista voisi kehittyä vuosittaisia. Ryhmä tuottaa myös kaikki näyttely-

ajajaiset sekä museon toimintaan liittyvät kertaluontoiset tapahtumat, kuten historialli-

siin juhlavuosiin liittyvät tilaisuudet.  

 

Opetukselliset tapahtumat on suunnattu pääasiassa päiväkodeille, kouluille ja muille 

oppilaitoksille sekä erityisryhmille. Valikoituja tapahtumia järjestetään myös suurelle 

yleisölle. Tapahtumien suunnittelijana ja toteuttajana on opetusryhmä, johon kuuluu 

seitsemän vakituista henkilöä.   

 

Markkinoinnillisten tapahtumien tarkoituksena on lisätä museon tunnettuutta ja näky-

vyyttä. Tapahtumien avulla kasvatetaan kävijämääriä ja sitoutetaan kanta-asiakkaita. 

Markkinoinnillisten tapahtumien avulla pyritään myös kasvattamaan myyntiä. Tällaisia 

tapahtumia ovat esimerkiksi messut sekä kanta-asiakasillat. Markkinointitapahtumia 
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toteuttaa markkinointi- ja viestintäryhmä (mavi-ryhmä), jossa on neljä vakituista työnte-

kijää. Vaikka markkinoinnilliset tapahtumat onkin erotettu omaksi ryhmäkseen, on myös 

muilla tapahtumilla aina markkinoinnillinen näkökulmansa. 

 

Näyttelykohtaiset tapahtumat ovat kertaluonteisia, tiettyyn näyttelyyn liittyviä tapahtu-

mia. Tällaisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus kuuluu kyseessä olevalle näyttely-

työryhmälle. 

 

3.2 Tapahtumien historia ja nykypäivä  
 

Kehittämistyöni aluksi tutustuin Helsingin kaupunginmuseon vanhoihin toimintakerto-

muksiin vuosilta 1970-2012. Tätä aiempaa tietoa kaupunginmuseon toiminnasta ja ta-

pahtumista löysin Kertomuksista Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Myös tatu-

ryhmän omat muistot ja tiedot tapahtumien historiasta olivat apuna kokonaiskuvan syn-

tymisessä. Tämän materiaalin avulla selvitin kaupunginmuseon tapahtumahistoriaa 

aina nykypäivään asti. Menetelmänä käytin dokumenttianalyysia ja keskusteluja tatu-

ryhmän kanssa.  

 

Kehittämistyössäni käsittelen ensisijaisesti tatu-ryhmän tuottamia koko talon tapahtu-

mia, mutta luon tarvittaessa silmäyksen myös muihin museon tapahtumiin. Elokuussa 

2013 kokoonnuin yhdessä tatu-ryhmän kanssa arvioimaan menneittä tapahtumiamme. 

Arvioinnin kohteena olivat tatu-ryhmän vuonna 2013 tuottamat tapahtumat sekä muu-

tamat suuret aikaisempina vuosina tuotannossa olleet tapahtumat. Tapahtumien kirjo 

on laaja, sillä osa arvioitavista tapahtumista on hyvinkin vakiintuneita ja osa vielä kokei-

luvaiheessa. Arviointikeskustelussa pohdimme yhdessä, mitä hyvää ja huonoa kussa-

kin tapahtumassa oli, mihin tavoitteeseen tapahtumalla pyrittiin ja oliko tavoitteet saa-

vutettu, kenelle tapahtuma oli suunnattu, kuinka tapahtuma oli profiloitunut sekä millai-

sia resursseja tapahtuman järjestämiseen oli käytetty ja oliko panokset ja tulokset koh-

danneet. Kriittisen ja objektiivisen arvioinnin tavoitteena oli pohtia tapahtuman kehitty-

miskelpoisuutta ja tulevaisuudennäkymiä. Seuraavaksi kerron lyhyesti kaupunginmu-

seon tapahtumista ja arviointikeskustelun tuloksista. 

 

Helsinki-päivä on yksi vanhimmista tapahtumista, jossa kaupunginmuseo on ollut 

omalla toiminnallaan mukana. Päivää vietetään joka vuosi 12.6. Helsingin kaupungin 

perustamisen vuosipäivänä. Ensimmäistä Helsinki-päivää vietettiin vuonna 1959. Hel-

singin kaupunginmuseo on ollut mukana alusta asti.  
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”Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin perustamisen vuosipäivää 12.6. vuosit-
tain vietetään erityisenä kaupungin nimikkopäivänä Helsinki-päivänä, että päivän 
tarkoituksena on tarjota kaupungin asukkaille tilaisuus tutustua kotikaupunkinsa 
kunnalliseen toimintaan, sen eri laitoksiin ja virastoihin, historiaan ja muistomerk-
keihin sekä tarjota heille viihdytystä erilaisten yleisötilaisuuksien muodossa, että 
kaupunginhallituksen tulee vahvistaa Helsinki-päivän ohjelma ja myöntää järjes-
telyä varten tarvittavat varat yleisistä käyttövaroistaan sekä että kaupungin viras-
tojen ja laitosten tulee pyrkiä järjestämään erilaisten merkkitapahtumien vietot, 
kuten uusien rakennusten vihkimiset, uusien katujen liikenteelle avaamiset yms. 
tapahtuviksi Helsinki-päivänä. (30.11. 796§)” (Kertomus Helsingin kaupungin 
kunnallishallinnosta 1960, 11.) 

 

Kaupunginmuseo on osallistunut Helsinki-päivään vuosien saatossa eri tavoin. Vähim-

millään osallistuminen on ollut museon eri toimipisteiden avoinna oloa ja enimmillään 

hyvinkin ohjelmallista. Pääsymaksullisina aikoina museon kaikkiin toimipisteisiin oli 

Helsinki-päivänä vapaa pääsy. Helsingin kaupunginmuseo poisti pääsymaksut muse-

oistaan vuonna 2008. Tätä ennen museoihin oli vapaa pääsy torstaisin sekä kaikkina 

tapahtumapäivinä. Kaupunginmuseossa on perinteisesti avattu näyttelyitä Helsinki-

päivänä. Päivän ohjelmaan ovat alusta alkaen kuuluneet erilaiset opastuskierrokset ja 

musiikki- ja lausuntaesitykset. Yleisöä ovat houkutelleet niin vossikka-ajelut kuin histo-

rialliset eväsretket ja -kulkueetkin. Sofian päivä -tapahtuman myötä, vuoden 1997 jäl-

keen, Helsinki-päivään panostaminen väheni, kun kaikki voimavarat käytettiin Sofian 

päivän järjestämiseen. Tatu-ryhmä arvioi kuitenkin Helsinki-päivän erittäin potentiaali-

seksi tapahtumaksi, johon kannattaa aina osallistua ja ottaa tapahtuman tarjoama vies-

tinnällinen hyöty käyttöön. Helsingin kaupunki nimittäin satsaa Helsinki-päivän viestin-

tään ja tapahtuma saakin paljon julkisuutta.  

 
”Hölmöjä ollaan, jos ei oteta sitä viestinnällistä hyötyä, jota he meille ilmaiseksi 
tarjoavat (tatu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu).”  

 

Helsinki-päivän idea ja sisältö liittyvät olennaisesti helsinkiläisyyteen ja Helsingin histo-

riaan, mikä taas on kaupunginmuseon ominta antia. Tapahtumassa mukana oleminen 

vahvistaa kaupunginmuseon identiteettiä ja profiilia. Tatu-ryhmä on tapahtumien arvi-

ointikeskustelussa yhtä mieltä siitä, että ohjelma voi olla pienimuotoistakin, kunhan 

olemme mukana. Toisinaan on kuitenkin syytä satsata enemmän. Tällä hetkellä tapah-

tuma on tuonut paljon väkeä kaupunginmuseoon, johtuen siitä, että tapahtuma alkaa 

aina kaupunginjohtajan avauspuheenvuorolla Sofiankadun museon parvekkeelta ja 

kakkukahveilla, jotka järjestetään Kaupungintalolla Sofiankadulla. Kun kaupunginmu-

seo muuttaa uusiin tiloihinsa, tällaista vetoapua ei enää ole. 
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Kaupunginmuseo piti historiallisen piknikin ensimmäisen kerran vuoden 1999 Hel-

sinki-päivänä Tuomarinkylän kartanomuseon puistossa. Kaupunginmuseo toteutti 

Tuomarinkylän piknikin vielä vuonna 2001 ja 2002. Helsingin täyttäessä 450 vuotta 

vuonna 2000 Kaivopuistossa järjestettiin Kylästä kaupungiksi -tapahtuma ja piknik, 

johon myös kaupunginmuseo osallistui. Vuosina 2003 - 2006 kaupunginmuseon henki-

lökuntaa osallistui historiallisissa puvuissaan Les Lumières -festivaalin yhteydessä jär-

jestettyyn Suomenlinnan piknikiin. Kaupunginmuseo tuotti jälleen oman historiallisen 

piknikinsä Tuomarinkylässä vuonna 2012, jolloin Tuomarinkylän kartanomuseo täytti 50 

vuotta. Seuraavana vuonna piknik siirtyi Hakasalmen huvilaan, jossa museo toteutti 

Helsinki-päivänä Auroran hattupiknikin. Tapahtuma sai nimensä talon entisen asuk-

kaan Aurora Karamzinin mukaan.  

 

 
Kuvio 1. Auroran hattupiknik Hakasalmen huvilan pihalla Helsinki-päivänä 12.6.2013. 

 

Tatu-ryhmä pitää piknikejä kivoina tapahtumina, joista sekä yleisö että media tykkää-

vät. Aikoinaan järjestetyt Tuomarinkylän piknikit koettiin onnistuneimmiksi ja ne keräsi-

vätkin huomattavasti enemmän yleisöä ja mediahuomiota kuin parina viime vuotena 

järjestetyt pikniktapahtumat. Toisaalta aikaisempiin piknikeihin satsattiin sisällöllisesti 

enemmän ja käytettiin huomattavasti enemmän resurssejakin. Nuo piknikit olivat erit-
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täin työllistäviä ja kalliita sekä hyvin riskialttiita. Suuret piknikit kiinnostivat mediaa, sillä 

mitään vastaavaa ei ollut aikaisemmin järjestetty. Tatu-ryhmä koki kuitenkin myös vii-

mekesäisen hattupiknikin onnistuneena kokeiluna, jota kannattaa toteuttaa jatkossakin.  
 

”Täytyy vain etsiä toteutustapa, joka ei tule liian kalliiksi ja työlääksi.” (Tatu-
ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu.)  

 

Historiallinen kahvila kuului kaupunginmuseon tapahtumatarjontaan Helsinki-viikolla 

vuosina 2008 - 2012. Helsinki-viikko on tapahtumaviikko, joka on rakentunut Helsinki-

päivän ympärille ja tarjoaa kaupunkilaisille monia ilmaistapahtumia. Helsinki-viikkoa ja -

päivää koordinoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. (Helsinki-viikon internetsivut 

2013.) Historiallisen kahvilan tarkoituksena oli pystyttää uniikki kahvila noin viikon ajak-

si Sederholmin taloon. Jokaisen vuoden kahvilalla oli oma teemansa ja aikakautensa. 

Kahvilassa myytävät leivonnaiset ja kahviloissa järjestetty ohjelma olivat teeman- ja 

ajanmukaiset. Kaupunginmuseo toimi kahvilaviikon järjestämisessä yhteistyössä Hel-

singin kaupungin Palmian kokous- ja juhlapalvelujen kanssa. Tatu-ryhmä oli yhtä mieltä 

siitä, että kahvilaviikko oli ollut menestys, sillä olihan se kävijämääriltään museon suo-

situimpia tapahtumia. Ruokateema kiehtoo ja toimii, mutta tuottaa myös työtä. Toisaal-

ta tapahtuman eteen on tehty jo paljon esityötä ja osaaminen on karttunut.  

 
”Tavallaan jokainen kahvila on ollut entistä helpompi.” (Tatu-ryhmän tapahtumien 
arviointikeskustelu.) 

 

Historiallinen kahvila ei tilojen puutteen vuoksi enää palaa samanlaisena tuotantoon, 

mutta tatu-ryhmä kannattaa teeman ylläpitämistä joko Uuden kaupunginmuseon pysy-

vässä kahvilassa tai kevyemmin ravintolapäivän yhteydessä. Helsinki-viikolla järjestetty 

kahvila on saanut mediassa aina runsaasti huomiota, vaikka viikolla on paljon monen-

laista tarjontaa. Tatu-ryhmä pohtikin Helsinki-viikon keräämää mediahuomiota ja sen 

hyödyntämistä vastaisuudessa. Tapahtumien arviointikeskustelun jälkeen kaupungin-

museo sai kuitenkin tiedon, että Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö on päättänyt 

luopua Helsinki-viikosta, koska viikolle ei ole enää samanlaista tarvetta, kun alkuvuosi-

na (Nokelainen 2013).  
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Kuvio 2. Historiallinen kahvila Sederholmin talossa kesäkuussa 2008. 

 

Työväenasuntomuseon kunnostustöiden valmistuttua avattiin museo uudelleen Helsin-

ki-päivänä kesäkuussa 2009. Tuolloin pihalla juhlittiin avajaisia iloisen pihajuhlan mer-

keissä. Työväenasuntomuseon puutarhajuhlaa on vietetty vuosittain kesäkuussa 

vuodesta 2011 lähtien, jolloin pihamaan uusi perinnekukkapenkki valmistui. Puutarha-

juhlassa ihmiset voivat tutustua perinnekasveihin ja ostaa kasvien siemeniä ja taimia. 

Ohjelmassa on eri vuosina ollut joko kasveihin ja puutarhaan liittyviä esitelmiä tai työ-

pajoja sekä pelimannimusiikkia ja kahvittelua. Tatu-ryhmän mielestä tapahtuman kon-

septi on onnistunut ja se on löytänyt paikkansa Alppilan kaupunginosatapahtumana. 

Tapahtuma on löytänyt oman kohdeyleisönsä ja houkuttelee paikalle säällä kuin säällä 

alueen ihmisiä ja puutarhaharrastajia. Tilat luovat jälleen omat haasteensa eikä tapah-

tumasta voidakaan tehdä isoa massatapahtumaa. Toisaalta puutarhajuhlan tunnelma 

rakentuukin juuri tilasta. Työväenasuntomuseon puutarhajuhla on kaupunginmuseon 

onnistuneimpia yhteistyössä tuotettuja tapahtumia. Tässä tapahtumassa mukana ovat 

Alppilan alueen ja puutarha-alan yhdistykset sekä yhä enenevissä määrin myös työvä-

enasuntomuseon naapuritalojen asukkaat. Viime kesäkuinen puutarhajuhla ei saanut 

huomiota mediassa. Tästä huolimatta aiheen todettiin olevan ajankohtainen ja muodi-



19 

  

kas, jolla pystyisi ”ratsastamaan enemmän”. Tatu-ryhmän jäsenet ovatkin yhtä mieltä 

siitä, että puutarhajuhlan toimivia asioita voidaan vielä vahvistaa ja terävöittää. 

 

 
Kuvio 3. Taimimyyntiä työväenasuntomuseon puutarhajuhlassa kesäkuussa 2013. 

 

Helsingin juhlaviikot järjesti taiteiden yön ensimmäisen kerran vuonna 1989 (Helsingin 

juhlaviikkojen internetsivut 2013). Helsingin kaupunginmuseo osallistui tapahtumaan 

ensimmäisen kerran vuonna 1991 ja on siitä lähtien ollut aina jollakin tavalla tapahtu-

massa mukana. Alkuvuosina museo oli avoinna yöhön klo 24 saakka ja sisäänpääsy oli 

ilmaista. Joinakin vuosina kävijöitä viihdyttivät kansanmusiikkiesitykset. Vuonna 1999 

kävijöillä oli ensimmäisen kerran mahdollisuus keskustella rooliasuihin pukeutuneen 

henkilökunnan kanssa, mikä oli kyseisen vuoden suuri elävöitysprojekti. Taiteiden yön 

aukioloaikaa lyhennettiin vuosien myötä ilmenneiden järjestyshäiriöiden vuoksi ja viime 

vuosina toimipisteet ovat olleet avoinna klo 22 saakka. Tuomarinkylän kartanomuseos-

sa on taiteiden yönä ollut perinteisesti ohjelmaa lapsille. Esiintymässä on ollut vuosit-

tain jokin lastenorkesteri.  
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Kuvio 4. Aarne Alligaattori -lastenorkesteri esiintyi Tuomarinkylän kartanomuseon pihalla Taitei-
den yönä 2011. 
 

Muissa toimipisteissä ohjelmassa on ollut esimerkiksi musiikkiesityksiä ja tanssia. 

Vuonna 2008 yleisö sai osallistua 1960-luvun temppurataan, joka osoittautui suosituksi 

niin oman henkilökunnan kuin suuren yleisönkin keskuudessa. Yleisesti ottaen kau-

punginmuseo on panostanut hyvin vähän Taiteiden yön ohjelmaan. Toisaalta taas ih-

mispanos on ollut suuri, kun töissä on ollut runsaasti henkilökuntaa. Tatu-ryhmässä 

tärkeimpänä pidettiinkin tapahtumaan osallistumista ja avoimia ovia. Profiilin kannalta 

tapahtumaan osallistuminen koettiin erittäin tärkeäksi. Suuri yleisömäärä on tehnyt oh-

jelman turhaksi ja esitykset pienissä tiloissa mahdottomiksi. Tapahtumaa onkin tuotettu 

hyvin kevyellä ohjelmalla ja edullisesti. Tuomarinkylän kartanomuseon lastentapahtu-

maan on yleensä panostettu rahallisesti eniten. Omaa maksettua mainontaa ei ole käy-

tetty ollenkaan. Toisaalta tatu-ryhmä myöntää, että persoonallisella ja omintakeisella 

ohjelmalla pääsee esille mediassa, kun taas pelkällä aukiololla ei uutiskynnystä ylitetä.  

 
”Tänä vuonna, kun meillä oli vain näyttelyt, niin me ei päästy mediassa missään 
esille.” (Tatu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu.) 
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Tapahtuman luonteeseen kuuluu kuitenkin ihmisten liikkuminen paikasta toiseen, jolloin 

tatu-ryhmän mielestä esimerkiksi sisäänheittäjien rooli korostuu. Tapahtumasta onkin 

muodostunut vuoden tuottoisimpia tapahtumia, joka pääsymaksullisina aikoina saattoi 

kerätä jopa 10 prosenttia  koko vuoden kävijöistä. 

 

Joulunajan tapahtumat ovat olleet kaupunginmuseossa tärkeässä roolissa jo vuosi-

kymmeniä. Ensimmäiset joulunäyttelyt avattiin Hakasalmen huvilan yläkertaan vuonna 

1959. Joulunajan tapahtumista perinteikkäin on Tiernapoikien esitys, joka nähtiin Tuo-

marinkylän museossa jo vuonna 1967. Tuolloin tähtipoikina olivat Alppilan yhteiskoulun 

oppilaat. Myöhemmin rooleissa olivat myös esimerkiksi Suomalaisen yhteiskoulun ja 

Oulunkylän musiikkilukion oppilaat. Alunperin tiernapojat esiintyivät Tuomarinkylän 

kartanomuseossa tapaninpäivänä. Tapaninpäivän tapahtumaa tiernapoikineen vietettiin 

viimeisen kerran vuonna 1984. Vuonna 1993 ja 1994 tiernapoikien esitys tuli jälleen 

joulunajan ohjelmistoon, mutta ajankohta oli aiemmin joulukuussa. Vuodesta 1996 läh-

tien Hämäläis-Osakunnan Laulajien tiernapojat ovat esiintyneet joka vuosi museon 

adventtitapahtumassa.  
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Kuvio 5. Hämäläis-Osakunnan laulajien Tiernapojat esiintyivät Adventin avauksessa Helsingin 
kaupunginmuseossa 1990-luvun lopulla. 
 

Adventin avaus -nimisenä joulutapahtuma esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1999, 

tuolloin myös museon pukuprojekti Kohtaamisia levittäytyi joka toimipisteeseen. Asiak-

kailla oli mahdollisuus kohdata eri aikojen helsinkiläisiä ja keskustella heidän kanssaan. 

Projekti oli osa kulttuurivuoden 2000 ohjelmaa, mutta henkilöhahmot ja puvut jäivät 

pysyvästi kaupunginmuseon tapahtumiin. Vuoden 1998 joulukuussa avautui Sofianka-

dun katumuseo. Vuonna 2001 Adventin avaus -tapahtumassa avattiin kadulla museon 

joulukatu, joka toteutettiin historiallisen Kluuvikadun vuoden 1938 joulukadun mukaan. 

Joulukadun avaamisen tavoitteena oli saada näyttävä alkuhetki adventtikaudelle. Viime 

vuosina Adventin avausta on juhlistettu Sofiankadun museossa ja kadulla, Sederholmin 

talossa, Ruiskumestarin talossa ja Tuomarinkylän kartanomuseossa monipuolisella 

ohjelmalla. Tarjontaa on ollut niin lapsille kuin aikuisillekin aina piparinkoristelusta ja 

joulupukin kulkueesta joululaulukonsertteihin ja esitelmiin. Tatu-ryhmä pitää Adventin 
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avausta ja joulua tärkeänä museolle, sillä perinteiden vaaliminen kuuluu museon pe-

rustehtäviin.  

 
”Ei Adventin avauksesta ainakaan luovuta”. (Tatu-ryhmän tapahtumien arviointi-
keskustelu.) 

 

Ennemminkin tatu-ryhmä toivoi tapahtumaan lisää panoksia. Ryhmäläiset kokivat, että 

museo pystyy kilpailemaan joulunajan tapahtumien joukossa perinteiden lisäksi myös 

epäkaupallisuudellaan. Tapahtuma koettiin toisaalta hieman ohkaiseksi ja sisältöä kai-

vattiin lisää. Tapahtuman tuotannossa ongelmia olivat aiheuttaneet sekä rahalliset että 

henkilökuntaresurssit. Myös tapahtuman levittäytyminen useaan eri toimipisteeseen 

koettiin ongelmalliseksi. Tämän odotettiin ratkeavan uusiin tiloihin muuton myötä, jolloin 

tapahtuma voitaisiin keskittää kahteen museoon. Viime vuosina eri toimipisteissä on 

järjestetty ohjelmaa eri kohderyhmille, mikä on helpottanut tapahtuman markkinointia ja 

tuottamista. 

 

1970-luvulta lähtien joulunaikaa on elävöitetty myös pienillä joulunajan tapahtumilla, 

kuten vanhoilla joululeikeillä, askarteluilla, teemaopastuksilla, musiikkiesityksillä ja näy-

telmillä. Vuonna 1978 Sibelius-Akatemian oppilaat ja Kansallisoopperan kuorolaiset 

esittivät musiikkikuvaelman Joulutähden jumalatar, jota esitettiin useana perättäisenä 

jouluna. 1980-luvulla, kun tapaninpäivän tapahtumasta oli jo luovuttu, joulunäytelmät 

olivat olennainen osa joulunajan ohjelmistoa. Koulumuseon perustamisen jälkeen vuo-

desta 2000 lähtien myös jouluiset koululaulut vakiintuivat tarjontaan. Yksittäisistä jou-

lunajan tapahtumista erityisen yleisömenestyksen saavutti vuonna 2000 Tuomarinky-

lässä järjestetty Joulun juhlaa -ulkoilmatapahtuma. Tapahtumassa oli muiden muassa 

draamaopastuksia ja tiernapoikien esitys. Perjantaina tapahtumassa vieraili ryhmissä 

600 lasta ja lauantain yleisöpäivässä yli 3000 kävijää. Vuonna 2003 joulunajan tapah-

tumat päättyivät Ratikkamuseon Kuusenryöstäjäisiin, joka oli koko perheelle suunnattu 

tapahtuma. Vuosina 2010 ja 2011 joulun päätti Sederholmin talossa tammikuun alussa 

pidetty Glögikahvila, joka järjestettiin yhdessä Palmian kokous- ja juhlapalveluiden 

kanssa. Tapahtuma järjestettiin, koska Senaatintorilla toteutettiin Valon vuodenaika -

valoshow, mikä toi alueelle runsaasti väkeä. Valon vuodenajasta tuli myöhemmin Lux 

Helsinki -tapahtuma.  

 

Tieteiden yö on tieteen päivien yhteydessä toteutettava yleisötapahtuma. Tapahtuma 

keskittyy Kruununhakaan ja mukana ovat alueen tieteelliset instituutit, Tieteiden talo, 

museot, galleriat, kirjakaupat ja ravintolat. (Tieteiden yön internetsivut 2013.) Ensim-
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mäiset Tieteen päivät pidettiin vuonna 1977. 1990-luvun puolesta välistä lähtien päivät 

on järjestetty joka toisen vuoden tammikuussa. Tieteiden yö -tapahtumaa vietetään 

aina torstaisin. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Tieteellisten seurain valtuuskunta, 

Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia, 

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland sekä Suomen Kulttuurirahasto. 

Tieteen päivien ja Tieteiden yön tarkoituksena on synnyttää keskustelua tieteentekijöi-

den ja yleisön välillä. Tapahtumaviikon ohjelmassa suurta osaa näyttelevät monet lu-

ennot ja keskustelutilaisuudet ajankohtaisista asioista. Jokainen osallistujataho suunnit-

telee oman ohjelmansa omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on tarjota tiedettä, uusia 

oivalluksia ja elämyksiä suurelle yleisölle. (Tieteen päivien internetsivut 2013.) 

 

Helsingin kaupunginmuseo on ollut tapahtumassa mukana vuodesta 1997 lähtien. Oh-

jelmasisältönä ovat olleet erilaiset luennot ja tietoiskut uusista tutkimuksista sekä tee-

maopastukset ja musiikkiesitykset. Tatu-ryhmä piti Tieteiden yötä onnistuneena tapah-

tumakonseptina, joka on ollut rakenteeltaan kevyt ja kustannuksiltaan edullinen. Tietei-

den yö on houkutellut kaupunginmuseoon erilaista yleisöä ja joinain vuosina salit ovat 

olleet tupaten täynnä. Tatu-ryhmä kiittää tapahtumaa siitä, että se on vahvistanut mu-

seon roolia asiantuntijana ja tuonut monipuolisuutta museon tapahtumatarjontaan.  

 
”Se on ainoa tapahtuma, jossa näyttäydymme nimenomaan asiantuntijaorgani-
saationa ja nimenomaan tieteellisenä organisaationa. Tärkeää identiteetille.” (Ta-
tu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu.) 

 

Vaikka luennot ovatkin tapahtuman ydin, niin tatu-ryhmässä ollaan yhtä mieltä siitä, 

että museolla on edellytykset tehdä jotain jännempää ja elämyksellisempääkin. Tästä 

kaupunginmuseo on saanut kiitosta myös tapahtumanjärjestäjiltä. Vuonna 2013 Kau-

punginmuseo järjesti Tieteiden yönä ohjelmaa myös lapsille. Tuolloin kävijöillä oli mah-

dollisuus oppia viuhkakieltä ja osallistua vanhanajan oppitunnille Sederholmin talon 

Lasten kaupungin koululuokassa. Tatu-ryhmä pohtiikin, että jos tapahtumaa halutaan 

tulevaisuudessa laajentaa, niin kohderyhmänä voisivatkin olla lapset. Tuolloin lapsille 

voisi suunnata erilaista ohjelmaa Tieteen päivien aikana.  

 
”Lasten kaupunki voisi olla vetovoimainen Tiedettä lapsille -kohteena. Ei hirveästi 
kilpailua sille, kun tapahtuma on nyt hirveän akateeminen”. (Tatu-ryhmän tapah-
tumien arviointikeskustelu.) 

 

Myös aikuisten työpajat koettiin vetovoimaisiksi ja kehittämisen arvoisiksi. Omista jo 

olemassa olevista ohjelmasisällöistä arveltiin löytyvän materiaalia, jota voisi koota yh-
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teen Tieteen päivien yhteyteen. Tapahtuman ajankohtaa pidettiin erinomaisena ajatel-

len mediahuomion saamista. Tammikuu koettiin hiljaiseksi ajaksi, jolloin kaupungissa ei 

tapahdu niin paljon ja jolloin uutiskynnyksen ylittäminen onnistuisi helpommin. Tietei-

den yön ainoana ongelmana tällä hetkellä koettiin olevan ahtaat tilat. Tällä hetkellä 

kaupunginmuseolla ei ole suurta auditoriota, joka olisi tällaisissa tapahtumissa tarpeel-

linen. Tämän vuoksi ihmisten liikkuminen on hankalaa eivätkä kaikki mahdu istumaan. 

Toisaalta tila koettiin tarpeeksi intiimiksi, jotta tunnelma on hyvä ja ihmiset uskaltavat 

osallistua keskusteluun. 

 

Sofiankadun museo avautui yleisölle maaliskuussa 1996. Sofian päivää vietettiin en-

simmäisen kerran seuraavana vuonna Sofian nimipäivänä 15.5. Tästä lähtien tapahtu-

ma toistui joka vuosi aina vuoteen 2010 saakka. Vuonna 2011 Sofian päivänä juhlittiin 

suuresti Helsingin kaupunginmuseon 100-vuotista taipaletta. Vuosina 2012 ja 2013 

Sofian päivän korvasi Kaupunginmuseon kevätjuhla. Sofian päivä syntyi tarpeesta teh-

dä Sofiankadun museota ja katumuseota tunnetuksi. Tapahtumasta tuli perinne ja sel-

keät tavoitteet unohtuivat. Tapahtuma onkin kärsinyt tavoitteiden ja kohderyhmien 

määrittelemättömyydestä. 

 

Sofian päivä oli keväinen tapahtuma, jossa ohjelmaa oli sekä kadulla että sisällä mu-

seossa. Joinain vuosina tapahtui myös Sederholmin talossa ja Senaatintorilla. Vuonna 

2000, kun Helsinki oli yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista ja kaupunki täytti 450 

vuotta, tapahtuman vetonaulana olivat historiallisten henkilöiden eli rooliasuisten mu-

seolaisten esittäytyminen historiallisena kavalkadina. Nämä Kohtaamisia-hankkeesta 

syntyneet puvut ja historiallisten hahmojen kavalkadi jäivätkin tapahtuman toistuvaksi 

sisällöksi. Myös tatu-ryhmä piti kavalkadia ja historiallisia roolihenkilöitä tapahtuman 

onnistuneimpana osa-alueena. Historiallisten henkilöiden koettiin tuovan tapahtumaan 

sitä historiallisuutta ja omaleimaisuutta, joita muilla toukokuun kevätjuhlilla ei ole.  
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Kuvio 6. Historiallisia helsinkiläisiä Sofian päivänä 2010. 

 

Tapahtuman eri vuosien teemoina nähtiin esimerkiksi olympialaiset vuonna 2002, jol-

loin palattiin vuoteen 1952, jolloin Helsinki isännöi olympialaisia. Vuonna 2007 teemana 

oli rikospaikka Sofiankadun museon näyttelyteeman ja talossa toimineen poliisilaitok-

sen mukaisesti. Tapahtumaa elävöittivät poliisihevoset, katuteatteri ja kavalkadi, jossa 

nähtiin joukko historiallisia helsinkiläisiä lainrikkojia. Kuultiinpa vielä eläkeläispoliisien 

muisteluitakin. Näyttelyteemoista kumpuaa useiden museon tapahtumien ideat ja sisäl-

löt. Näin esimerkiksi myös vuonna 2012, jolloin suomielokuvat nousivat kevätjuhlan 

teemaksi meneillään olevan Enemmän funkista, Reino! -elokuvanäyttelyn innoittama-

na.  Vuoden 2013 kevätjuhlaa vietettiin Sederholmin talossa, jolloin kohteena olivat 

lapsiperheet. Vuosina 2012 ja 2013 tapahtuma oli osa Ihana Helsinki -

kaupunkifestivaalia. 
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Kuvio 7. Rintarossityöpaja Kaupunginmuseon kevätjuhlassa Lasten kaupungissa toukokuussa 
2013. 
 

Toukokuinen ulkoilmatapahtuma on ollut tatu-ryhmän mielestä hyvinkin ongelmainen. 

Vuosien myötä tapahtuma on menettänyt ainutlaatuisuutensa ja laatu on vaihdellut. 

Joinain vuosina tapahtuman sisältö on ollut hyvin yhtenäinen, mutta toisinaan taas ”sil-

lisalaatti”. Tämä näkyi laskuna niin kävijöiden määrässä kuin medianäkyvyydessäkin.  

 
”Toukokuu pursuaa tällaisia ulkoilmatapahtumia. Mikä 90-luvun lopulla oli tuoret-
ta ja persoonallista ja sillä oli uutisarvoa, on aikalailla menetetty. Toukokuussa on 
hirveä ylitarjonta.” (Tatu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu.) 

 

Keväisen tapahtuman suuriksi haasteiksi koettiin jälleen tila ja ulkoilmatapahtumalle 

olennainen tekijä, sää.  

 

Yksi Helsingin kaupunginmuseon vanhimmista tapahtumista on kansainvälinen mu-

seopäivä. ICOMin aloitteesta tapahtuma on järjestetty joka vuosi 18. toukokuuta aina 

vuodesta 1977 lähtien (ICOMin internetsivut 2013). Kaupunginmuseossa tapahtumaa 

vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1978. Tuolloin asiakkaille tarjottiin erityisopastuk-

sia molemmissa toimipisteissä eli Hakasalmen huvilassa ja Tuomarinkylän kartanomu-

seossa. Hakasalmen huvilassa yleisöllä oli mahdollisuus tutustua myös uuteen näytte-
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lyyn, nauttia elokuvanäytöksistä, balalaikkamusiikista ja kahvitarjoilusta. Vuonna 1982 

kansainvälisenä museopäivänä kaupunginmuseo järjesti teekutsut Tuomarinkylän kar-

tanomuseossa ja seuraavana vuonna kaupunginmuseon naiset kohtasivat Helsingin 

museomiehet jalkapallo-ottelussa Olympiastadionilla. Joinakin vuosina pidettiin opas-

tuksia näyttelyihin sekä avoimia ovia toimisto-, tutkimus- ja konservointitiloihin. Vuoden 

2000 jälkeen kansainvälisenä museopäivänä ei ole ollut minkäänlaista ohjelmaa. Aikoi-

na, jolloin kaupunginmuseoon vielä oli pääsymaksu, kansainvälisenä museopäivänä 

sisäänpääsy oli ilmainen. 

 

Helsingin ensimmäiset kirjamessut järjestettiin vuonna 2001. Messut pidetään joka 

vuosi Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Suomen Messut, 

Suomen Kustannusyhdistys ry sekä Suomen Kirjakauppiasliitto ry. Helsingin kaupun-

ginmuseolla on ollut oma messuosastonsa vuodesta 2011 lähtien. Sitä ennen kaupun-

ginmuseo esittäytyi Suomen museoliiton kokoamalla museoiden yhteisosastolla. Ta-

pahtuma näyttäytyy ensisijaisesti kaupunginmuseolle markkinointitoimenpiteenä. Kir-

jamessut ovatkin olleet kaupunginmuseolle ”suurin markkinointisatsaus aikapäiviin”. 

Kaupunginmuseo on järjestänyt osastollaan monenlaista ohjelmaa. Toisaalta ohjelma 

on koettu tärkeäksi, mutta toisaalta taas ”riesaksi ja vaivaksi”. Tatu-ryhmä pitääkin oh-

jelmaa mahdollisuutena erottautua muista messutoimijoista ja tuoda esiin omaa moni-

puolisuutta. Ohjelmalla elävöitetään osastoa, saadaan näyttävyyttä ja kiinnitetään ih-

misten huomio. Tärkeintä on kuitenkin olla messuilla mukana oli ohjelmaa tai ei. Kau-

punginmuseo on nimittäin messuilla myös kirjojen kustantajan roolissa. Kirjamessujen 

asiakaskunta on kaupunginmuseolle oikeaa kohderyhmää ja messut tarjoavatkin mah-

dollisuuden solmia uusia asiakaskontakteja. 
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Kuvio 8. Ohjelmaa kaupunginmuseon osastolla kirjamessuilla 2011. 

 

Jokaista näyttelyä edeltävät näyttelyn avajaiset, jotka Helsingin kaupunginmuseossa 

kuuluvat tapahtumatuotantoryhmän järjestämien tapahtumien joukkoon. Avajaisia to-

teutetaan kuitenkin yhteistyössä näyttelytyöryhmien kanssa. Avajaisten määrä vaihte-

lee vuosittain. Tatu-ryhmän mielestä kaupunginmuseon avajaisten järjestäminen on 

ammattimaistunut viime vuosina ja on pystytty järjestämään hienoja avajaisia. Tunnel-

ma on yleisesti ottaen ollut hyvä ja kaikki on sujunut mallikkaasti. Kaupunginmuseon 

avajaiset eivät ole mittakaavaltaan massatapahtumia, sillä tilat eivät anna myöten. Ava-

jaisiin kutsuttujen henkilöiden tulisikin olla sellaisia, jotka aktiivisesti kertoisivat avajai-

sista ja näyttelystä eteenpäin. Kysehän on hyvin vahvasti ”suoramarkkinointinäkökul-

masta – ketkä kokevat itsensä vipeiksi ja kenen halutaan tietävän, mitä meillä tapah-

tuu.” (tatu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu.) 

 

Menneiden tapahtumien joukossa on myös erikoisuuksia ja tapahtumia, jotka ovat saa-

neet yleisön ja median kiinnostumaan. Museo on käyttänyt historiallisia pukuja tapah-

tumien elävöittäjinä vuoden 1997 Sofian päivästä lähtien. Tuolloin ensimmäiset asut 

vuokrattiin MTV:ltä. Kohtaamisia-hankkeen myötä alettiin kartuttaa myös omaa käyttö-

puvustoa. Historialliset hahmot pukuineen toivat sisältöä ensimmäisiin Sofian päiviin ja 
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pukuja alettiin käyttää lähes kaikissa tapahtumissa ja markkinointitempauksissa. Puku-

jen myötä tapahtumien määrä lisääntyi, kun sitä ennen museossa oli hyvin vähän ta-

pahtumia. Roolipuvut ja Kohtaamisia-hanke oli alun perin myös keino parantaa henki-

lökunnan yhteenkuuluvuutta ja tiivistää työyhteisöä.   

 

Parina vuotena järjestetyt luistelutapahtumat vetivät runsaasti väkeä. Ensimmäiset ru-

settiluistelut luisteltiin laskiaisena Töölönlahdella vuonna 1981. Vuonna 1982 luisteluti-

laisuus pidettiin hiihtolomaviikolla. Luistelijat saivat nauttia torvisoitosta ja kuumasta 

mehusta. Väkeä saapui paikalle 1200 henkeä. Elokuussa vuonna 1983 Tuomarinky-

lässä pidettiin suositut elotanssit yhdessä Helsingin alueen museoiden kanssa.  

 

Ratikkamuseossa sen sijaan oli tapana järjestää Koko perheen päivä yhdessä HKL:n 

kanssa. Tapahtuma keräsi vuosittain suuren määrän yleisöä. Esimerkiksi vuonna 1996 

paikalle tuli 1600 henkeä. Tapahtumassa oli monipuolista ohjelmaa lapsille. Muutoinkin 

ratikkamuseossa järjestettiin ennen paljon tapahtumia, kun yhteistyö HKL:n kanssa oli 

tiivistä. HKL piti ratikkamuseota ja siellä järjestettäviä tapahtumia itselleen tärkeänä ja 

panosti niin museon kuin tapahtumienkin markkinointiin. Nykyisin kaupunginmuseolla 

ja HSL:llä (ennen HKL) ei ole yhteistyötä, johtuen HSL:n toiminnan uusista painopis-

teistä. 

 

Vuonna 2009 pidettiin ystävänpäivätapahtuma Rakkauden rastit Sofiankadun museos-

sa. Ohjelma muodostui erilaisista rakkauteen liittyvistä toiminnoista, kuten tikanheitosta 

sydänmaalitauluun, hääkimpun heitosta ja rakkausrunon kirjoittamisesta. Yleisö sai 

nauttia serenadeista ja kokea lemmentaikoja lemmenluolassa. Myös media kiinnostui 

tapahtumasta ja paikalle saapui muiden muassa Kymmenen uutiset. Media- ja yleisö-

huomion sai myös Hakasalmen huvilassa keväällä 2013 järjestetty Muotiviikonloppu. 

Tapahtumaan kuului historiallinen muotinäytös, joka järjestettiin yhteistyössä Metropo-

lia ammattikorkeakoulun vaatetusalan opiskelijoiden kanssa. 
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Kuvio 9. Opastusta kauneuspilkkukieleen Rakkauden rastit -tapahtumassa ystävänpäivänä 
2009. 
 

Esitelmätilaisuudet ja luennot ovat kuuluneet kaupunginmuseon perustarjontaan vuosi-

kymmeniä. Toisinaan salit ovat olleet aivan täynnä ja toisinaan tyhjillään. Mediahuomio 

on myös vaihdellut. Vuonna 1992 torstai-iltaisin pidettiin pienoisesitelmäsarja Ha-

kasalmen huvilassa. Esitelmien aiheina olivat tutkijoiden omat ”lempiaiheet”. Tilaisuu-

det eivät keränneet yleisöä tai saaneet huomiota mediassa. Jo tuolloin pohdittiin, että 

toiminnan markkinointiin ja tiedotukseen tulisi löytää uusia keinoja.  

 

Vuonna 1991 yleisöllä oli mahdollisuus kurkistaa museon kulissien taakse ja nähdä 

tutkijoita ja konservaattoreita esittelemässä työtään. Tuolloin järjestettiin erityisiä Kysy 

esineestä -iltoja ja Materiaalinkäsittelyiltoja, jotka osoittautuivat erittäin suosituiksi. Tätä 

ennen yleisöllä oli ollut mahdollisuus kurkistaa kulissien taakse avoimien ovien päivinä 

ja erityisissä työnäytöstilaisuuksissa.  

  

Helsingin kaupunginmuseon tapahtumat ovat lisääntyneet huomattavasti vuosikymme-

nien kuluessa. Suuria tapahtumia järjestettiin aluksi hyvin vähän. Helsinki-päivä, joulu-

tapahtuma ja kansainvälinen museopäivä olivat ainoat suuremmat tapahtumat ennen 

1990-lukua, jolloin tapahtumien määrä alkoi kasvaa. Myös pienempien yleisötapahtu-

mien kuten työpajojen, opastusten, luentojen sekä monien muiden tilaisuuksien määrä 
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on vuosien saatossa lisääntynyt. Tapahtumien lisääntymisestä kertovat kaupunginmu-

seon tilastot, joista näkyy, että 1970-luvun alussa tapahtumia oli vuosittain alle kymme-

nen, kun 2010-luvulle tultaessa niitä oli jo useita kymmeniä. Vuonna 2010 kaupungin-

museon eri toimipisteissä järjestettiin jopa 79 eri tapahtumaa. Nykyisin kaupunginmu-

seossa on vuosittain kymmenisen suurempaa tapahtumaa.  

 

Tapahtumatuotantoon käytettävät resurssit ovat myös kasvaneet. Kaupunginmuseon 

toimipisteiden lisääntymisen myötä myös tapahtumat ovat lisääntyneet. Lisääntymi-

seen ovat vaikuttaneet myös työntekijöiden lisääntyminen ja uusien työnkuvien perus-

taminen. Näyttelyteemat ovat innoittaneet viime vuosina näyttelytyöryhmät suunnitte-

lemaan yhä enemmän oheisohjelmaa.  

 

Tatu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelussa tapahtumien todettiin syövän niin 

henkilökuntaa, julkisuutta kuin yleisöäkin.  

 
”Ei joka kuukausi voi järjestää tajunnanräjäyttävää tapahtumaa, ne syö toisiaan”. 
(Tatu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu.) 

 

Monet kaupunginmuseon tapahtumat järjestetään loppukeväällä tai alkusyksyllä, joten 

ne kuormittavat henkilökuntaa.  

 
”Ongelma on siinä, kun keväällä on hirveästi tapahtumia vieri vieressä. Rasitus-
piikki, kun kaikki pitää järjestää toukokuun ja juhannuksen välillä. Tai elokuussa 
ja syyskuun alussa.” (Tatu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu.) 

 

3.3 Helsingin kaupunginmuseon tapahtumien kävijät 
 

Kaupunginmuseon tapahtumien onnistumista mitataan useimmiten kävijämäärien avul-

la. Tapahtumien kävijämääristä sain tietoa kaupunginmuseon kävijämäärätilastoista. 

Jokaisen toimipisteen asiakaspalveluhenkilöstö laskee ja merkitsee kävijämäärät ylös 

päivittäin. Työssäni tutustuin sähköisessä muodossa oleviin tilastoihin, joita on vuodes-

ta 2007 asti. Vuosikertomuksista ja Kertomuksista Helsingin kaupungin kunnallishallin-

nosta löysin myös yksittäisiä tapahtumien kävijämääriä aikaisemmilta vuosilta. 

 

Taiteiden yö on kautta aikojen tuonut kaupunginmuseoon paljon kävijöitä. Viimeisen 

viiden vuoden aikana tapahtuma on tuonut kaupunginmuseon toimipisteisiin keskimää-

rin 6000 kävijää illassa. Huippuvuosi koettiin vuonna 2010, jolloin kävijöitä oli lähes 
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10000. Tuolloin hyvä sää ja runsas ohjelma ympäri kaupunkia houkutteli ihmisiä liik-

keelle. Paljon tapahtui myös Töölönlahdella ja Senaatintorilla, mikä heijastui kaupun-

ginmuseon kävijämääriin. Kaupunginmuseoon kävijät tulivat erityisesti katsomaan Ha-

kasalmen huvilassa viimeistä viikonloppua avoinna olevaa Signe Branderin valokuva-

näyttelyä sekä Tuomarinkylän kartanomuseon pihalla esiintyviä Jytäjyrsijöitä. Kun kau-

punginmuseo osallistui ensimmäisen kerran Taiteiden yöhön vuonna 1991, kävijöitä oli 

729. Tuolloin tavoitettiin toimintakertomuksen mukaan sellaista yleisöä, joka ei muutoin 

käy museossamme. Kaikista eniten kävijöitä kaupunginmuseoon tuli Taiteiden yönä 

vuonna 1996, jolloin kävijöitä oli yli 11000. Tuolloin kaupunginmuseo ei järjestänyt eri-

tyistä ohjelmaa.  

 

Historiallinen kahvilaviikko oli kaupunginmuseon tapahtumista kävijämäärissä mitattuna 

onnistuneimpia. Viiden vuoden ajan järjestetty tapahtuma toi paikalle keskimäärin 6000 

asiakasta vuosittain. Ensimmäisenä vuotena kävijöitä oli jopa 9690, mikä kertoo tapah-

tuman ainutlaatuisuudesta ja uutuudenviehätyksestä. Tuolloin myös suuri medianäky-

vyys sai ihmiset liikkeelle. Suuria massatapahtumia vuosien varrella ovat olleet myös 

Tuomarinkylän historialliset piknikit sekä ratikkamuseossa järjestetyt Koko perheen 

päivät. Tietenkin myös Helsinki-päivä ja Sofian päivä (myöhemmin kevätjuhla) saivat 

suuria ihmismassoja liikkeelle. 

 

Monilla kaupunginmuseon tapahtumilla on vakiintuneet kohderyhmänsä, jotka tulevat 

tapahtumiin joka vuosi. Tällaisia tapahtumia on esimerkiksi adventin avaus, joka saa 

liikkeelle satoja ihmisiä joka vuosi. Muutoin tapahtuman kävijämääriin vaikuttavat me-

neillään olevat näyttelyt ja järjestetty jouluinen ohjelma.  

 

Tatu-ryhmän mielestä tapahtuma voi olla onnistunut, vaikka se ei saavuttaisikaan suu-

ria kävijämääriä. Onnistuminen riippuu siitä, millaisia tavoitteita tapahtumalle on asetet-

tu ja millaisesta toiminnasta on kyse. Esimerkiksi erilaiset muistelutilaisuudet toimivat 

parhaiten pienemmällä ryhmällä, jolloin tunnelma säilyy intiiminä. Tapahtuma voi herät-

tää myös suurta kiinnostusta mediassa ja suuressa yleisössä, vaikka tapahtumaan ei 

tulisikaan satoja ihmisiä. Tieto järjestetystä tapahtumasta ja kaupunginmuseon toimin-

nasta voi tällöin esimerkiksi lehtikirjoitusten ja facebook-päivitysten avulla levitä hyvin-

kin laajalle ja herättää positiivisia mielikuvia museosta. Tatu-ryhmässä ollaan yhtä miel-

tä siitä, että tapahtumien suhteen tulisi olla rohkeampi ja kokeilla erilaisia asioita ja ta-

pahtuma-ajankohtia. Tällöin nähdään, mitkä tapahtumat kiinnostavat asiakkaita ja mit-

kä eivät. Tapahtumien tarkempi kohdentaminen eri yleisöryhmille olisi tatu-ryhmän mie-
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lestä entistä tärkeämpää. Myös kaupunginmuseon strategiassa painotetaan palvelujen 

kohdentamista ja räätälöimistä eri ryhmille (Helsingin kaupunginmuseon intranet).  

 

Helsingin kaupunginmuseon kilpailukeinona on vuodesta 2008 saakka ollut museoiden 

pääsymaksuttomuus. Pääsymaksuttomuus alentaa kynnystä tulla museoon. Tämä on 

lisännyt toistuvia museokäyntejä ja tuonut uusia kävijäryhmiä. Kaupunginmuseon stra-

tegian mukaan ”Kaupunginmuseo on peruspalvelu, jota kaikki voivat käyttää” (Helsin-

gin kaupunginmuseon strategia). 

 

3.4 Tapahtumien tuottaminen ja resurssit 
 

Kaupunginmuseossa ei ole varsinaista tapahtumatuottajaa. Museossa toimii tapahtu-

matuotantotyöryhmä, jonka jäsenet ottavat vuorollaan vetovastuuta eri tapahtumista. 

Tatu-ryhmä perustettiin vuonna 2008, jolloin kaupunginmuseon organisaatiossa tehtiin 

muutoksia. Tuolloin syntyi yleisöpalveluyksikkö, jonka toimintaan kuuluu tapahtumatuo-

tannon lisäksi asiakaspalvelu, museopedagogia, museokauppa sekä markkinointi ja 

viestintä. Vuoden 2008 strategisena tavoitteena oli kehittää yleisöpalveluja ja tuottaa 

monipuolisia sisältöjä eri asiakasryhmille. (Helsingin kaupunginmuseon vuosikertomus 

2008.) Tähän tavoitteeseen pyrittiin vastaamaan myös tapahtumatuotannon keinoin. 

 

Kohtaamisia-hanke oli sysäys kaupunginmuseon tapahtumatuotannon lisääntymiselle 

ja hankkeen työryhmästä muodostuikin ensimmäinen tapahtumatuotantoa hoitava ta-

ho, tatu-ryhmän edeltäjä. Tätä ennen museon tapahtumia järjestivät näyttely- ja ope-

tusyksiköiden työntekijät.  

 

Nykyisenkaltaisen tatu-ryhmän kokoonpano on hieman vaihdellut vuosien kuluessa. 

Tapahtumien arviointipalaverissa eräs läsnäolijoista totesi, että ”Tatu ei ole ollut niin 

selväpiirteinen, kun se nykyään pyrkii olemaan.”  

 

Työryhmä uudistui jälleen maaliskuussa 2013, jolloin otettiin edeltävä työryhmäko-

koonpano käyttöön. Tällä hetkellä tatu-ryhmässä on 16 vakituista henkilöä. Työryh-

mään kuuluvat kaikki opetusryhmän ja markkinointi- ja viestintäryhmän työntekijät sekä 

yksi edustaja museon neljästä muusta yksiköstä. Näitä yksiköitä ovat hallinto, kulttuu-

riympäristö, kuvakokoelmat ja esinekokoelmat.  
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HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO 

STADSMUSEET - MELLERSTA NYLANDS LANDSKAPSMUSEUM 

HELSINKI CITY MUSEUM - CENTRAL UUSIMAA PROVINCIAL MUSEUM 

KAUPUNGINMUSEON JOHTOKUNTA 

DIREKTIONEN FÖR STADSMUSEET | MUSEUM BOARD 

MUSEONJOHTAJA 

MUSEIDIREKTÖR | DIRECTOR OF THE MUSEUM 

Tiina Merisalo 

HALLINTO 

FÖRVALTNING 

ADMINISTRATION 

Hallintopäällikkö 

Förvaltningschef | Head 

Leena Lestelä vs 

ESINEKOKOELMAT 

SAMLINGAR 

COLLECTIONS 

Yksikön päällikkö 

Enhetschef | Head 

Minna Sarantola-Weiss 

KUVAKOKOELMAT 

BILDSAMLINGAR 

PICTURE COLLECTIONS 

Yksikön päällikkö 

Enhetschef | Head 

Riitta Pakarinen 

YLEISÖPALVELUT 

KUNDSERVICE 

AUDIENCE SERVICES 

Yksikön päällikkö 

Enhetschef | Head of Audience Services 

Jari Karhu 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

KULTURMILJÖ 

CULTURAL ENVIRONMENT 

Yksikön päällikkö 

Enhetschef | Head 

Anne Mäkinen 

Kuvio 10. Helsingin kaupunginmuseon organisaatio. (Helsingin kaupunginmuseon internetsivut.) 

 

Vaikka tatu-ryhmässä on ollut tarkoitus, että tuottajuus vaihtelee, niin silti tapahtumien 

vetovastuu on keskittynyt vain muutamalle henkilölle. Enemmän henkilöitä on apuna 

tapahtumien järjestämisessä ja työvoimana tapahtumissa. Työvoimaa on usein muka-

na koko talosta ei ainoastaan tatu-ryhmästä, joskin mukana on useimmiten sama ydin-

joukko. Henkilökunta tekee tapahtumatuotantoa oman työnsä ohessa. Usein tapahtu-

mat järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin tapahtumat tehdään virka-ajan ulko-

puolella ylityönä. 

 

Tapahtumiin budjetoidaan joka vuosi tietty summa, joka jaetaan kaikkien tapahtumien 

kesken. Jotkut tapahtumakulut menevät tapahtumatuotannon budjetista ja toiset mark-

kinoinnin, opetuksen ja eri näyttelyiden budjeteista.  



36 

  

4 Kehittämisprosessi 
 

4.1 Asiakasnäkökulma 
 

Kehittämistyöhöni keräsin tietoa kaupunginmuseon asiakaskirjeen tilaajille lähetetyn 

sähköisen asiakaskyselyn sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoille pitä-

mäni ryhmähaastattelun avulla. Tavoitteena oli saada selville asiakkaiden ja mahdollis-

ten asiakkaiden mielipiteitä museostamme ja järjestämistämme tapahtumista sekä toi-

veita tulevien tapahtumien sisällöistä. 

 

4.1.1 Sähköinen asiakaskysely kertoo asiakkaiden toiveet 
 

Saadakseni tutkimukseeni asiakasnäkökulmaa, tein kesäkuussa 2013 kaupunginmu-

seon sähköisen asiakaskirjeen tilaajille kyselyn tapahtumien kehittämisestä. Sähköisen 

kyselyn vastaanotti 5806 asiakaskirjeen tilaajaa, joista kyselyyn vastasi 483 henkilöä. 

Vastausprosentti oli näin ollen 8,3. Kyselyyn vastanneista 77 prosenttia oli naisia ja 23 

prosenttia miehiä.   

 

 
Kuvio 11. Asiakaskyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma. 

 

Suurin osa vastanneista oli yli 50-vuotiaita, kun 50-65-vuotiaita vastaajia oli 43 prosent-

tia ja yli 65-vuotiaita 24 prosenttia. Kolmanneksi eniten eli 21 prosenttia kyselyyn vas-

tasivat 40-49 -vuotiaat. Tätä nuorempia vastaajia oli ainoastaan 12 prosenttia.  

77 % 

23 % 

Vastaajien sukupuoli 
nainen  mies 
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Kuvio 12. Asiakaskyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 

 

Kyselyyn vastanneista enemmistö oli korkeasti koulutettuja, jotka olivat suorittaneet 

joko yliopiston, korkeakoulun tai ammattikorkeakoulun.  

 

 
Kuvio 13. Asiakaskyselyyn vastanneiden koulutustausta. 

 

Vastanneista lähes puolet asui aikuistaloudessa, yksin asuvia oli 34 prosenttia ja lapsi-

perheitä oli yhteensä 19 prosenttia vastaajista.  
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Kuvio 14. Asiakaskyselyyn vastanneiden talouden rakenne. 

 

Kyselyyn vastanneista 38 prosenttia kävi tapahtumissa yleensä perheenjäsentensä 

kanssa, 30 prosenttia kävi yksin ja myös 30 prosenttia ystävän kanssa. Ainoastaan 

kaksi prosenttia vastanneista osallistui tapahtumiin ryhmän seurassa.  

 

 
Kuvio 15. Kenen kanssa tapahtumissa käydään? 

 

Kyselyyn vastanneet kävivät museoiden tapahtumissa aktiivisesti. 39 prosenttia kävi 

tapahtumissa yksi tai kaksi kertaa vuodessa ja 38 prosenttia kolmesta viiteen kertaan. 

17 prosenttia vastanneista käy tapahtumissa yli kuusi kertaa vuodessa. Kuusi prosent-

tia kaikista vastanneista ei käy ollenkaan museoiden tapahtumissa.  
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Kuvio 16. Asiakaskyselyyn vastanneiden vuosittaiset käyntimäärät museoiden tapahtumissa. 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli osallistunut Helsingin kaupunginmuseon tapahtu-

miin. 

 

 
Kuvio 17. Helsingin kaupunginmuseon tapahtumiin osallistuneiden määrä. 

 

Vastaajat, jotka eivät käyneet museoiden tapahtumissa, pitivät ajankäyttöongelmia 

suurimpana syynä käymättömyyteen. Heitä kiinnostavat tapahtumat järjestettiin heille 

sopimattomaan aikaan kuten arkisin ja päivällä. Työssäkäyvälle monet tapahtumat ko-

ettiin hankaliksi. Myös oma kiireinen aikataulu vaikutti käymättömyyteen. Yhteensä 

lähes puolet käymättömistä mainitsi syyksi ajan ja aikatauluongelmat. 18 prosenttia 

käymättömistä ei ollut löytänyt museoiden tarjonnasta kiinnostavia ja heille sopivia ta-

39 % 38 % 

17 % 

6 % 
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83 % 
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Kyllä  Ei  
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pahtumia, joihin olisivat halunneet osallistua. Muita mainittuja syitä olivat massatapah-

tumien ja aikataulutetun vapaa-ajan välttäminen, seuralaisen puute sekä oma saamat-

tomuus. Toisinaan tapahtumat jäivät käymättä, kun niitä ei oltu huomattu tai saatu niis-

tä tietoa. Myös huono liikuntakyky ja asuminen toisella paikkakunnalla koettiin esteeksi.  

 

Puolet vastaajista kävi tapahtumissa mieluiten arkisin ja puolet viikonloppuisin.  

 

 
Kuvio 18. Tapahtuma-ajankohta. 

 

Enemmistö osallistuisi tapahtumiin mieluiten päiväsaikaan. 45 prosenttia piti parhaana 

ajankohtana klo 12 - 15 välistä aikaa ja 35 prosenttia 15 - 18 välistä aikaa. Iltaisin klo 

18 - 21 välillä tapahtumissa kävisi mieluiten 13 prosenttia vastanneista ja aamuisin klo 

9 - 12 välillä 7 prosenttia. 

 

49 % 
51 % 

Paras ajankohta tapahtumalle 
arki viikonloppu 
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Kuvio 19. Tapahtumalle sopiva kellonaika. 

 

Asiakaskyselyyn vastanneista suurin osa oli varttuneempaa väestöä. Tämä voi osal-

taan selittää, miksi asiakkaat halusivat käydä tapahtumissa ensisijaisesti päiväsaikaan. 

Tässä kohderyhmässä on kuitenkin erittäin aktiivisia kulttuurinkuluttajia, joille on myös 

hyvä suunnata tarjontaa. 

 

Museoiden tapahtumista oltiin valmiita maksamaan pääsymaksua. Lähes puolet vas-

taajista piti sopivimpana pääsymaksuna tapahtumaan 1-5 euroa. 30 prosenttia maksai-

si 6-10 euroon. Kolme prosenttia vastanneista olisi valmis maksamaan yli 11 euroa. 

Kukaan vastanneista ei tulisi tapahtumaan, jonka pääsymaksu olisi yli 16 euroa. 20 

prosenttia kaikista vastanneista oli sitä mieltä, että tapahtumissa ei pitäisi olla ollen-

kaan pääsymaksuja. 
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35 % 
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Kuvio 20. Tapahtumalle sopiva pääsymaksu. 

 

Kysyttäessä millaisiksi museoiden tapahtumat miellettiin kyselyyn vastanneet arvottivat 

museoiden tapahtumat annetuista vaihtoehdoista korkealle. Museoiden tapahtumia 

pidettiin erityisesti tietoa antavina ja kiinnostavina. Yleisesti tapahtumat miellettiin elä-

myksellisiksi, innostaviksi, opettavaisiksi ja hyödyllisiksi. Suurin osa vastanneista piti 

tapahtumia myös viihdyttävinä ja rentouttavina.  

 

Vähiten vastaajat luonnehtivat tapahtumia turhiksi tai tylsiksi. Ainoastaan yksi prosentti 

kaikista vastaajista piti tapahtumia täysin turhina ja samoin yksi prosentti jokseenkin 

turhina. Prosentti kaikista vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että museoiden ta-

pahtumat ovat tylsiä ja kahden prosentin mielestä jokseenkin tylsiä. 
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Kuvio 21. Tapahtumien luonnehdinta annettujen väittämien mukaan. 

 

Vastaajilla oli mahdollisuus luonnehtia museoiden tapahtumia myös omin sanoin. Näis-

säkin vastauksissa oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä museoiden järjestämiin tapahtu-

miin. Tapahtumat koettiin ensisijaisesti hauskoiksi, kiinnostaviksi ja virkistäviksi. Tapah-

tumia pidettiin tarpeellisina ja hyvänä ajanvietteenä. Tiedon saanti korostui myös avo-

vastauksissa. Tapahtumia kiiteltiin innovatiivisuudesta ja yllätyksellisyydestä. Moni vas-

taaja koki saavansa tapahtumista uusia ideoita. Joillekin vastaajille museoiden tapah-

tumat näyttäytyivät erityisen tärkeinä ja onnistuneina. Tapahtumia pidettiin loman ko-

hokohtana ja jopa henkireikänä. 

 

Vain muutamalla vastaajalla oli negatiivista sanottavaa museoiden tapahtumista. Näis-

sä vastauksissa museoiden tapahtumia luonnehdittiin tasaisiksi, sieluttomiksi ja yllätyk-

settömiksi. Toiveena oli kokea jotakin näyttävämpää. Joku koki tapahtumat sisäpiirille 

suunnatuiksi ja toinen pakkopullaksi. Tapahtumien laatua pidettiin vaihtelevana.  
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Kartoittaakseni asiakaskuntamme kiinnostusta erilaisia tapahtumia kohtaan, sisällytin 

kyselyyn kysymyksen, jossa vastaaja sai ilmaista halukkuutensa osallistua erityyppisiin 

tapahtumiin. Annetuista vastausvaihtoehdoista vastaajat tulisivat mieluiten tapahtu-

maan, jossa olisi mahdollisuus osallistua Helsingin arkkitehtuurista kertovalle kävely-

kierrokselle. Toiseksi eniten vastaajia kiinnosti päästä näkemään museon kulissien 

taakse. Keskimääräistä enemmän vastaajia kiinnosti päästä vanhojen kulkuvälineiden 

kyytiin sekä  osallistua vanhanajan markkinoille ja maistella entisaikojen herkkuja. 

Myös asiantuntijaluennot ja eri maiden juhlaperinteet herättivät keskimääräistä enem-

män kiinnostusta. 

 

Annetuista vaihtoehdoista keskimääräisesti vähiten kiinnostusta herättivät 1700-luvun 

tanssiaiset, mahdollisuus oppia kehräämään, lastenorkesterin esiintyminen sekä meik-

kausnäytökset eri aikakausien tyyliin. Näissä vastauksissa äänet jakaantuivat melko 

tasaisesti 5-portaisen asteikon eri vastausvaihtoehtojen kesken. Toisia siis kyseessä 

olevat tapahtumat kiinnostivat kovasti ja toisia ei ollenkaan sekä osaa siltä väliltä. Näis-

sä kysymyksissä myös En osaa sanoa -vastaajien määrä oli suuri. Melko yhtenäinen 

vastaajaprofiili vaikutti siihen, mitkä toiminnot koettiin kiinnostaviksi. Esimerkiksi mies-

ten ja nuorten vastaukset jäivät vähäisiksi.  
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Kuvio 22. Asiakaskyselyyn vastanneiden kiinnostuksenkohteet annettujen vaihtoehtojen perus-
teella. 
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Kysyin asiakaskyselyssä, mitkä museoiden tapahtumat ovat olleet kaikkein mieleen-

painuvimpia. Vastaajilla oli mahdollisuus vastata tähän avoimeen kysymykseen ilman 

vastausvaihtoehtoja. Vastausten kirjo oli näin ollen laaja. Huomattavan suuri osuus, 66 

% vastaajista, mainitsi mieleenpainuvimmaksi tapahtumaksi jonkin Helsingin kaupun-

ginmuseon tapahtuman, mikä voi osaltaan johtua siitä, että kyselyn tekijänä oli Helsin-

gin kaupunginmuseo. Kysymys saatettiin ymmärtää koskemaan vain Helsingin kau-

punginmuseon tapahtumia.  

 

Osassa vastauksista ei mainittu järjestäjätahoa, ainoastaan tapahtuma tai toiminto. 

Näistä tapahtumista osan pystyin tapahtuman nimen perusteella määrittelemään Hel-

singin kaupunginmuseon tapahtumaksi, kuten Adventin avaus ja Pula-aikakurssit. Osa 

taas jää määrittelemättä, vaikka kaupunginmuseon tapahtumiin sisältyykin vastauksis-

sa mainittuja toimintoja ja luultavasti vastaaja onkin tarkoittanut juuri kaupunginmuseon 

tapahtumaa. Tästä esimerkkinä pukupiknikit ja entisaikojen ruoat. Vastauksissa koros-

tuivat lähiaikoina olleet tapahtumat ja näyttelyt. 

 

Vastaajien mielestä mieleenpainuvimmat tapahtumat oli pidetty Helsingin kaupungin-

museossa. Kaupunginmuseon toimipisteistä Hakasalmen huvilan, Sederholmin talon ja 

Sofiankadun museon tapahtumat nousivat mieleenpainuvimmiksi. 

 

Taulukko 1. Mainintojen määrä toimipisteittäin. 

 

Hakasalmen	  huvila	   107	  
Sederholmin	  talo	   88	  
Sofiankadun	  museo	   75	  
Työväenasuntomuseo	   23	  
Tuomarinkylän	  kartanomuseo	   22	  
Ruiskumestarin	  talo	   17	  
Kino	  Engel	   14	  
Koulumuseo	   12	  
Kokoelmakeskus	   6	  
Lastenmuseo	   4	  
Museokauppa	   3	  
Muissa	  tiloissa	  olleet	  tapahtumat	   2	  
Ratikkamuseo	   2	  
Mainitut	  tapahtumat	  yhteensä	   375	  
 

Hakasalmen huvilan tapahtumista mieleenpainuvimpia olivat olleet Made in Helsinki -

näyttely, Muotiviikonloppu ja Signe Brander -näyttely. Vastaajille olivat jääneet mieleen 

myös monet luennot  ja Wenzel Hagelstamin erityisopastus.  
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”Kiva nähdä muotia eri ajoilta.” (Muotiviikonlopusta sanottua.) 

 
Mahtava, poikkeava esitystapa” (Muotiviikonlopusta sanottua.) 

 

”Työpajoille olisi voinut olla enemmän aikaa, ei malttanut mennä luennoilta.” 
(Muotiviikonlopusta sanottua.) 

 

Sederholmin talon tapahtumista mieleenpainuvimmat olivat olleet ehdottomasti Histori-

allinen kahvila ja Lasten kaupunki. Kahvilassa oli päässyt syömään vanhanajan leivok-

sia, kuuntelemaan musiikkia ja oppimaan tansseja. Joku oli saanut ideoita omiin kes-

teihinsä. Lasten kaupungissa hienointa oli ollut itse tekeminen, tiedon ja leikin yhdisty-

minen sekä museomummot. Sofiankadun museon tapahtumista mainittiin useimmiten 

Enemmän funkista, Reino -näyttely, Sofian päivä ja Adventin avaus. Myös Kino Engelin 

Helsinki-elokuvat olivat jääneet kävijöiden mieliin.  

 
”Vastapainoa Aleksin joulukadulle.” (Adventin avauksesta sanottua.) 

 

Työväenasuntomuseon puutarhajuhla oli monelle vastaajalle ollut mieleenpainuvin. 

Vastaajat kehuivat tapahtuman tunnelmaa ja ainutlaatuisuutta. Tuomarinkylän kar-

tanomuseon tapahtumista useimmiten mainittiin historialliset piknikit ja Ruiskumestarin 

talon tapahtumista Vanhanajan joulu ja Adventin avaus tiernapoikineen. Kaupunginmu-

seon menneistä museoista ja niissä pidetyistä tapahtumista oli kyselyyn vastanneille 

jäänyt erityisesti mieleen Koulumuseon koululauluillat. Näitä kuvailtiin jopa legendaari-

siksi. Jollekulle lauluiltojen suurin anti oli yhdessäolo. Muista kaupunginmuseon tapah-

tumista paljon ääniä sai kokoelmakeskukseen tehdyt tutustumisretket, jotka ainutlaatui-

suudellaan olivat jättäneet pysyvän muistijäljen usean vastaajan mieleen.  
 

Yksittäisistä tapahtumista eniten ääniä saivat Sederholmin talon Historiallinen kahvila 

ja Adventin avaus. Adventin avausta vastaajat kuvailivat seuraavasti: 

 
”Ihana perinne ja aina kuitenkin erilainen.” (Adventin avauksesta sanottua.) 

 

”Pakollinen - muuten ei joulu tule.” (Adventin avauksesta sanottua.) 

 

Muista kuin Helsingin kaupunginmuseon tapahtumista eniten mieleen olivat jääneet 

Suomen kansallismuseon ja Ateneumin tapahtumat. Muiden museoiden tapahtumista 

mieleenpainuvin oli vastaajien mielestä ollut Helene Schjerfbeckin näyttely Ateneumis-

sa. Muiden museoiden osalta mainittiin useimmiten näyttely tapahtumana.  
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Asiakaskyselyn täyttäneillä oli mahdollisuus kertoa myös, millaisen tapahtuman he ha-

luaisivat nähdä ja kokea museossa. Yleisesti ottaen vastaajat toivoivat eniten tapahtu-

mia, jotka tarjoaisivat kokonaisvaltaisia aistikokemuksia sekä mahdollisuuden aktiivi-

seen osallistumiseen itse tekemällä ja kokemalla.  

 
”Voisi itse osallistua ja samalla oppia” 

 

Vastaajat toivoivat paljon ruokaan liittyviä tapahtumia. Ruosta, juomasta ja niihin liitty-

vistä tavoista haluttiin kuulla luentoja ja nähdä työnäytöksiä. Jotkut toivoivat ruokakurs-

seja ja kokkaustyöpajoja, joissa pääsisi itse kokeilemaan ruoan valmistusta ja vanhoja 

työmenetelmiä. Tapahtumiin toivottiin maistiaisia ja myyntituotteita entisaikojen ruoista 

ja leivonnaisista.  

 
”Ruoka on yhdistävä ja iloinen tekijä.” 

 

”Tarjolla tapahtumissa syötävää, miehet helpompi houkutella mukaan.” 

 

Jotkut vastaajista haluaisivat kaupunginmuseoon pysyvän kahvilan tai teehuoneen, 

jossa voisi olla vaihtuvia teemoja. Jotkut taas toivoivat vanhanajan markkinoita, joissa 

ruoalla olisi olennainen osansa.  

 

Musiikki oli vastaajien toivelistan kärjessä. Asiakkaat toivoivat lisää musiikkiesityksiä, 

kuten vanhanajan kahvikonsertteja, mutta myös yhteislaulutilaisuuksia. Jotkut halusivat 

oppia lisää musiikista ja eri soittimista ja toivoivatkin aiheeseen liittyviä luentoja. Jotkut 

halusivat oppia myös itse soittamaan ja kuulla, miltä vanhat soittimet kuulostavat.  

 

Muoti ja historiallisiin asuihin liittyvät teematapahtumat kiinnostivat vastaajia. Jotkut 

toivoivat näkevänsä historiallisia asuja muotinäytöksessä tai henkilökunnan päällä ja 

toiset halusivat pukeutua itse. Joku toivoi voivansa osallistua historialliseen kulkuee-

seen. Muotihistoriaan ja vaatehuoltoon liittyviä luentoja toivottiin. Tanssiaisteema kieh-

toi myös osaa vastaajista. Joku toivoi kurssia, jossa voisi ommella oman tanssiaisasun 

ja osallistua se päällä tanssiaisiin. Jotkut halusivat oppia vanhanajan tansseja ja tutus-

tua tanssiaisvalmisteluihin. 

 
”Itse saisi kokeilla asusteita ja osallistua muutoin” 

 

”Itse pukeutua ja esiintyä” 
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Kyselyyn vastanneet toivoivat voivansa osallistua tapahtumiin aktiivisemmin tekemällä 

itse. Käsityöt kiinnostivat suurta osaa vastaajista. Vastaajat toivoivat erilaisia työnäy-

töksiä ja työpajoja, joissa näkisi vanhoja käsityötaitoja ja voisi kokeilla itse tekemistä. 

Myös keskusteluun haluttiin osallistua erilaisissa muistelupajoissa ja paneelikeskuste-

luissa.  

 

Asiakaskyselyyn vastanneet halusivat museoon enemmän draamaa. Draamaa haluttiin 

nähdä niin opastuksissa kuin varsinaisissa näytelmissä. Toiset vastaajista halusivat 

olla ainoastaan katsojan roolissa, mutta toiset halusivat myös osallistua itse. Erilaiset 

aikamatkat kiinnostivat kovasti vastaajia. Joku ehdotti improvisaatioteatteria, jossa ylei-

sö osallistuisi historiallisen kuvaelman tuottamiseen. 

 
”Draamaopastukset tuottavat mieleenpainuvan elämyksen.” 

 

”Yhdessä tehty kuvaelma asiantuntijan kanssa.” 

 

Draamaopastusten lisäksi muitakin opastuksia ja kiertokäyntejä toivottiin lisää. Museon 

kulissien pääsy oli monen toivelistalla. Erityisesti haluttiin tutustua konservointiin, näyt-

telyn rakentamiseen ja museon varastoihin. Monet vastaajat toivoivat tiedollisia tapah-

tumia, jotka liittyivät historiaan, arkeen ja perinteisiin. Myös luentoja ja monipuolisia 

näyttelyjä toivottiin paljon. Moni vastaaja oli kuitenkin tyytyväinen nykyiseen tarjontaan 

eikä kaivannut mitään lisää.  

 

4.1.2 Ryhmähaastattelu syventää asiakaskyselyä 
 

Syventääkseni sähköisestä asiakaskyselystä saamaani tietoa ja saadakseni myös nuo-

rempien näkökulmaa, pidin ryhmähaastattelun Haaga-Helia ammattikorkeakoulun mat-

kailun liikkeenjohdon koulutusohjelman toisen vuosikurssin opiskelijoille syyskuussa 

2013. Valitsin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijat ryhmähaastattelun koh-

teeksi, koska museossamme oli jo meneillään yhteistyötä kyseessä olevan oppilaitok-

sen kanssa. Näin ollen oli luonnollista käyttää valmiita yhteistyötahoja ja kontakteja.   

 

Haastattelutilanteeseen osallistui kahdeksan eri-ikäistä opiskelijaa, joista kuusi oli 20-

24 -vuotiaita ja kaksi yli kolmekymmentävuotiasta. Ryhmässä oli kaksi miestä ja kuusi 

naista. Valtaosa osallistujista oli kotoisin pääkaupunkiseudulta. Matkailun liikkeenjoh-

don opinnoissa voi erikoistua tapahtumien järjestämiseen ja kaikilla keskustelutilaisuu-
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teen saapuneilla olikin kiinnostusta tapahtumien tuottamiseen. Suurella osalla oli myös 

omakohtaista kokemusta tapahtumien järjestämisestä. 

 

Keskustelun tarkoituksena oli selvittää, millaisia asenteita, tietämystä ja toiveita läsnä-

olijoilla oli Helsingin kaupunginmuseon tapahtumia kohtaan. Haastattelussa kävi ilmi, 

että kukaan läsnäolijoista, ei ollut vieraillut Helsingin kaupunginmuseossa, joten pystyin 

kartoittamaan hyvin myös käymättömyyden syitä ja ei-kävijöiden toiveita toiminnalle.  

 

Ryhmäkeskustelun aluksi kartoitin opiskelijoiden mielikuvia Helsingin kaupunginmuse-

osta ja museon tapahtumista käyttämällä apuna sana-assosiaatiota. Jokainen opiskeli-

ja sai kirjoittaa lapulle lyhyesti, mitä annetut sanat toivat heidän mieleensä. Helsingin 

kaupunginmuseo toi suurelle osalle mieleen taiteen. Esimerkiksi yhdelle näin vastan-

neista Helsingin historian ja nykypäivän esittämisen taiteen muodossa.  

 

Useammalle kuin yhdelle vastaajalle tuli kaupunginmuseosta mieleen näyttelyt ja histo-

ria. Yksi läsnäolijoista kertoi, että mieleen tulivat ensisijaisesti ”näyttelyt, missä kaikki 

hienot aikuiset ja eläkeläiset käy kattomassa”. Helsingin kaupunginmuseo miellettiin 

myös asialliseksi, viralliseksi ja muodolliseksi sekä arvokkaaksi ja kulttuuririkkaaksi. 

Helsingin kaupunginmuseo toi jollekulle mieleen rauhan ja hiljaisuuden. Kaupunginmu-

seo koettiin myös paikan kautta, kun vastaajille tuli mieleen keskeinen paikka ja kaunis 

vanha rakennus sekä Sofiankadun museo.   

 

Museon tapahtuma sen sijaan merkitsi useammalle vanhuksille, eläkeläisille ja van-

hemmalle väelle suunnattuja tapahtumia. Tosin tämä jakoi mielipiteitä, kun joku mielsi 

tapahtumat aikuisille, pari lapsille ja yksi kaikille suunnatuiksi. Sisällöllisesti tapahtumat 

toivat mieleen näyttelyt. Museon tapahtuma toi jollekulle mieleen myös lasten kasvo-

maalaukset sekä kutsuvierastilaisuudet. Museon tapahtuma merkitsi yhdelle elävöittä-

mistä, aktiivisuutta ja osallistuvampaa toimintatapaa. Tapahtuma miellettiin myös kult-

tuuriin liittyväksi ja sivistäväksi sekä rauhalliseksi. Yhdelle vastanneista museon tapah-

tuma merkitsi konservatiivisuutta.  

 
”Ei mikään sellainen juhlapäivä. Siistimpi, hieno.” 

 

Ryhmäläisten tietämys Helsingin kaupunginmuseosta ja sen järjestämistä tapahtumista 

oli heikko. Ainoastaan kolmasosa osasi nimetä jonkin kaupunginmuseon seitsemästä 

toimipisteestä. Mainitut museot olivat Sofiankadun museo, Sederholmin talon Lasten 
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kaupunki ja Hakasalmen huvila, jossa pidin kyseessä olevan haastattelun. Kerrottuani 

kaikki museomme toimipisteet kävi ilmi, että yksi läsnäolijoista oli juhlistanut häitä 

Tuomarinkylän kartanoravintolassa, mutta ei ollut tietoinen viereisessä rakennuksessa 

toimivasta kartanomuseosta. Osa oli käynyt myös Kulttuuritehdas korjaamon tapahtu-

missa vaunusalissa tietämättä tilassa olevasta Ratikkamuseosta.  

 

Helsingin kaupunginmuseon tapahtumat eivät olleet haastatteluun osallistuneille en-

tuudestaan tuttuja. Pari heistä kuitenkin tiesi, että Hakasalmen huvilaan oli lähiaikoina 

avautumassa 1950-lukuun ajoittuva valokuvanäyttely. Tämä ehkä siksi, että haastattelu 

oli Hakasalmen huvilassa. Kerroin haastatelluille lyhyesti kaupunginmuseon tapahtu-

matarjonnasta, mutta senkään myötä tapahtumat eivät kuulostaneet tutuilta. Haastatel-

lut eivät olleet myöskään saaneet tietoa Helsingin kaupunginmuseosta tai museon jär-

jestämistä tapahtumista minkään median tai esimerkiksi vanhempiensa tai tuttaviensa 

välityksellä. Kaupunginmuseo näyttäytyi heille lähes tuntemattomana toimijana. Ryh-

mäläisistä osa koki oman tietämättömyytensä hämmentäväksi, koska kokivat olevansa 

yleisesti ottaen kiinnostuneita museoista ja kertoivat kiertävänsä niitä aktiivisesti niin 

Helsingissä kuin ulkomailla. Eräs haastatelluista totesikin käyvänsä Helsingissä pitkälti 

samoissa suurissa museoissa, kuten Kansallismuseossa ja Kulttuurien museossa.   

 

Läsnäolijat eivät myöskään muistaneet, että olisivat käyneet muiden museoiden järjes-

tämissä tapahtumissa. Toisaalta yksi ryhmäläisistä pohti, että on vaikea sanoa, mitkä 

ulkomailla koetut elävöityskeinot olivat olleet tapahtumia ja mitkä jatkuvaa toimintaa. 

Hän kertoi, että esimerkiksi Tukholman Nordiska Museetissa näyttelyä elävöittivät 

ajanmukaisiin asuihin pukeutuneet ja aikakauden sisäistäneet roolihenkilöt, jotka toivat 

näyttelyyn eloa ja hänelle kävijänä elämyksen. Haastateltu ei kuitenkaan osannut sa-

noa, olivatko roolihahmot näyttelyssä töissä joka päivä vai kertaluontoisesti.  

 

Muiden museoiden tarjoamasta elämyksellisyydestä opiskelijoille oli jäänyt parhaiten 

mieleen mahdollisuus osallistua näyttelyyn aktiivisena toimijana. Elämyksiä oli saatu 

esimerkiksi osallistumalla itse taideteokseen, käyttämällä näyttöpäätteitä sekä musiikin 

avulla. Museoihin ja näyttelyihin kaivattiinkin enemmän toiminnallisuutta. 

 

Ryhmäläiset kokivat, että yleisesti ottaen tapahtumissa tulee käytyä liian vähän. Syinä 

käymättömyydelle he pitivät näennäistä ajanpuutetta. Joihinkin tapahtumiin ajateltiin 

mennä esimerkiksi jonain päivänä töiden jälkeen, mutta oli kuitenkin jäänyt menemättä. 

Myös tapahtumien kalliita pääsylippuja pidettiin esteenä käymättömyydelle. Tosin eräs 
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haastatelluista totesi, että opiskelijana olisi edullisempaa käydä tapahtumissakin. Suu-

rin osa läsnäolijoista myönsi käyvänsä tapahtumissa enemmän ulkomailla kuin Suo-

messa. Ennen matkaa oli otettu selvää, mitä matkakohteessa tapahtui matkan aikana 

ja varattu käynneille aikaa. Näin ei ollut tapana tehdä Helsingissä, vaan koettiin, että on 

aikaa käydä milloin vain, koska asuu kaupungissa. Omassa kaupungissa ei myöskään 

seurattu aktiivisesti  tapahtumatarjontaa ja yhteisenä toiveena olikin saada helpommin 

ja näkyvämmin tietoa tarjonnasta. Yksi haastatelluista toivoi tapahtumien mainoksia 

esimerkiksi bussipysäkeille, jolloin siihen voisi törmätä vahingossa. ”En mä mee kattoo 

netistä mitä on” oli hänen perustelunsa toiveelle. Osa osallistujista kertoi, että tapahtu-

mia ei tule huomattua ennakkoon ja se koettiin harmilliseksi.  

 
”Ai se oli tänään?!”  

 

Yleensäkin tiedostettiin, että seuraamalla aktiivisesti tapahtumatarjontaa löytää tapah-

tumat. 

 

Messut kiinnostivat tapahtumana osallistujia. Niiltä haettiin ensisijaisesti tietoa itseä 

kiinnostavista aihepiireistä. Muutamat osallistujat pitivät messuista, mutta eivät messu-

jen ihmispaljoudesta. Liika ihmismäärä vaikeutti kulkemista ja aiheutti valtavia jonoja. 

Osa läsnäolijoista kävi tapahtumissa työnsä puolesta. Myös Taiteiden yössä oli käyty 

usein, vaikka suuri osa opiskelijoista ei tapahtuman ohjelmasta ollutkaan löytänyt mi-

tään kiinnostavaa. ”Tykkäsin ehkä silloin, kun olin viisitoista”, kertoi yksi osallistujista ja 

mainitsi, että tapahtumassa tulee käytyä nykyisin ainoastaan katsomassa kaverien 

esityksiä. Onnistuneiksi tapahtumiksi ryhmäläiset mainitsivat Maailma kylässä -

festivaalin ja Ravintolapäivän. Molempien tapahtumien luonteeseen kuuluu liikkuvuus 

eikä tarkkaa aikataulua tarvitse suunnitella etukäteen.  

 
”Yleensä lähtee vain samoilemaan ja törmää johonkin”.  

 

Tapahtumien tunnelma ja yhteisöllisyyden tunne oli osallistujille tärkeää. Erään osallis-

tujan oli vakuuttanut espanjalainen San Sebastianin Semana Grande -viikot, joissa oli 

joka päivä erilaista ohjelmaa ja valtavasti ihmisiä. ihmiskontaktia, sekä muiden asiak-

kaiden että henkilökunnan tapaamista, pidettiinkin erittäin tärkeänä tapahtumissa.  

 
”Ihmiskontakti antaa elämyksen ennemminkin kuin itse kaivettu tieto.”  
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Ihmisten välistä kanssakäymistä ja tiedon saamista asiantuntijalta kasvotusten pidettiin 

vaihteluna ja tärkeänä, kun informaatiota nykyään on tarjolla liikaakin. 

 

Opiskelijat olivat sitä mieltä, että tapahtuma oli ollut onnistunut, jos olosuhteet ja puit-

teet olivat toimineet hyvin sekä tapahtuman aikainen tiedotus oli toimiva. Myös säätila 

vaikutti tapahtumien onnistumiseen ja niissä käyntiin. Yksi opiskelijoista kertoi, että hän 

on ”huonolla ilmalla ennemminkin kotona”, kun taas toinen sanoi ”menevänsä mieluiten 

loskakelien aikaan museoon, ei kauniilla säällä”. Sen sijaan todettiin, että ”ulkomailla 

matkoilla menee joka tapauksessa, säällä kuin säällä, jos on niin ajatellut.” Tapahtu-

masta tuli erään opiskelijan mielestä epäonnistunut, jos tapahtumassa oli ”liikaa toimin-

toja ja liian vähän aikaa”. 

 

Ryhmähaastattelussa annoin opiskelijoille tehtäväksi suunnitella pareittain heitä itse-

ään kiinnostava tapahtuma, jonka he haluaisivat nähdä ja kokea Helsingin kaupungin-

museossa. Työskentely koettiin haastavaksi. Opiskelijat lähtivätkin ensisijaisesti miet-

timään tapahtumaa museon, ei omien toiveidensa kannalta, jolloin haasteeksi muodos-

tui tapahtumaidean yhdistäminen museon sisältöihin. Ryhmäläiset miettivät tapahtumia 

myös suuren yleisön kannalta, jolloin ”vetävää tapahtumaa” oli vaikea löytää. Monet 

miettivät myös, mitä uutta tapahtumalla voisi tuoda kaupunginmuseon tapahtumatar-

jontaan. Toisaalta yksi haastatelluista totesi, että ”Mun mielestä uutta ei tarvitsekaan, 

vaan parantelee ja tekee omanlaisia niistä jo olevista”.  

 

Parityöskentelyn tuloksena syntyi neljä tapahtumaideaa. Yhteistä näille kaikille tapah-

tumille oli tunnelman rentous ja monipuolinen sisältö. Ensimmäisen ryhmän toiveena oli 

teematapahtuma, jossa museo olisi jalkautunut omien tilojensa ulkopuolelle esimerkiksi 

Kaivopuistoon tai Töölönlahdelle. Tapahtuman eri toimintoja yhdisti yksi teema esimer-

kiksi 1950-luku. Ohjelmassa olisi musiikkia, teatteria, ruokaa, taidetta, historiallisia 

hahmoja sekä kilpailuja lapsille. Ideana oli, että monta asiaa tapahtuu samanaikaisesti 

ja yleisö liikkuu vapaasti. Tapahtuma houkuttelisi paikalle myös satunnaisia kulkijoita, 

jotka huomaisivat, että paikalla tapahtuu jotakin.  

 

Toinen ryhmä halusi järjestää syysiltamat Hakasalmen huvilassa ja piha-alueella. Täs-

säkin tapahtumassa olisi paljon erilaisia toimintoja ja eri aistikokemuksia, mutta huo-

miota kiinnitettäisiin myös siihen, että kävijöillä olisi mahdollisuus istua ja rentoutua 

sekä seurustella keskenään esimerkiksi viinilasillisen äärellä. Tapahtuman teema voisi 

vaihtua vuosittain. Kolmas ryhmistä ei osannut määritellä toiveittensa tapahtumaa, 
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vaikka keskustelua parityöskentely herättikin. Tapahtumatoiveeksi he mainitsivat loppu-

jen lopuksi tapahtuman, jossa olisi monia eri aikakausia edustettuna eri tapahtumapis-

teissä. Asiakas voisi kokea aikamatkan eri vuosikymmeniin ja -satoihin ajanmukaisten 

ruokien, pukujen ja musiikin kautta. Neljännen ryhmän toive erosi muista tapahtuma-

ajankohdaltaan, sillä tämä tapahtuma järjestettäisiin talvella, jolloin tarjontaa muuten on 

vähemmän. Ideana oli järjestää luistelutapahtuma esimerkiksi Brahen kentällä. Tapah-

tumassa olisi luistelun lisäksi musiikkia, arvontoja, syömistä ja markkinat. Tapahtuman 

teema voisi vaihtua vuosittain ja teema näkyisi niin pukeutumisessa kuin ohjelmasisäl-

lössäkin. Kaikista neljästä tapahtumaideasta opiskelijoita kiinnosti eniten Hakasalmen 

huvilan syysiltamat, joka koettiin houkuttelevimmaksi monipuolisen sisältönsä vuoksi. 

Myös ensimmäisen ryhmän tapahtuma houkutteli ”helppoudellaan” ja ryhmäläiset poh-

tivatkin sen tuovan myös nuoria paikalle. Luistelutapahtuma sai kannatusta talvisen 

ajankohtansa ansiosta.  

 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät pitäneet tapahtumia välttämättömi-

nä eikä niitä museolta erityisesti odotettukaan, sillä ”museo ei kuitenkaan ole mikään 

tapahtumafirma”. Tapahtumapäivien sijasta toivottiin usein toistuvia opastuksia ja kes-

kusteluoppaita, jotka toimintoina olisivat edullisempia museolle ja elävöittäisivät näytte-

lykäyntiä. Iso tapahtumapäivä ei ehkä tavoittaisi kävijöitä samalla mittakaavalla kuin 

esimerkiksi keskusteluoppaat. Museoon houkuttelisi tapahtumien sijasta myös itseä 

kiinnostavat näyttelyaiheet ja toiminnalliset näyttelyt. Eräs vastaajista pohti kuitenkin, 

että todennäköisesti hän menisi katsomaan näyttelyn tapahtumapäivänä, jolloin itse 

tapahtuma saisi hänet liikkeelle. Yksi opiskelijoista mietti, että tapahtumat eivät toden-

näköisesti lisäisi hänen museokäyntejään vuositasolla. Toisaalta he olivat yhtä mieltä 

siitä, että tapahtumilla on omat hyvät puolensa, joita on vaikea korvata millään muulla 

keinolla. Tapahtumilla voi esimerkiksi saada näkyvyyttä.  

 

Tapahtumia haluttiin ”joka vuodenaikana yksi, tasaisin väliajoin”. Näin museo olisi esillä 

säännöllisesti. Tapahtumia pidettiin hyvänä keinona houkutella uusia kävijöitä ja lisätä 

museon tunnettuutta. Toisaalta jollakin muulla markkinointikeinolla voisi haastateltujen 

mielestä saavuttaa samat tulokset. Tapahtumaa pidettiin kuitenkin tehokkaana, moni-

puolisena ja erilaisena markkinointikeinona. Eräs haastatelluista pohti, kuinka tapahtu-

masta saisi kaiken markkinoinnillisen hyödyn irti ja ehdotti tapahtumasta levitettäviä 

videopätkiä, jotka helposti voisivat levitä sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa. Inter-

netiä pidettiinkin yleisesti toimivana markkinointivälineenä. Museon internetsivuille toi-

vottiin lisää sisältöä ja mielenkiinnon ja tunteiden herättäjiä. Yksi läsnäolijoista painotti 
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kohderyhmämarkkinoinnin tärkeyttä uusien asiakkaiden houkuttelussa. Tähän kaupun-

ginmuseon tulisikin kiinnittää enemmän huomiota. Kukaan läsnäolijoista ei ollut esi-

merkiksi huomannut kaupunginmuseon muotiviikonlopun markkinointia, vaikka paikalla 

oli paljon oikeaa kohderyhmää, jotka olivat kiinnostuneita muodista. 

 

Museon tapahtumien kehittämistä pidettiin tärkeänä ja hyvänä asiana. Koettiin, että 

lapsille on jo tarjolla kaikkia hauskoja tapahtumia ja toimintoja, joita myös kaivattaisiin 

aikuisyleisölle. Eräs haastatelluista sanoi, että ”Tuntuu lähes ikäsyrjinnältä, kun lapsille 

on kaikkea hauskaa”. Toinen muisteli lämmöllä Suomenlinnan draamakierroksia ja toi-

vottiin myös aikuisille omia seikkailukierroksia. Asiakkaiden osallistumista museon ta-

pahtumatuotantoon pidettiin yleisesti ottaen kiinnostavana asiana. Osallistamisessa eri 

oppilaitoksia pidettiin hyvänä yhteistyökumppanina. Museon tapahtumatuotantoon 

osallistuminen tarjoaisi opiskelijoille mahdollisuuden käytännön oppimiseen. Tämä voisi 

motivoida opiskelijoita ja he pääsisivät näyttämään taitojaan sekä luomaan tärkeitä 

työelämäkontakteja. Asiakaspaneeli koettiin työläänä osallistujalle ja siihen sitoutumista 

pidettiin haasteena. Nettipaneelin toimivuuttakin kyseenalaistettiin. Toisaalta asiakas-

kyselyn ja paneelityöskentelyn toistamista aika ajoin koettiin tärkeäksi. Osallistaminen 

voisi tuoda uusia kävijöitä ja sen avulla saisi selville, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita 

ja mitä museossa tulisi olla. Osallistamisessa kanta-asiakkaita pidettiin myös hyvänä 

yhteistyötahona, kuten myös eri harrastekerhoja. Osallistaminen herätti myös keskus-

telua ammattitaitoisen henkilökunnan tarpeesta koordinoimaan asiakkaiden toiveita, 

jotta sisällöistä ei tulisi liian populaarista. 

 

4.2 Museon ja sen henkilökunnan näkökulma 
 

Saadakseni museon ja sen henkilökunnan näkökulmaa tapahtumatuotannosta, tein 

henkilökunnalle sähköisen kyselyn ja pidin museon tatu-ryhmälle tulevaisuustyöpajan, 

jossa mietimme tapahtumatuotannon tulevaisuutta. 

   

4.2.1 Kysely kartoittaa oman henkilöstön asenteita 
 

Helsingin kaupunginmuseon koko henkilökunnan mielipiteiden ja toiveiden kartoituk-

sessa käytin sähköistä digium-kyselyä. Kysely lähetettiin kaikille kaupunginmuseon 

työntekijöille, niin vakituisille kuin määräaikaisillekin, syyskuussa 2013. Kyselyyn vasta-

si 57 työntekijää 128:sta eli vastausprosentti oli 45. Postituslistassa oli sellaisiakin työn-
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tekijöitä, jotka eivät enää olleet kaupunginmuseon palveluksessa tai olivat väliaikaisesti 

poissa, joten he eivät koskaan saaneetkaan lähetettyä kyselyä. Näin ollen heillä ei ollut 

mahdollisuutta vastata kyselyyn, mikä vaikutti vastausprosenttiin. Vastanneista naisia 

oli 78 prosenttia ja miehiä 22 prosenttia.  

 

 
Kuvio 23. Henkilökuntakyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma. 

 

Suurin vastaajien ryhmä muodostui 50 - 65-vuotiaista ollen lähes puolet kaikista vas-

taajista.  

 

 
Kuvio 24. Henkilökuntakyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 
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Vastaajista 73 prosenttia oli vakituisessa ja 27 prosenttia määräaikaisessa työsuhtees-

sa. Tämä jakauma vastaa kaupunginmuseon henkilöstörakennetta. 

 

 
Kuvio 25. Vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä. 

 

Kyselyyn vastanneiden työskentelyajat museossa jakaantuivat hyvin tasaisesti annettu-

jen vaihtoehtojen kesken. Suurimmiksi ryhmiksi osoittautuivat kuitenkin työntekijät, jot-

ka olivat olleet museossa töissä 10 - 20 vuotta tai 1 - 5 vuotta.  

 

 
Kuvio 26. Kyselyyn vastanneiden työskentelyaika museossa. 

 

Kyselyyn osallistuneesta henkilökunnasta jopa 89 prosenttia oli ollut töissä museon 

tapahtumissa. Näin ollen ainoastaan 11 prosenttia ei ollut osallistunut tapahtumiin. 
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Henkilökunta pystyi siis kertomaan hyvin omista kokemuksistaan ja toiveisaan. Toisaal-

ta niillä, jotka eivät olleet työskennelleet museon tapahtumissa, oli mahdollisuus ilmais-

ta mielipiteensä tapahtumista ja ehdottaa uutta ilman ennakkoasenteita.  

 

 
Kuvio 27. Museon tapahtumissa työskennelleiden määrä. 

 

Tapahtumien tuottamiseen oli osallistunut 42 prosenttia henkilökunnasta, jolloin 58 

prosenttia työntekijöistä ei ollut osallistunut tuotantoon.  

 

 
Kuvio 28. Museon tapahtumien tuottamiseen osallistuneiden määrä. 

 

32 prosenttia vastanneista ilmoitti haluavansa osallistua enemmän tapahtumien tuot-

tamiseen ja vastaavasti 68 prosentilla vastaajista ei ole kiinnostusta osallistua nykyistä 
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enempää. Tässä ryhmässä oli mukana sellaisia, jotka jo osallistuvat tapahtumien tuot-

tamiseen eivätkä halua tai voi lisätä tuotannon määrää. 

  

 
Kuvio 29. Halukkuus osallistua enemmän tapahtumien tuottamiseen. 

 

Erityisesti vastaajat halusivat osallistua tapahtumien sisällön suunnitteluun ja uusien 

tapahtumien ideointiin.  

 
”Ideointia voisi kehittää läpinäkyvämmäksi.” 

 

”Mahdollisuus osallistua ideointiin jollain helpolla, epämuodollisella tavalla.” 

 

Jotkut halusivat osallista tapahtumapäiviin apuvoimana,, toiset tekemällä etukäteen 

käytännön valmisteluja. Joku oli valmis tuottamaan koko tapahtuman ja toinen teke-

mään mitä tahansa. Tuotantoa toivottiin tehtävän yhteistyössä museon eri yksiköiden 

sekä uusien työntekijöiden kanssa, mutta myös enemmän ulkopuolisten yhteistyö-

kumppanien ja alan ammattilaisten kanssa. Tuotantoon ei haluttu tai voitu osallistua 

enemmän, koska omat työtehtävät tai aika eivät antaneet myöten. Tapahtumiin osallis-

tuminen aiheutti myös ylitöitä. 

 
”Tarpeeksi työtä muutenkin, että perehtyisi tuohon osaamiseen.” 

 
”Oma työni sidottu aukipitoon.” 

 

”Pois omasta työstä.” 
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Tapahtumien tuottamisesta kerääntynyt tieto toivottiin koottavan jonnekin, jotta uuden 

tuottajan ei tarvitsisi aloittaa aina nollasta. 

 

Henkilökuntakyselyyn vastanneista 65 prosenttia pukeutui mielellään rooliasuihin.  

 

 
Kuvio 30. Vastaajien halukkuus pukeutua rooliasuihin. 

 

Vastaajien mielestä asiakkaiden kohtaaminen oli rooliasussa helpompaa. Asiakkaita ei 

tarvinnut kohdata omana itsenä vaan pystyi piiloutumaan rooliasun taakse. Rooliasu 

toimi myös hyvänä keskustelunavaajana eri tilanteissa. Tapahtumissa rooliasut helpot-

tivat henkilökunnan tunnistamista. Jotkut vastaajat olivat sitä mieltä, että rooliasu aut-

taa kaupunginmuseota erottautumaan ja tuomaan esille toimintaansa. Rooliasujen 

avulla voi elävöittää Helsingin historiaa ja välittää tietoa. Pukujen todettiin tukevan ta-

pahtumien henkeä ja helpottavan roolin sisäistämistä. Rooliasut toivat vastaajille myös 

hauskuutta sekä vaihtelua ja syvyyttä työhön.  

 
”Mahtava päästä esittämään töissä joskus muuta kuin itseään.”  

 

Sen sijaan kolmasosa vastaajista ei halunnut pukeutua rooliasuihin. Suurin osa näistä 

vastaajista oli kyllästynyt pukeutumaan rooliasuun. Pukeutuminen rooliasuun oli jonkun 

mielestä ollut aikaisemmin hauskempaa, koska tapahtumia oli ollut vähemmän. 

 
”Liian usein rooliasussa alkaa kyllästyttää.”  
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Osalle vastaajista rooliasuun pukeutuminen tuntui vieraalta ja tapahtumiin haluttiin 

osallistua mieluummin omana itsenä tai ei olleenkaan. Tarjolla olevia rooliasujakaan ei 

koettu sopiviksi itselle.  
 

”En rupea museon mannekiiniksi. Hankkikaa näyttelijöitä tai nuoria.” 

 

”En ole esiintyjätyyppiä.” 

 

”Tunnen itseni naurettavaksi niissä.” 

 

Pukeutuminen koettiin myös lisätyönä, jonka todettiin vievän liikaa aikaa. Joku koki, 

että sovitukseen ja pukeutumiseen oli aiemmin saanut enemmän seuraa ja apua. Toi-

nen taas koki saavansa nykyisin paremmin apua. Jotkut kokivat roolipuvun vievän us-

kottavuutta asiantuntijana. Eräs vastaajista kertoi kuitenkin pukeutuvansa, jos asu liittyi 

hänen työhönsä, vaikkei tehnytkään sitä mielellään. 

 

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä ja asenteita annettujen vaihtoehtojen avul-

la.  

 

 
Kuvio 31. Henkilökunnan mielipiteitä museon tapahtumista. 
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Keskiarvoisesti eniten tapahtumia pidettiin mahdollisuutena tehdä yhteistyötä museon 

eri yksiköiden työntekijöiden kanssa. Jopa 65 prosenttia vastanneista oli asiasta täysin 

samaa mieltä ja 27 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut täy-

sin eri mieltä väittämästä. Vastaajat arvottivat tapahtumat tarpeellisiksi. 90 prosenttia 

oli tapahtumien tarpeellisuudesta täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä. Kukaan 

vastanneista ei ollut täysin eri mieltä tapahtumien tarpeellisuudesta. Toisaalta kaksi 

prosenttia vastaajista piti tapahtumia ajanhukkana ja 2 prosenttia oli asiasta jokseenkin 

samaa mieltä. Vastaavasti 68 prosenttia oli asiasta täysin eri mieltä ja 25 prosenttia 

jokseenkin eri mieltä. 

 

Kyselyyn vastanneesta henkilökunnasta 57 prosentin mielestä tapahtumat kuuluvat 

museon perustehtäviin ja 26 prosenttia oli väittämästä jokseenkin samaa mieltä. Kuu-

den prosentin mielestä tapahtumat eivät lukeudu museon perustoimintaan ja neljä pro-

senttia oli tästä jokseenkin samaa mieltä.  

 

26 prosenttia vastaajista ilmaisee tapahtumien olevan osa omaa työnkuvaansa ja 28 

prosenttia on asiasta jokseenkin samaa mieltä. Vastanneista 13 prosenttia ei miellä 

tapahtumien kuuluvan työnkuvaansa ja 15 prosenttia on asiasta jokseenkin samaa 

mieltä. 19 prosenttia kaikista vastaajista ei osannut vastata kysymykseen. Vastaajista 

24 prosenttia koki tapahtumien olevan jokaisen työntekijän asia ja 41 prosenttia oli väit-

tämästä jokseenkin samaa mieltä. Henkilökunnasta neljä prosenttia ei tuntenut tapah-

tumien kuuluvan jokaiselle työntekijälle ja kuusi prosenttia oli tästä jokseenkin samaa 

mieltä. 26 prosenttia vastanneista ei osannut ilmaista mielipidettään.   

 

Tapahtumiin osallistuminen koetaan henkilöstön keskuudessa hyvinkin henkilökohtai-

sesti. Osa henkilökunnasta voi hylkiä tapahtumia esimerkiksi pelon vuoksi. Tapahtumat 

koetaan ehkä uhkana muulle toiminnalle ja pelätään itse joutua mukaan tuotantoon tai 

osallistumaan tapahtumiin esimerkiksi pukeutumalla historiallisiin asuihin. 

 

Kyselyyn osallistuneista 41 prosenttia koki tapahtumien tuovan vaihtelua työhönsä ja 

43 prosenttia oli asiasta jokseenkin samaa mieltä. Kukaan vastanneista ei ollut väittä-

mästä täysin eri mieltä, mutta seitsemän prosenttia oli asiasta jokseenkin eri mieltä.  
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Kuvio 32. Henkilökunnan kokemuksia tapahtumista. 

 

Valtaosa kyselyyn vastanneista piti tapahtumia tilaisuutena, jossa heillä oli mahdolli-

suus tavata asiakkaita kasvotusten. Täysin samaa mieltä oli väittämästä 53 prosenttia 

ja jokseenkin samaa mieltä 35 prosenttia. Kukaan ei ollut väittämästä täysin eri mieltä, 

mutta jokseenkin eri mieltä oli kaksi prosenttia vastaajista. Suurin osa oli sitä mieltä, 

että tapahtumissa oli hauskaa, kun täysin samaa mieltä asiasta oli 27 prosenttia ja jok-

seenkin samaa mieltä 56 prosenttia henkilökunnasta. Jokseenkin eri mieltä tapahtumi-

en hauskuudesta oli viisi prosenttia kaikista vastaajista, kun taas kukaan ei tyrmännyt 

väitettä.  

 

Kaikista kyselyyn osallistuneista 26 prosenttia koki voivansa käyttää tapahtumissa tai-

toja, joita he eivät tavallisesti työssään käytä. 43 prosenttia ilmoitti olevansa jokseenkin 

samaa mieltä väitteestä. Vähemmistölle tapahtumat eivät tarjonneet mahdollisuutta 

käyttää eri taitoja kuin työssään, sillä neljä prosenttia oli väittämästä täysin eri mieltä ja 

9 prosenttia jokseenkin eri mieltä. 19 prosenttia vastaajista ei osannut kommentoida. 

Vastaajista 31 prosenttia koki voivansa käyttää omaa luovuuttaan tapahtumissa ja 26 

prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä asiasta. Neljälle prosentille vastaajista tapahtu-

ma ei tarjonnut mahdollisuutta käyttää luovuuttaan ja yhdeksän prosenttia koki olevan-

sa jokseenkin samaa mieltä heidän kanssaan. Jopa 30 prosenttia kyselyyn osallistu-

neista ei osannut antaa mielipidettään tästä asiasta. 22 prosenttia henkilökunnasta oli 
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täysin sitä mieltä, että tapahtumassa oma osaaminen pääsee uudella tavalla esille. 

Vastaajista 26 prosenttia oli asiasta jokseenkin samaa mieltä. 19 prosenttia vastaajista 

koki olevansa asiasta jokseenkin eri mieltä ja neljä prosenttia täysin eri mieltä Tähän-

kään kysymykseen 30 prosentilla ei ollut antaa mielipidettään.  

 

Jopa 44 prosenttia kyselyyn osallistuneista ei osannut sanoa, tarvitaanko tapahtumissa 

taitoja, joita heillä ei ole. Sen sijaan 15 prosenttia ilmoitti omaavansa täysin tarvittavat 

taidot ja 22 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä taidoistaan. Neljä prosenttia vastaa-

jista koki, ettei heillä ole tarvittavia taitoja ollakseen mukana tapahtumissa ja 19 pro-

senttia ilmaisi olevansa jokseenkin samaa mieltä heidän kanssaan. Muutaman kysy-

myksen kohdalla ”en osaa sanoa” -vastausten määrä oli erityisen suuri. Tämä voi mer-

kitä, että tapahtumatuotanto ei ole henkilökunnalle vielä kovinkaan tuttu toiminnan alue. 

 

Kysyin henkilökunnalta myös millaiseen tapahtumaan he haluaisivat osallistua ja miten. 

Suurin osa vastaajista oli avoin kaikenlaisille tapahtumille. Sisällöltään monipuoliset 

tapahtumat kiinnostivat vastaajia. Tapahtumiin toivottiin esimerkiksi eri tehtäväpisteitä 

ja ihmisiä aktivoivia toimintoja. Jotkut halusivat osallistua näyttelyihin liittyviin oheista-

pahtumiin, koska olivat itse olleet mukana suunnittelemassa näyttelyn sisältöä. Jotkut 

toivoivat museon järjestävän jotakin uutta ja yllättävää, jossa itsekin voisi olla mukana. 

Useat vastaajat olivat kiinnostuneita osallistumaan Kirjamessujen kaltaisiin tapahtu-

miin. Joku toivoi tapahtumia, jotka liittyivät enemmän museon rooliasuihin ja toinen 

päinvastoin. Vastaajat halusivat osallistua tapahtumaan, jossa heillä itsellä olisi jotakin 

mielekästä tekemistä. Tapahtumissa haluttiin olla mukana alusta saakka. Jotkut halusi-

vat osallistua suunnitteluun ja tuottamiseen ja toiset tapahtuman aikana tapahtuvaan 

työpajaohjaukseen, opastamiseen, toiminnan esittelyyn ja tuotemyyntiin.. 

 
”On tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuisi eri tehtäviin. Rasitus jakautui-
si useammalle eivätkä aktiivisimmat väsyisi.” 

 

”Jotain tekemistä, ei pelkkää rooliasuissa kuljeskelua.” 

 

”Enemmän delegoitu tehtävät.” 

 

4.2.2 Tulevaisuustyöpajassa unelmoidaan paremmasta tulevaisuudesta 
 

Pidin kaupunginmuseon tapahtumatuotantoryhmälle tulevaisuustyöpajan syyskuussa 

2013. Työpajan tarkoituksena oli pohtia yhdessä museomme tapahtumatuotannon tu-
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levaisuutta käytettävissä olevien voimavarojen ja tapahtumatuotantoa koskevien on-

gelmien avulla. Työskentelyn apuna käytin tulevaisuuden muistelua.  

 

Tulevaisuuden muistelu -kehittämistyökalu on alunperin kehitetty sosiaalityön tarpeisiin. 

Kehittämisessä keskitytään menneisyyden sijasta tulevaisuuteen ja ongelmien sijasta 

voimavaroihin. Tulevaisuuden muistelussa käydään keskustelua tulevaisuuteen suun-

taavien kysymysten avulla. Työkalu sopii hyvin ongelmanratkaisuun. (Valtikka.fi:n in-

ternetsivut.) 

 

Työpajan aluksi hahmottelimme yhdessä kaupunginmuseon tapahtumatuotannon tule-

vaisuudenkuvaa. Tarkoituksena oli miettiä, millaisena tapahtumanjärjestäjänä läsnäoli-

jat toivoisivat kaupunginmuseon näyttäytyvän tulevaisuudessa sekä museoalalla että 

tapahtumakentällä yleisesti, sekä millaisia mielikuvia kaupunginmuseon yleisötoimin-

nan toivottiin herättävän ihmisissä. Tulevaisuuden visio muodostui kaikkien läsnäolijoi-

den toiveista, jotka kokosin yhteen unelmaksi, johon kaupunginmuseon tulisi pyrkiä. 

Tässä unelmassa Helsingin kaupunginmuseo olisi edelleen koko kaupungin museo, 

matalan kynnyksen paikka, jonne olisi kaikkien helppo tulla. Tapahtumanjärjestäjänä 

museo olisi ammattimainen. Se tarjoaisi tapahtumia eri kohderyhmille ja houkuttelisi 

uusiakin yleisöjä. Kaupunginmuseo tuottaisi omaleimaisia, kekseliäitä, yllättäviä, laa-

dukkaita ja ajankohtaisia tapahtumia, jotka liittyisivät saumattomasti museon omiin si-

sältöihin. Kaupunginmuseo tuottaisi tapahtumia itse ja yhteistyössä eri tahojen kanssa 

sekä tarjoaisi tilaa muille tapahtumanjärjestäjille. 

 

Tätä unelmaa lähdimme tavoittelemaan kolmessa pienryhmässä suoritettavan tehtävän 

avulla. Tulevaisuuden muistelun keinoin kuvittelimme, että on vuosi 2016, jolloin kau-

punginmuseo on muuttanut uusiin toimitiloihinsa ja aiemmin ideoimamme tapahtumavi-

sio on käynyt toteen. Pienryhmien tarkoituksena oli miettiä konkreettisia keinoja ja väli-

vaiheita, joilla unelmatilanteeseen oli päästy. Osallistujien tehtävänä oli pohtia, mikä oli 

muuttunut tapahtumatuotannossa ja mitä he itse tai muu henkilökunta ja mahdolliset 

yhteistyötahot olivat tehneet muutoksen hyväksi. Ryhmätyön jälkeen ryhmät esittelivät 

aikaansaannoksensa ja sekä ohjaajalla että muilla osallistujilla oli mahdollisuus kom-

mentoida ja esittää kysymyksiä.  

 

Kaikilla kolmella ryhmällä oli hyvin samansuuntaisia ajatuksia tulevaisuudesta ja kei-

noista, joilla alussa kuvailtu visio oli saavutettu. Tämän vuoksi koostankin tehtävät yh-

tenäiseksi kokonaisuudeksi. Ammattimaisen toiminnan lähtökohtana oli kaikissa tapa-
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uksissa ollut huolellinen suunnittelu ja pitkäntähtäimen toimintasuunnitelmat, jotka to-

teuttivat kaupunginmuseon suurta visiota ja strategiaa. Tapahtumia tuotti pieni, tehokas 

ja asiantunteva tuotantotiimi. Eräs ryhmistä oli saanut tiimiin jäseniä kehittämällä ja 

muuttamalla tapahtumatuotannosta kiinnostuneen, olemassa olevan henkilökunnan 

työnkuvia. Tiimin johtajana toimi tapahtumien tuottaja, joka koordinoi yhdessä tiiminsä 

kanssa koko museon tapahtumia. Tämä tarkoitti sitä, että tuottaja toimi aktiivisesti yh-

teistyössä eri näyttelytyöryhmien, opetustiimin ja markkinointi- ja viestintätiimin kanssa. 

Tuottajatiimin ja markkinointi- ja viestintätiimin yhteistyö näkyi suunnitelmallisempana ja  

tehokkaampana tapahtumien markkinointina ja viestintänä.  

 

Tuotantotiimi hoiti kaikki tapahtumiin liittyvät käytännön asiat, kun taas tapahtumien 

sisältöosaamista saatiin kaikilta kaupunginmuseon yksiköiltä. Tämä oli lisännyt henki-

lökunnan halua osallistua tapahtumiin, kun pelko siitä, ettei osaa tuottaa oli kadonnut. 

Kaupunginmuseossa tehtiin enemmän yhteistyötä eri tahojen kanssa ja käytettiin ta-

pahtumissa myös ostettua työvoimaa ja osaamista. Tällä oltiin saatu kevennettyä oman 

henkilöstön työtaakkaa ja tuotua sellaista ammattimaista osaamista ja sisältöä tapah-

tumiin, jota talossa ei muutoin ollut.  

 

Laadukkaita tapahtumia pystyttiin tuottamaan järjestämällä vähemmän tapahtumia ja 

panostamalla niihin. ”Vähemmän ja paremmin” tuntuikin olevan kaikille ryhmille yhtä 

selkeä tavoite. Vaikka tapahtumatuotannon suunnitelmallisuus oli pitkäjänteistä, niin 

vuosittain jätettiin resursseja myös nopeaan reagointiin ajankohtaisissa asioissa. Yksi 

ryhmistä olikin tapahtumatiimin myötä saanut herkkyyttä havaita, millaisia tapahtumia 

kaupungissa tarvitaan ja halutaan. 

 

Kaikissa tapauksissa johtajien merkitys tapahtumatuotannon kehittymisessä oli ollut 

huomattava. Johdon esimerkki ja tapahtumien arvostaminen näkyi henkilökunnan si-

toutumisena ja tapahtumatuotannon merkityksen kasvuna. Johto oli saanut henkilö-

kunnan vakuutettua, että tapahtumat kuuluvat museon perustehtäviin ja niiden tuotta-

minen on työtehtävänä yhtä arvostettua kuin museon perinteiset työtehtävät. 

 

Tatu-ryhmän tuntui olevan vaikea keksiä konkreettisia keinoja ja pysyminen tulevai-

suudessa tuotti hankaluuksia. Helpompaa oli löytää tämänhetkisiä ja tulevaisuudessa-

kin kohdattavia ongelmia. 
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5 Kehittämismahdollisuudet 
 

Saamieni tulosten perusteella voin sanoa, että tarve kaupunginmuseon tapahtumatuo-

tannon kehittämiselle on ilmeinen. Tapahtumatuotanto kaipaakin kehittämistä seuraa-

villa osa-alueilla: 

 

1. Suunnitelmallisuus  

2. Laatu 

3. Tapahtumien koordinointi 

4. Henkilöstön sitouttaminen ja osallistaminen 

5. Markkinointi ja viestintä 

6. Johdon sitouttaminen 

7. Asiakaslähtöisyys 

 

Ammattimaisen toiminnan edellytyksenä ovat selkeät rakenteet ja toimintatavat. Yhtei-

sen kehittelyn tuloksena päädyimmekin siihen, että kaupunginmuseon tapahtumatuo-

tannon tulee olla nykyistä suunnitelmallisempaa. Jokaiselle tapahtumalle pitää määri-

tellä tarkasti tavoite ja kohderyhmä. Vallon ja Häyrisenkin (2012, 23) mukaan organi-

saation täytyy tietää, miksi tapahtuma järjestetään ja kenelle. Jos tavoitetta ja kohde-

ryhmää ei määritellä voi tapahtuman budjetin yhtä hyvin käyttää johonkin toiseen 

markkinointitoimenpiteeseen.  

 

Tällä hetkellä kaupunginmuseon tapahtumien tavoitteita ja kohderyhmiä ei määritellä 

tarpeeksi tarkasti, mikä on johtanut siihen, että ”Museo järjestää kaikille kaikkea ja sa-

malla ei kenellekään mitään.” (Tatu-ryhmän tapahtumien arviointikeskustelu.)  

 

Tapahtumien kohdentamiseen eri asiakasryhmille olisikin syytä kiinnittää enemmän 

huomiota. Tällöin pystytään vastaamaan paremmin asiakastarpeeseen. Museon stra-

tegiassa painotetaan palveluiden kohdentamista ja räätälöimistä eri ryhmille (Helsingin 

kaupunginmuseon intranet.) Tällä hetkellä tapahtumatuotannon kohdalla kohdentamis-

ta ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi. Kaupunginmuseon toimipisteistä Lasten kaupunki 

on ensimmäinen kohde, jolla on yksi selkeä kohderyhmä, jolle myös tapahtumat on 

helppo kohdentaa. 

 

Tatu-ryhmässä todettiin myös tapahtumien raportoinnin ja arvioinnin olevan nykyisin 

olematonta. Yhteisesti oltiin sitä mieltä, että tapahtumien arviointiin ja raportointiin tu-
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lisikin kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Jokainen tapahtuma tulisi raportoida kir-

jallisesti ja arvioida tuoreeltaan. Arviointikriteereinä voivat olla esimerkiksi tapahtuman 

taso ja laatu, taloudellisuus, vaikutus ja imagollinen hyöty (Kauhanen & Juurakko & 

Kauhanen 2002, 125). Tapahtuman taloudellista onnistumista voi mitata myös vertaa-

malla keskenään tapahtumaan käytettyjä kustannuksia ja kävijämääriä. Kaupunginmu-

seo ei ole kuitenkaan aktiivisesti dokumentoinut tapahtumien tietoja, joten pitkän aika-

välin tietoja tapahtumien kannattavuudesta ei ole. Tapahtumien tavoitteiden kirjaami-

nen, raportointi ja erilaiset laskennat ja tilastot auttavat arvioimaan tapahtuman onnis-

tumista. Niiden avulla nähdään, mikä kannattaa ja mikä ei, sekä mihin suuntaan tapah-

tuma on menossa.    

 

Museon henkilökunta toivoi myös tapahtumista olemassa olevan tiedon koostamista 

yksiin kansiin, jotta tapahtuman järjestämistä ei tarvitsisi aina aloittaa nollasta. Hiljaisen 

tiedon tallentaminen onkin hyvin tärkeää ja kannatan itse vahvasti ajatusta. Hyvällä 

tapahtuman dokumentoinnilla jää materiaalia seuraavan tuottajan käyttöön. 

 

Jokaisesta tapahtumasta voi oppia jotakin uutta. Oman henkilöstön palaute toimii hy-

vänä apuna tapahtumien arvioinnissa. Myös asiakkaiden arviot tapahtumista olisi hyvä 

huomioida. Asiakkaita voi esimerkiksi haastatella tapahtumien yhteydessä. (Kauhanen 

ym. 2002, 125.)  Toistuvan tapahtuman suunnittelu on hyvä aloittaa edellisen loppura-

portin pohjalta. Toimivia ratkaisuja voidaan kehittää eteenpäin ja ongelmakohtia pyrkiä 

ratkaisemaan. (Kauhanen ym. 2002, 50.)  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että tapahtumat vastaavat sisällöiltään asiakkaiden tarpei-

siin ja toiveisiin, joten sisältöihin ei ole tarpeellista tehdä suuria muutoksia. Tapahtumi-

en sisältö vaatiikin mielestäni ainoastaan terävöittämistä ja linjausta. Museon tapahtu-

matuotannossa tulisikin hyödyntää enemmän onnistuneita tapahtumakokemuksia ja 

olemassa olevia voimavaroja, jolloin museo pystyisi kilpailemaan muun tapahtumatar-

jonnan kanssa. Myös tapahtuman laatuvaihtelut saadaan vähenemään vakioimalla 

hyväksi koettuja toimintatapoja (Juurakko & Kauhanen & Öhage 2012, 49). Tapahtumi-

en tulee erottuakseen liittyä saumattomasti museon sisältöihin ja olla linjassa museon 

strategian kanssa. Kauhasen, Juurakon ja Kauhasenkin (2002, 76) mukaan tapahtu-

man sisältö ja esiintyjien maine tulee olla linjassa organisaation ja tapahtuman kanssa. 

 

Helsingin kaupunginmuseon strategiassa mainitaan, että museo haluaa tarjota asiak-

kailleen tuoreita ratkaisuja ja elämyksellisyyttä. Tällä hetkellä kaupungissa on valtavasti 
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tapahtumia, joten kaikki tapahtumat eivät tunnu enää tuoreilta ratkaisuilta elämykselli-

syyden tavoittelussa. Tapahtuman tulee ollakin omalaatuinen ja nykyistä harkitumpi, 

jotta sillä olisi haluttua hyötyä.  

 

Saatujen tutkimustulosten perusteella tapahtumien määrää voi vähentää. Monet asi-

akkaat mielsivät myös näyttelyt tapahtumiksi, vaikka kaupunginmuseossa ei näyttelyä 

tapahtumana pidetäkään. Näin ollen näyttelylle voisi antaa vielä enemmän painoarvoa 

ja panostaa näyttelyiden elämyksellisyyteen ja kokemuksellisuuteen järjestettävän suu-

ren tapahtuman sijaan. Panostus voisi koskea näyttelyiden interaktiivisuutta ja museoti-

laa yleensäkin. Monien asiakkaiden toiveena oli mahdollisuus pistäytymiseen, itse te-

kemiseen ja oleskeluun, mitä elämyksellinen museotila voisi itsessään tarjota. Myös af 

Hällström (2003, 154 - 156) kannattaa ajatusta, että museo panostaisi enemmän lisä-

palveluihin elämyksen tuojina. Monet tekemääni asiakaskyselyyn vastanneet asiakkaat 

eivät vielä osanneet pitää museota rentoutumispaikkana, mutta hyvillä lisäpalveluilla, 

kuten kahvilalla sekä työskentely- ja levähdyspisteillä museosta tulisi helposti viihtyisä 

ja elämyksellinen paikka.  

 

Palvelun laatua mitataan yleisesti asiakaskokemuksen mukaan. Jos palvelu kattaa 

asiakkaiden odotukset, on laatu hyvä. (Juurakko & Kauhanen & Öhage 2012, 63.) Ta-

pahtumien määrän vähentämisellä tapahtumista olisi mahdollisuus tehdä laadukkaam-

pia, koska resurssit voisi käyttää usean tapahtuman sijaan vain muutamaan. Tutkimuk-

sessa mukana olleet asiakkaat eivät myöskään toivoneet aina suurta tapahtumaa, 

vaan esimerkiksi opastuksia ja luentoja arvostettiin kovasti. Suuret tapahtumat vievät 

usein paljon resursseja, joten jos asiakas ei niitä erityisesti kaipaa, niin pitäisikö niitä 

järjestää olleenkaan tai ainakin nykyistä vähemmän? Monet asiakastoiveet on myös 

täytettävissä ostopalvelujen avulla, mikä vähentää oman henkilöstön tarvetta.   

 

Tapahtumatuotantoryhmän kanssa käytyjen keskustelujen ja henkilökuntakyselyn tu-

losten perusteella voin todeta, että tapahtumia tulisi koordinoida nykyistä paremmin. 

Ammattimaiselle tuottajalle tai tuotantotiimille koettiin olevan tarvetta. Tapahtumatuo-

tannossa mukana oleva henkilökunta on väsynyt tuottamaan tapahtumia ”vasemmalla 

kädellä” oman varsinaisen työnsä ohella. Tatu-ryhmäläiset toivoivat laatua ja ammatti-

maisuutta toimintaan, mitä tuottaja ja hänen vetämänsä pieni tuotantotiimi voisivat tuo-

da. Pieni ja pysyvä tuotantokoneisto tuo tapahtumatuotantoon tarvittavaa selkeyttä ja 

tehokkuutta. Tuotantorakenteen muutosten myötä nykyisin tuotannossa mukana olevi-

en vastuu vähenisi ja tämä vapauttaisi resursseja muuhun toimintaan. Koko tapahtu-
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matuotanto-organisaation vaihtaminen joka kerta onkin riskialtista ja kannattamatonta. 

Tuotannossa tarvitaan tärkeitä kokeneita tuottajia, mutta myös uutta verta, jotta tapah-

tumat voivat kehittyä. (Kauhanen & Juurakko & Kauhanen 2002, 39.) 

 

Saaduista tuloksista ilmenikin, että kolmasosa henkilökunnasta haluaisi olla nykyistä 

enemmän mukana tapahtumatuotannossa. Tämä on syytä huomioida tulevien tapah-

tumien järjestämisessä. Motivoituneen henkilöstön mukaan ottaminen tuo mahdolli-

suuksia ja sitä kaivattua ”uutta verta” tulevien tapahtumien järjestämiseen. Tatu-

ryhmän tulevaisuustyöpajassakin ideoitiin, että oma henkilöstö voisi täydentää tuottajan 

ja tapahtumatiimin osaamista erityisesti sisältöosaamisella. Myös Kotivuori (2003, 110) 

on sitä mieltä, että oma henkilöstö on aina sisällön asiantuntija, joka pystyy tarjoamaan 

asiakkaille elämyksiä tiedoillaan. Jokaiselle halukkaalle olisi syytä antaa mahdollisuus 

osallistua tapahtumatuotantoon. Myöskään rooliasuihin pukeutuminen ei saisi olla pa-

kollista, vaan jokainen voisi osallistua omalla tavallaan. Museossa tulee olla säännölli-

set kanavat henkilökunnan kuulemiseen tapahtumiin liittyvissä asioissa. Henkilökunnan 

sitoutuminen tapahtumatuotantoon on erityisen tärkeää, jotta pystytään järjestämään 

onnistuneita tapahtumia (Kauhanen & Juurakko & Kauhanen 2002, 49). Sitoutumisen 

myötä myös arvostus tapahtumia kohtaan lisääntyy. Tapahtumat voivat lisätä henkilö-

kunnan yhteenkuuluvuutta, kuten kaupunginmuseon Kohtaamisia-hanke vuosituhan-

nen vaihteessa osoitti. Tapahtuman tavoitteeksi voisi aika ajoin asettaa yhteishengen 

kasvattamisen ja ottaa kohderyhmäksi oman henkilökunnan. 

 

Markkinointiin ja viestintään liittyvät ongelmat tiedostettiin hyvin tatu-ryhmässä. 

Vaikka markkinointia ja viestintää kehitetäänkin koko ajan, niin haasteita on useita sekä 

medianäkyvyydessä että uusien markkinointikeinojen löytämisessä. Tapahtumien on 

nykyään yhä vaikeampi saada medianäkyvyyttä suuren tapahtumatarjonnan keskellä. 

Tämän vuoksi tapahtumasta tulee tehdä erityinen, jotta se erottuisi muusta tarjonnasta. 

Tämä saavutetaan panostamalla tapahtumien määrän sijasta laatuun ja omaperäiseen 

tarjontaan.  

 

Taloustutkimuksen teettämän yrityskuvatutkimuksen (2008) mukaan kaupunginmuseon 

tunnettuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 1990-luvulta lähtien. Omista 

tutkimustuloksistani ilmeni, että potentiaaliset kohderyhmät eivät tunne kaupunginmu-

seota tai sen toimintaa ja tapahtumia. Tämän perusteella voi siis todeta, että museossa 

tarvitaan enemmän kohderyhmämarkkinointia lisäämään museon tunnettuutta. Tutki-

mustuloksista selvisi myös, että kaupunginmuseo sekoitetaan helposti Helsingin muihin 
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museoihin kuten Kansallismuseoon tai Helsingin taidemuseoon. Kaupunginmuseon 

toimipisteiden väheneminen ja toiminnan keskittyminen uusiin tiloihin Senaatintorin 

laidalle tuo toivottavasti parannusta toiminnan hajanaisuuteen ja museon tunnettuu-

teen. Myös tapahtumien omaan markkinointiin on syytä panostaa enemmän. Yhtenä 

keinona on hyödyntää nykyistä enemmän maksettua markkinointia suurien tapahtumi-

en esiin nostamisessa. Maksettu mainos kertoo asiakkaalle tapahtuman tasosta ja suu-

ruudesta. Suuria markkinointiponnistuksia ei kuitenkaan valitettavasti ole mahdollista 

toteuttaa nykyisillä resursseilla.  

 

Johtoportaan merkitys tapahtumatuotannon vakiintumiseen, arvostukseen ja tehtäviin 

muutoksiin on suuri. Saatujen tulosten mukaan asiakkaat arvostivat museon järjestä-

miä tapahtumia enemmän kuin museon oma henkilökunta. Pidänkin erityisen tärkeänä 

Johdon ja oman henkilöstön sitouttamista tapahtumatuotantoon. Johdon merkitys 

on erityisen suuri, jotta oma henkilöstö oppii arvostamaan museon tapahtumia ja näkee 

tapahtumatuotannon museon perustoimintana muiden perinteisempien toimintojen jou-

kossa. 

 

Kaupunginmuseon strategian mukaan ”Palveluiden ja tuotteiden laatua seurataan ja 

kehitetään asiakaspalvelujärjestelmän avulla säännönmukaisesti” (Helsingin kaupun-

ginmuseon strategia). Tämän tulisi näkyä paremmin myös tapahtumatuotannossa. 

Asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksenä on että asiakasta kuunnellaan. Museolla 

tulisikin olla säännölliset kanavat, joilla asiakkaan tarpeita ja toiveita voisi kartoittaa.  

Tämä voidaan toteuttaa erilaisten kyselyiden ja haastattelujen avulla. Asiakkaat voi 

ottaa myös mukaan tapahtumien tuottamiseen osallistamisen avulla. Ambrose ja Paine 

(2012, 27) ovat myös sitä mieltä, että menestynyt museo pystyy hyödyntämään osallis-

tamisen mahdollisuudet. On kuitenkin syytä valita oikea osallistamisen tapa kullekin 

kohderyhmälle. Omasta tutkimusmateriaalistani kävi esimerkiksi ilmi, että nuoret eivät 

olleet kiinnostuneita osallistumaan asiakaspaneeleihin. Säännöllisesti kokoontuva pa-

neeli miellettiin työlääksi ja siihen ei haluttu sitoutua. Tästä syystä nuoria on ollut vai-

kea saada eri kulttuurilaitosten olemassa oleviin paneeleihin. 
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6 Yhteenveto ja työn arviointi 
 

Kehittämistyöni tarkoituksena oli kehittää Helsingin kaupunginmuseon tapahtumallista 

toimintaa kartoittamalla niin asiakkaan kuin museon ja sen henkilökunnankin tarpeita ja 

toiveita.  

 

Asetin kehittämistyölleni kolme tutkimusongelmaa, jotka olivat: 

1. Vastaako Helsingin kaupunginmuseo tapahtumillaan asiakastarpeeseen? 

2. Vastaako Helsingin kaupunginmuseo tapahtumatuotannollaan museon strategisiin 

tavoitteisiin ja kohtaavatko museon tavoitteet ja resurssit?   

3. Kuinka Helsingin kaupunginmuseo voisi kehittää tapahtumatuotantoaan asiakas-

lähtöisesti? 

 

Näihin kysymyksiin etsin vastauksia käyttämällä monipuolisesti eri tutkimusmenetelmiä. 

Käyttämiäni menetelmiä olivat dokumenttianalyysi, keskustelut museon tapahtumatuo-

tantoryhmän kanssa, asiakaskysely, ryhmähaastattelu, henkilökuntakysely sekä tule-

vaisuustyöpaja.  

 

Tutkimus osoitti, että kaupunginmuseon tapahtumatuotannon kehittämiselle on tarvet-

ta. Museon tapahtumien määrä on lisääntynyt huomattavasti viimeisen viidentoista 

vuoden aikana, mikä on aiheuttanut suuria ongelmia museon tapahtumatuotannossa. 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että museon tapahtumatarjonta vastasi pääsääntöisesti 

asiakastarpeeseen. Asiakastarpeeseen pystytään jatkossakin vastaamaan tuntemalla 

eri kohderyhmät ja heidän tarpeensa ja kohdentamalla tapahtumat tarkemmin. Asiak-

kaat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä tapahtumien sisältöön. Tämä selvisi erityisesti 

asiakaskyselyn vastauksista. Henkilöt, jotka eivät vielä olleet kaupunginmuseon asiak-

kaita, eivät myöskään toivoneet sisältöjä, joita kaupunginmuseo ei jo tarjoaisi. Enem-

mistö kyselyyn vastanneista kävi museoiden tapahtumissa aktiivisesti. Museoiden ta-

pahtumissa käymättömät eivät useinkaan tienneet tarjonnasta tai museon olemassa-

olosta. Muita käymättömyyteen vaikuttavia syitä olivat aikaan liittyvät ongelmat, kuten 

ajanpuute tai tapahtuman huono ajankohta sekä joissakin tapauksissa itselle sopivan 

tarjonnan puuttuminen. Tämä herättääkin kysymyksen, että millaista tapahtumatarjon-

taa tai elämyksiä kaupunginmuseo voisi tarjota niille, joita nykyinen tarjonta ei kiinnos-

ta? 
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Tutkimustuloksista selvisi myös, että asiakkaat pitivät museoiden tapahtumia tarpeelli-

sina, mutta eivät kuitenkaan välttämättöminä. Tapahtumien koettiin kuitenkin tuovan 

lisäarvoa. Asiakkaista ainoastaan prosentin mielestä tapahtumat olivat täysin turhia. 

Museon tapahtumia pidettiin ensisijaisesti tietoa antavina, kiinnostavina, elämyksellisi-

nä, innostavina ja hyödyllisinä. Uusimman museokävijätutkimuksen mukaan kävijät 

tulevat museoon ensisijaisesti hakemaan elämyksiä, toiseksi tietoa ja kolmanneksi viih-

tymään (Taivassalo & Levä 2012, 12). Omassa aineistossani korostui tiedon hakemi-

nen tapahtumista. Elämyksellisyys koettiin tapahtumissa lähes yhtä tärkeäksi. 

 

Asiakkaat toivoivat museolta tapahtumia, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisia aistikoke-

muksia. Ruokaan, musiikkiin, muotiin ja draamaan liittyvät monisisältöiset tapahtumat 

olivat eniten asiakkaiden mieleen. Myös museoiden kulissien taakse pääseminen kiin-

nosti. Kaupunginmuseon tapahtumista parhaiten asiakkaiden mieliin olivat jääneet His-

toriallinen kahvila ja Adventin avaus. Asiakkaille oli erityisen tärkeää, että he saivat itse 

osallistua tapahtumiin erilaisten tekemisten ja kokemisten muodossa. Tapahtumissa 

kiinnostivat myös niiden ainutlaatuisuus, tunnelma ja yhteisöllisyyden tunne. Ihmiskon-

taktit koettiin erityisen tärkeäksi. Tapahtumissa pidettiin tärkeänä myös helppoutta. 

Monet asiakkaat halusivat osallistua tapahtumiin vapaamuotoisesti ja omin ehdoin ja 

arvostivat mahdollisuutta piipahtamiseen. 

 

Henkilökuntakysely osoitti, että valtaosa museon henkilökunnasta oli työskennellyt mu-

seon tapahtumissa. Kolmasosa henkilöstöstä halusi osallistua enemmän erityisesti 

sisällön suunnitteluun, käytännön järjestelyihin ja apuvoimana tapahtumissa. Nähtävis-

sä oli väsymistä henkilökunnan taholta niin tapahtumiin osallistumisessa kuin niiden 

tuottamisessakin.  

 

Tuloksista selvisi myös, että tapahtumien arvostus vaihteli suuresti talon sisällä. Kuusi 

prosenttia henkilökunnasta oli sitä mieltä, että tapahtumat eivät ole museon perustoi-

mintaa ja neljä prosenttia oli asiasta lähes samaa mieltä. Kahden prosentin mielestä 

tapahtumat olivat täyttä ajanhukkaa. Henkilökunta ei osallistunut tapahtumiin tai niiden 

tuottamiseen myöskään ajanpuutteen tai osaamisen vuoksi.  

 

Henkilökunta toivoi tapahtumilta monipuolisia sisältöjä ja asiakkaita aktivoivia toiminto-

ja. Tapahtumiin osallistuvat toivoivat itselle mielekästä tekemistä. Yhtenä motivaationa 

osallistua tapahtumiin pidettiin omakohtaisuutta eli sitä, että on itse saanut olla mukana 
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tapahtuman alusta lähtien tai suunnittelemassa näyttelyä, jonka oheisohjelmaksi tapah-

tuma järjestetään. 

 

Asiakkaiden ja museon oman henkilöstön toiveet tapahtumien sisällöistä olivat yhtenäi-

siä. Molemmat toivoivat tapahtumia, joissa oli monipuolinen sisältö ja mahdollisuus 

aktiiviseen tekemiseen. Tatu-ryhmä piti onnistuneina samoja tapahtumia kuin asiak-

kaat. Historiallisia asuja pidettiin molempien keskuudessa onnistuneena elementtinä.  

 

Myös asiakaskyselyn ja henkilökuntakyselyn vastaajaprofiili oli yhtenäinen. Vastaajista 

suurin osa oli naisia, iältään vanhempia ja koulutustasoltaan korkeasti koulutettuja. 

Tämä vastaajaprofiili on tyypillinen vastaaja muissakin kaupunginmuseon tekemissä 

kyselyissä. Tämä kohderyhmä käyttää itse aktiivisesti kulttuuripalveluja ja vastaa tun-

nollisesti kyselyihin. Näin ollen tulokset voivat olla yksipuolisia. Esimerkiksi kiinnostuk-

senkohteet vaihtelevat eri kohderyhmien kesken. 

 

Omasta aineistostani löysin kohderyhmiä, jotka etsivät erilaisia asioita tapahtumista. 

Falkin (2009, 158) jaottelun mukaisesti havaitsin, että eniten museoiden tapahtumissa 

kävivät harrastajat. Nämä olivat aktiivisia tapahtumissa kävijöitä, jotka kävivät useissa 

tapahtumissa vuoden aikana. He olivat tyytyväisiä museon tapahtumatarjontaan. Heille 

tärkeintä oli osallistuminen ja mukana oleminen. Museoiden tapahtumissa kävi paljon 

myös kokemusten etsijöitä, joille elämyksen saaminen ja uuden oppiminen oli tärkeää. 

Sekä asiakaskyselyn että ryhmähaastattelun tuloksissa korostui sekä tiedon saannin 

että elämyksien tavoittelun tärkeys. Aineistosta nousi pieni tutkimusmatkailijoiden ryh-

mä, jotka kaipasivat tapahtumilta helppoutta. Heille mahdollisuus pistäytymiseen oli 

tärkeää. Erityisesti nuoret vastaajat lukeutuivat tähän kohderyhmään. Ammattilaisten 

osuus tapahtumien kävijöistä osoittautui pieneksi. Museon tapahtumia ei koettu myös-

kään yleisesti ottaen paikkana, jossa voisi rentoutua. Tämän vuoksi rentoutujien osuus 

jäi myös pieneksi. Tietenkin aineistossa oli myös mahdollistajia, jotka toivat museon 

tapahtumiin tuttaviaan tai sukulaisiaan. Tyypillisin mahdollistaja omassa tutkimukses-

sani oli äiti tai isä, joka toi lapsensa museon tapahtumaan. 

 

Tutkimustulosten ja yhteisen kehittämisen pohjalta pystyin päättelemään, että ammat-

timaisen toiminnan saavuttaminen vaatii toimenpiteitä. Ehdotinkin, että museon tapah-

tumatuotannossa kehitettäisiin seuraavia osa-alueita: suunnitelmallisuutta, laadun ar-

vostamista määrän sijaan, tapahtumien koordinointia, kohdennettua markkinointia ja 

viestintää, johdon ja henkilöstön sitouttamista sekä asiakaslähtöistä otetta. 
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Kaupunginmuseossa on jo käytössä melko paljon resursseja tapahtumatuotantoon. 

Suurin resurssi on henkilöstö. Tuotantoa ei kuitenkaan ole koordinoitu riittävästi, mikä 

on johtanut yhteisen linjan puuttumiseen ja tapahtumatuotannon hajanaisuuteen. Tuo-

tantoa ei voi toteuttaa laadukkaasti ”vasemmalla kädellä”. Tapahtumatuotannolle ei voi 

asettaa suurisuuntaisia tavoitteita ennen kuin toiminta on ammattimaista ja tuotannolla 

on tarvittavat resurssit.  

 

Resursointi tulee olemaan haaste myös jatkossa. Jaatinen (2003, 60) kirjoittaa artikke-

lissaan, että omien resurssien puuttuessa, on hyvä turvautua yhteistyöhön eri tahojen 

kanssa. Yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa voi tuoda tapahtumatuotantoon tarvit-

tavia lisäresursseja. Yhteistyötahoilta saataisiin esimerkiksi sellaista osaamista, jota 

museosta ei löydy sekä mahdollisuuksia näkyvyyden lisääntymiseen ja isojen tapahtu-

mien järjestämiseen. Tatu-ryhmässä oltiin yhtä mieltä siitä, että toisen tahon koor-

dinoimiin tapahtumiin, kuten Tieteiden yö, Helsinki-päivä ja Taiteiden yö kannattaa 

osallistua jatkossakin. Tällaisissa tapahtumissa pienilläkin resursseilla ja ponnistuksilla 

voidaan tavoittaa suuria yleisömääriä. 

 

Tapahtumastrategia tulee liittyä saumattomasti museon suureen strategiaan. Tämä 

tarkoittaa, että strategiat pitää tehdä samanaikaisesti ja huomioiden olemassa olevat 

resurssit. Tapahtumastrategiaa ja Uuden kaupunginmuseon tapahtumakonseptia tu-

lemme miettimään jatkossa yhdessä tapahtumatuotantoryhmän ja uuden kaupungin-

museon työryhmän kanssa. 

 

Olen saanut palautetta työstäni niin työn tilaajalta eli Helsingin kaupunginmuseolta kuin 

museon tatu-ryhmän jäseniltäkin. Työn tilaajan mielestä työ antaa hyvän kokonaisku-

van kaupunginmuseon tapahtumatuotannosta. Työssä kuuluvat hyvin eri ryhmien aja-

tukset ja työstä saa tietoa monesta näkökulmasta. Tapahtumien määrän kasvu näkyy 

pitkän aikajänteen tiedoista. Työ mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja sisältää hyviä 

rakennusaineita tulevalle toiminnalle. 

 

Tatu-ryhmän jäsenten mielestä työ on hyödyllinen ja saadut tiedot auttavat suunnitte-

lemaan tulevia tapahtumia. Yhdessä työskentely oli aiheen kannalta välttämätöntä ja 

antoisaa. Kehittäminen herätti huomaamaan tapahtumatuotannon tarpeet ja puutteet  

paremmin. Tatu-ryhmä koki tapahtumien arviointikeskustelun ja tulevaisuustyöpajan 

mielekkäinä. Yhteisesti oltiin sitä mieltä, että samanlaista arviointia ja tulevaisuuden 
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suunnittelua tulee järjestää jatkossakin. Myös asiakkailta ja omalta henkilökunnalta 

saatu tieto koettiin merkitykselliseksi. Arviointikeskusteluja ja tulevaisuuspajoja tatu-

ryhmän tai tulevan tuotantoryhmän kanssa olisi siis hyvä jatkaa säännöllisesti. 

 

Omasta mielestäni kehittämisprosessi oli hyödyllinen ja opin paljon uutta kaupungin-

museon tapahtumatuotannosta ja tulevaisuuden tarjoamista mahdollisuuksista. Kehit-

tämistyöni aihe ja sisältö muotoutui ja rajautui matkan varrella. Opinnäytetyön tekemi-

seen käytettävän ajan rajallisuuden vuoksi, alun suuret suunnitelmat tehdä tapahtuma-

strategia, väistyi realistisempaan suunnitelmaan hahmotella kehittämismahdollisuuksia 

ja linjausta tulevasta. Muutoinkin opinnäytetyön tekemiseen varattu aika tuntui haasta-

van lyhyeltä, mikä ilmeni erityisesti kiireenä saada edellinen aineisto kerätyksi ja analy-

soiduksi aina ennen seuraavaa työvaihetta.  

 

Kehittämistyön tekeminen omassa työyhteisössä oli kaksijakoista. Toisaalta sisäpiiriläi-

senä tuntui, että minuun luotettiin ja pystyin aikaansaamaan hyviä keskusteluja. Kes-

kusteluista sain tutkimukseeni tietoa, jota ulkopuolinen kehittäjä ei ehkä olisi saanut. 

Toisaalta taas ulkopuolinen kehittäjä olisi pystynyt olemaan provosoivampi ja saatta-

maan ideoinnin aivan uusille urille, pois totutusta. 

 

Tatu-ryhmä suhtautui kehittämiseen vakavasti ja olivat innolla mukana työni eri vai-

heissa. Ryhmäläisten apu, neuvot ja kannustus olivat suurena tukena työn valmistumi-

sessa.  

 

Vaikka opinnäytetyöni onkin nyt valmis, niin kaupunginmuseon tapahtumatuotannon 

kehittäminen kuitenkin jatkuu. Työni tuleekin olemaan pohjana tapahtumatuotannon 

tulevalle suunnittelulle.  
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Asiakaskysely museoiden tapahtumista 13.6.2013 
 

Asiakaskyselyssä oli mukana seuraavat kysymykset: 

 

A. Taustatiedot (kaupunginmuseon kyselyiden peruskysymykset) 

 

1. Sukupuoli  

Nainen 

Mies 

 

2. Ikä 

Alle 18 

18 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 65 

yli 65 

 

3. Koulutus 

Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu 

Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu 

Lukio 

Opistotaso/ammattikorkeakoulu 

Yliopisto/korkeakoulu 

 

4. Talouden rakenne 

Yksinäistalous 

Aikuistalous 

lapsiperhe 

  

B. Museoiden tapahtumat 

 

5. Käyn museoiden tapahtumissa vuoden aikana 

1-2 kertaa 

3-5 kertaa  
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yli kuusi kertaa 

En käy tapahtumissa, miksi? 

 

6. Museoiden tapahtumat ovat 

tietoa antavia 

opettavaisia  

innostavia 

elämyksellisiä 

viihdyttäviä 

rentouttavia 

paikka tavata ihmisiä 

hyödyllisiä 

turhia 

kiinnostavia 

tylsiä 

perinteisiä 

edistyksellisiä 

rohkeita 

tavanomaisia 

muuta, mitä? 

 

(5-portainen asteikko: täysin samaa mieltä 5, jokseenkin samaa mieltä 4, en 

osaa sanoa 3, jokseenkin eri mieltä 2, täysin eri mieltä 1) 

  

7. Tulisin tapahtumaan, jossa 

olisi asiantuntijaluentoja  

olisi 1700-luvun tanssiaiset 

olisi meikkausnäytöksiä eri aikakausien tyyliin 

opetettaisiin kehräämään 

saisi istuttaa perinnekasveja 

esiintyisi lastenorkesteri 

saisi rakentaa Helsingin pienoismallia 

saisi maistella entisaikojen herkkuja 

voisi pukeutua historiallisiin rooliasuihin 

pääsisi vanhojen kulkuvälineiden kyytiin 
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voisi kokeilla eri soittimia 

olisi draamaopastuksia 

tutustuttaisi Helsingin arkkitehtuuriin kävelykierroksella 

saisi jakaa muistoja työpajassa 

tutustuttaisi eri maiden juhlaperinteisiin 

olisi vanhanajan markkinat 

pääsisi kurkistamaan museon kulissien taakse 

 

(5-portainen asteikko: täysin samaa mieltä 5, jokseenkin samaa mieltä 4, en 

osaa sanoa 3, jokseenkin eri mieltä 2, täysin eri mieltä 1) 

 

8. Käyn tapahtumissa mieluiten 

arkisin 

viikonloppuisin 

 

9. Paras aika tapahtumalle on mielestäni  

klo 9 - 12 

klo 12 - 15 

klo 15 - 18 

klo 18 - 21 

 

10. Käyn tapahtumissa yleensä 

Yksin 

Perheenjäsenten kanssa 

Ystävän kanssa 

Ryhmässä 

 

11. Museoiden tapahtumiin sopiva pääsymaksu olisi 

0 € 

1 - 5 € 

6 - 10 € 

11 - 15 € 

16 - 20 € 

yli 21 € 
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12. Olen osallistunut Helsingin kaupunginmuseon tapahtumiin 

Kyllä 

Ei 

 

13. Museoiden tapahtumista mieleenpainuvimpia on mielestäni olleet (mainitse 

kolme), miksi? 

 

14. Kuvaile, millaisen tapahtuman haluaisit nähdä ja kokea museossa, miksi? 
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Tapahtumatuotantoryhmän tapahtumien arviointipalaverin osallistujat 
 

Helsingin kaupunginmuseon tapahtumatuotantoryhmän tapahtumien arviointipalaveri 

pidettiin 27.8.2013. Paikalla oli 14 henkilöä. 

 

Tutkija Johanna Björkman 

Museolehtori Anna Finnilä 

Museolehtori Seija Haga 

Viestintäassistentti Liridona Hamiti 

Tutkija Tiina Heino 

Verkkoviestijä Reeta Holma 

Tutkija/tiedottaja Jere Jäppinen 

Graafinen suunnittelija Varpu Kangas 

Yleisöpalveluyksikön päällikkö Jari Karhu 

Viestintäassistentti Mirella Lampela  

Museolehtori Sauli Seppälä 

Museolehtori Marjukka Sihvola 

Museolehtori Hilkka Vallisaari 

Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Tove Vesterbacka 
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Tapahtumatuotantoryhmän tapahtumien arviointipalaverin suunnitelma 
 

Helsingin kaupunginmuseon tapahtumatuotantoryhmän tapahtumien arviointipalaveri 

27.8.2013. Tatu-ryhmässä on 16 vakituista henkilöä.  

 

1. Tavoite:  

Helsingin kaupunginmuseon tapahtumatuotantoryhmän tuottamien tapahtumien 

tarkastelu ja kriittinen arviointi 

 

2. Arvioitavat tapahtumat:  

Tieteiden yö, Sofian päivä ja museon kevätjuhla, Helsinki-päivä, Työväenasun-

tomuseon puutarhajuhla, Historiallinen piknik, Taiteiden yö, Adventin avaus, 

Historiallinen kahvilaviikko, avajaiset sekä Kirjamessut ja muut messut. Jos jää 

aikaa luodaan silmäys myös muihin museon tapahtumiin.  

 

3. Arviointikriteerit: 

a) Mitä hyvää tapahtumassa on? 

b) Mitä huonoa? 

c) Mikä on tapahtuman tavoite ja onko se saavutettu? 

d) Kenelle tapahtuma on kohdennettu? 

e) Mitä resursseja tapahtumaan on käytetty ja ovatko resurssit ja saavutettu tu-

los kohdanneet? 

f) Miten tapahtuma on profiloitunut? Onko se linjassa museon muun toiminnan 

kanssa? 

g) Onko tapahtumalla tai sen osalla tulevaisuutta ja kehittymismahdollisuuk-

sia? 

 

4. Toteutustapa:  

keskustelu, jossa toimin itse vetäjänä 

 

5. Dokumentointi:  

keskustelu nauhoitetaan 
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Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ryhmähaastattelun osal-

listujat 
 

Pidin ryhmähaastattelun Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon 

toisen vuosikurssin opiskelijoille 6.9.2013. Haastatteluun osallistui kahdeksan henkilöä. 

 

Katri Heikkilä s. 1992 

Essi Kuusimäki s. 1992 

Juha Kätkä s. 1983 

Annina Landström s. 1992 

Mariela Lineva s. 1991 

Pinja Mitrovitch s. 1993 

Elina Pitkänen s. 1989 

Juha Riikonen s. 1975 
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Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoille pitämäni ryhmähaastatte-

lun suunnitelma 
 

Ryhmähaastattelu Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon toisen 

vuosikurssin opiskelijoille. Haastatteluun osallistuu kahdeksan henkilöä. 

 

1. Esittely 

 

Lyhyt esittäytyminen.  

 

2. Mielikuva ja asenteet 

 

Sana-assosiaatio. Kirjoita lapulle lyhyesti mitä tulee mieleesi sanoista 1) Hel-

singin kaupunginmuseo ja 2) Museon tapahtuma. 

 

3. Tietotausta 

 

Mitä tiedät Helsingin kaupunginmuseosta? Entä tapahtumistamme? Oletko 

käynyt tapahtumissamme tai museoissamme? Oletko ”törmännyt” kaupungin-

museoon mediassa tai kuullut meistä tuttujen kautta? 

 

Keskustelua. Kerron lyhyesti toiminnastamme. 

 

4. Tapahtumat 

 

Keskustelua muiden järjestämistä tapahtumista. Käytkö yleensä tapahtumissa? 

Millaisissa? Mikä on tapahtumissa tärkeintä? Osaatko mainita joitakin muiden 

museoiden tapahtumia tai oletko käynyt niissä Suomessa tai ulkomailla? Mikä 

on tehnyt niistä mieleenpainuvan? 

 

5. Toiveet 

 

Mitä toivoisit Helsingin kaupunginmuseon tapahtumilta? Millaiseen tapahtu-

maan tulisit itse?  
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Opiskelijat ideoivat parityönä tapahtuman, joka heitä itseään kiinnostaisi ja jon-

ka haluaisivat nähdä ja kokea Helsingin kaupunginmuseossa. Tehtävän purku 

ja kommentit. 

 

6. Tarpeet 

 

Keskustelua tapahtumien tarpeellisuudesta. Ovatko museoiden tapahtumat 

mielestäsi tarpeellisia? Mikä muu saisi sinut tulemaan museoon? 

 

7. Vaikuttaminen ja osallistuminen 

 

Keskustelua mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa kaupunginmuseon tapah-

tumiin. Haluaisitko voivasi vaikuttaa tapahtumiemme sisältöihin? Kuinka?  

 

 

Dokumentointi: keskustelu nauhoitetaan 
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Henkilökuntakysely kaupunginmuseon tapahtumien kehittämisestä 

17.9.2013 
 

Henkilökuntakyselyssä oli mukana seuraavat kysymykset: 

 

A. Taustatiedot 

 

1. Sukupuoli 

Nainen 

Mies 

 

2. Ikä 

Alle 18 

18 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 65 

yli 65 

 

3. Olen työskennellyt museossa 

Alle vuoden 

1 - 5 vuotta 

6 - 10 vuotta 

10 - 20 vuotta 

yli 20 vuotta 

 

4. Työsuhteeni on 

Vakituinen 

Määräaikainen 

 

B. Tapahtumat 

 

5. Tapahtumat… 

ovat jokaisen työntekijän asia 

eivät kuulu työnkuvaani 
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antavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä muiden yksiköiden työntekijöiden 

kanssa 

ovat ajanhukkaa 

eivät kuulu museon perustehtäviin 

ovat tarpeellisia 

tuovat vaihtelua työhön 

 

(5-portainen asteikko: täysin samaa mieltä 5, jokseenkin samaa mieltä 4, en 

osaa sanoa 3, jokseenkin eri mieltä 2, täysin eri mieltä 1) 

 

6. Tapahtumissa… 

on hauskaa 

voin käyttää taitoja, joita en tavallisesti työssäni käytä 

osaamiseni pääsee uudella tavalla esille 

voin käyttää luovuutta 

tarvitsee taitoja, joita minulla ei ole 

voin tavata asiakkaita kasvotusten 

 

(5-portainen asteikko: täysin samaa mieltä 5, jokseenkin samaa mieltä 4, en 

osaa sanoa 3, jokseenkin eri mieltä 2, täysin eri mieltä 1) 

 

7. Pukeudun mielelläni rooliasuun, miksi? 

Kyllä 

Ei 

 

8. Millaiseen tapahtumaan haluaisit osallistua ja miten? 

 

9. Olen ollut töissä museon tapahtumissa 

Kyllä 

Ei 

 

10. Olen osallistunut museon tapahtumien tuottamiseen 

Kyllä 

Ei 
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11. Haluaisin osallistua enemmän tapahtumien tuottamiseen, miten? 

Kyllä 

Ei 
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Tapahtumatuotantoryhmän tulevaisuustyöpajan osallistujat 
 

Pidin Helsingin kaupunginmuseon tapahtumatuotantoryhmälle tulevaisuustyöpajan 

30.9.2013. Pajaan osallistui 13 henkilöä. 

 

Tutkija Johanna Björkman 

Museolehtori Anna Finnilä 

Viestintäassistentti Liridona Hamiti 

Tutkija Tiina Heino 

Verkkoviestijä Reeta Holma 

Tutkija/tiedottaja Jere Jäppinen 

Graafinen suunnittelija Varpu Kangas 

Viestintäassistentti Mirella Lampela 

Vastaava virastomestari Kari Mattila  

Työpajaohjaaja Marja Nykänen 

Museolehtori Sauli Seppälä 

Museolehtori Hilkka Vallisaari 

Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Tove Vesterbacka 
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Tapahtumatuotantoryhmän tulevaisuustyöpajan suunnitelma 
 

Tulevaisuustyöpaja Tatu-ryhmälle 30.9.2013. Ryhmässä toimii tällä hetkellä 16 vaki-

tuista henkilöä. Tulevaisuustyöpajassa mukana on 13 henkilöä.  

 

1. Visio 

 

Tulevaisuustyöpajan aluksi kysyn läsnäolijoiden näkemystä siitä, millaisena he 

näkevät kaupunginmuseon tulevaisuuden tapahtumien tuottajana/tarjoajana se-

kä millainen toimija pyrimme olemaan tulevaisuudessa tapahtumakentällä. Mie-

timme yhdessä myös millaista mielikuvaa haluamme museostamme välittyvän 

yleisötoiminnan näkökulmasta.  

 

n. 15 min. Toimii lämmittelynä aiheeseen. 

 

2. Tulevaisuuden muistelu 

 

A. Pienryhmätyöskentely 

 

Kuvitellaan, että on vuosi 2016 ja Helsingin kaupunginmuseo on muuttanut uu-

siin tiloihin elefanttikortteliin. Olemme saavuttaneet edellä kuvatun vision kaltai-

sen ihannetilanteen. Jokaisen ryhmän tehtävänä on miettiä, millä konkreettisilla 

keinolla ja välivaiheilla olemme päässeet tavoitteisiin. Mitä olemme itse, mitä 

muu henkilökunta tai muut yhteistyötahot tehneet, jotta olemme nyt tässä tilan-

teessa? Mikä on muuttunut ja miten?  

 

n. 20 minuuttia 

 

B. Tehtävän purku 

 

Jokainen ryhmä esittelee oman tuotoksensa. Ohjaaja ja muut osallistujat saavat 

esittää kysymyksiä ja kommentteja. 

 

n. 1 tunti  
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3. Ongelmat 

 

Käsitellään erikseen ongelmia, jotka tuntuivat haasteellisilta tai mahdottomilta 

ratkaista. Ryhmäläiset saavat vapaasti kertoa ongelmia. 

 

n. 30 minuuttia 

 

4. Aiempien tutkimusten tulokset 

 

Kerron kehittämistehtävään tekemieni tutkimusten tuloksia ja keskustelemme 

niistä. 

 

n. 1 tunti 

 

Työpajan dokumentoinnin apuna käytän nauhuria. Se helpottaa työpajan ohja-

usta ja toimii muistin tukena myöhemmin. Myös työpajassa syntyneet tuotokset 

toimivat dokumentoinnin välineenä. 
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