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Tutkielman tarkoituksena on tarkastella museon mahdollisuuksia toimia ennaltaehkäisevän 
sosiaalityön kentällä. Tutkimuskysymyksinä olivat, miten museo voi toimia osana 
ennaltaehkäisevän sosiaalityön kenttää ja mitä sosiaalityölle ominaisen sosiokulttuurisen toiminnan 
piirteitä on paikallistettavissa museon lainalaukun käytössä ikäihmisten parissa. Kontekstointi 
kulttuurin ja sosiaalisen alueille vaati katseen luomista ikäihmisten arkeen ja sitä koskevaan 
kirjallisuuteen sekä toisaalta yleisellä tasolla museon toimintaan. Oleellisia olivat tutkimuksen 
kannalta myös Leena Kurjen ajatukset sosiokulttuurisesta innostamisesta. 
 
Tutkimus on toteutettu Suomen merimuseon ja Kymenlaakson museon kanssa pienimuotoisena 
toimintatutkimuksena. Toimintatutkimusta on käytetty väljänä tutkimusstrategiana tutkimusta 
toteutettaessa. Museoiden pedagogeja haastateltiin haettaessa vastausta museon mahdollisuuksista 
toimia ennalta ehkäisevän sosiaalityön kentällä. Haastattelu toimi samalla myös 
toimintatutkimuksen interventiona. Tarkemmaksi tutkimuskohteeksi valikoitui museoiden yhteinen 
vuonna 2011 luotu lainalaukku. Lainalaukkuun eli vanhaan matkalaukkuun oli koottu tarinoita, 
kuvia ja esineitä satamateemasta. Laukkua olivat lainanneet ja käyttäneet lähinnä ikäihmiset 
muistelutoiminnassaan palvelutaloissa, päiväkeskuksissa ja hoivakodeissa. Osallistuvan 
havainnoinnin menetelmää käytettiin kerätessä aineistoa lainalaukun muistelutuokioista. 
Tutkimusaineistoa analysoitiin sisältöä tematisoimalla. 
 
Tutkimustuloksina voi esittää museon halun saavuttaa mahdollisimman suuri yleisö museon 
kävijöiksi ja osallistujiksi museon toimintaan. Museon välittämän kulttuurin koettiin itsessään 
vaikuttavan suojaavana tekijänä sosiaalisia riskejä vastaan. Monipuolinen toiminta ja osallisuuden 
mahdollisuudet nähtiin olevan avainasemassa sekä museon päämääriä että ennaltaehkäisevää 
sosiaalityötä ajateltaessa. Uudet museopedagogiset menetelmät ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
esitettiin myös tärkeinä museon keinoina vastata erilaisten ryhmien tarpeiden huomioimiseen. 
Toisaalta museon toiminnan taloudellisen mittaamisen ja tällä hetkellä vähäisen osallisuuden 
museon toiminnan suunnittelussa voi nähdä jännitteenä ennaltaehkäisevän sosiaalityön päämäärien 
yhteensovittamisessa museon toimintaan.  
 
Lainalaukulla on tutkimuksen mukaan mahdollisuuksia toimia sosiokulttuurista innostamista 
hyödyntäen. Laukku toimii ikäihmisten itsensä hyväksymillä ehdoilla, välittää heidän omaa ääntään 
ja vahvistaa heidän omaa toimijuuttaan sekä luo yhteisöllisyyttä. Muistelussa ikäihmiset ovat 
asiantuntijoina tietäen menneisyyttä, vaikka muistoja ja muistelukykyä todennäköisesti myös 
arvioidaan. Sosiokulttuurisesta viitekehyksestä käsin tarkasteltuna lainalaukun käyttäminen ja sen 



 
 

kautta tehtävä muistelutyö voi ikäihmisten kohdalla toimia yhtenä menetelmänä toteuttaa museon 
yhteiskunnallisia tehtäviä ja toisaalta ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. Kaiken kaikkiaan museolla on 
mahdollisuuksia sosiaalisen arvon nostamisessa nykyistä suurempaan rooliin. Jo nykyisissä 
toiminnoissa on olemassa sosiaalisilta riskeiltä suojaavia tekijöitä. Tulevaisuudessa niitä on toivon 
mukaan vielä enemmän ja ne tulevat myös laajemmin perustelluksi myös sosiaalisesta 
näkökulmasta. 
 
Avainsanat: ennalta ehkäisevä sosiaalityö, toimintatutkimus, sosiokulttuurinen innostaminen, 
museo, ikäihmiset, muistelutyö 
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The aim of the research is to study the possibilities a museum has in preventive social work. 
Questions asked were; how can a museum act as part of preventive social work and what kind of 
socio-cultural functions can be found when observing elderly people using memory back. In order 
to contextualize the research in the cultural and social fields the everyday lives of elderly, relevant 
literature on the topic and the general workings of a museum were explored. Leena Kurki's 
reflections of socio-cultural inspirations were also in an important role in the study. 

The research was carried out as a small-scale action research together with the Maritime Museum of 
Finland and Kymeenlaakso Museum. Action research method is used as a loose research strategy. 
Museums' pedagogues were interviewed to find out what kind of possibilities a museum could have 
in the preventive social work. Interviews functioned as an intervention for the action research 
method used. More specifically, the research subject was narrowed down to the so called memory 
back (Finnish: lainalaukku). Memory back was a project done by a collaboration of different 
museums in 2011. The back contained a collection of stories, photographs and items about harbour 
theme. The memory back was used mainly by elderly people in their memory work in day centers, 
assisted living facilities and nursing homes. Participant observation method in memory work 
sessions was used to collect research material. Research material was analyzed by thematizing it. 

As a research result one may present the desire of the museum to reach the widest possible audience 
as visitors and active participants in the museum's functions. The culture the museum conveyes was 
seen as a preventive measure against social risk factors. Diverse activities and the possibility to 
participate were regarded as key factors in both the preventive social work and in the objectives of 
the museum. New pedagogical methods and co-operation between different parties were also 
considered as important tools the museum can use to answer the needs of different groups. At the 
same time, the fact that the museum's expenses are followed and that the financial side has a minor 
role in the planning of the museum's operations can be seen as a hindrance in trying to co-ordinate 
the objectives of the social work and the museum's functions. 

According to the research the memory back has the potential to utilize socio-cultural inspiration. 
The memory back functions according to the elderly people's own terms, conveys their own voice, 
enhances their own actions and strenghtens the sense of community. In memory work the elderly 
are the experts; they know the past. At the same time the memories and the ability to remember is 
likely to also be measured. Examined from the socio-cultural frame of reference the use of the 
memory back and the memory work done utilizing it can work as a tool in effectuating the 



 
 

museum's societal functions as well as the preventive social work. All in all, the museum has the 
possibility to increase its social appreciation to a higher level. Already the current operations have 
factors that protect from social risks. Hopefully, in the future, there will be more such factors and 
they will also be justified from the social perspective. 

 

Keywords: preventive social work, action research method, socio-cultural inspiration, museum, 
elderly people, memory work
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Johdanto 

 

Museologian teoreetikon Tomislav Solan näkemyksen mukaan museot eivät vain tuota kulttuuria ja 

säilytä ja välitä menneisyyttä, vaan viime kädessä museoiden merkitys on saada ihmiset elämään 

tässä ja nyt (Heinonen & Lahti 2001, 20). 

 

Yllä oleva Solan näkemys museoista on vaikuttava. Museoiden mahdollisuudet keskittyä 

nimenomaan tämänkaltaisen tehtävän toteuttamiseen ovat mielestäni monta kertaa tuntuneet 

enemmän kuin oikealta ja sen viitoittama suunta merkitykselliseltä toteuttaa. Kulttuuriperintö ja sen 

näkeminen tämän päivän ihmisessä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa laajentaa perspektiiviä siitä, mistä 

tulemme, missä nyt olemme ja auttaa hahmottamaan suuntaa sille, mihin haluamme mennä. Museot 

paikallistavat meidät osaksi ajanvirtaa ja suhteellistavat asioita kertomalla, miten moninaista elämä 

on ollut. Ajanvirtaa vasten on mahdollista peilata omia rajojaan ja rajattomuuksiaan. Sitä vasten voi 

nähdä nyky-yhteiskunnan rajat ja mahdollisuudet. Entä mitä haluamme tulevaisuuden olevan? 

Millaista historiaa haluamme itse jälkeemme jättää, millaista historiaa haluamme luoda? Näillä 

museon elementeillä olen uskonut olevan mahdollisuuksia sosiaalityönkin kentillä ja näitä 

mahdollisuuksia silmällä pitäen olen tahtomattanikin museoita tarkastellut. 

 

Myönnän, että sosiaalityö ja kulttuurityön piiriin kuuluvan museon toiminta vaikuttavat nopeasti 

ajateltuna kaukaisilta toisilleen. Yhteisiä ja yhdistäviä tavoitteita pystyy kuitenkin paikallistamaan, 

kun tarkastelee molempien toiminnan päämääriä hieman tarkemmin. Vaikka arkista sosiaalityötä 

monta kertaa tehdäänkin yhdessä asiakkaan kanssa vaikeiden elämäntilanteiden ratkomiseksi, pyrin 

tutkimuksessani valottamaan ajatusta, jonka mukaan sosiaalityön päämääriin kuuluvat myös 

hyvinvoinnin tavoitteleminen ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy. Kulttuuriperinnöstä 

huolehtiva museolaitos keskittyy puolestaan työssään kulttuuriperinnön säilyttämisen ja 

tallentamisen ohella sen välittämiseen yleisölle. Tutkimustulokset kulttuurin hyvinvointia 

edistävistä vaikutuksista ovat kuitenkin osaltaan suunnanneet museoiden toimintaa kohti laajempia 

yleisöjä ja työmuotoja, joiden ajatellaan toimivan kulttuuriperinnön, mutta myös yleisön 

hyvinvoinnin eduksi.  



2 
 

Sosiaalinen ja kulttuurinen kohtaavat sosiaalityön muodossa, kun puhutaan sosiokulttuurisesta 

työskentelystä tai toiminnasta. Toiminnan kautta pyritään löytämään ratkaisu- ja toimintamalleja 

ryhmille sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi ja oman toimijuuden vahvistamiseksi. Sosiaalityötä 

ja museota kulttuurisena toimijana yhdistävät myös muutamat ryhmät, joiden kanssa toimitaan. 

Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa mielenterveyskuntoutujat, muistisairaat, maahanmuuttajat, 

työttömät sekä seniorit. Tässä työssä keskityn senioreihin ja heidän kanssaan tehtävään 

muistelutyöhön. Kysyn, miten sosiaalityölle ominaista sosiokulttuurista toimintaa olisi mahdollista 

toteuttaa museossa ikäihmisten muistelutyön keinoin. Tarkastelen Kotkassa Merikeskus Vellamossa 

toimivien Kymenlaakson museon ja Suomen merimuseon yhteisen lainalaukun käyttöä osallistuvan 

havainnoinnin kautta ja paikallistan sosiokulttuurisen toiminnan piirteitä lainalaukun käytöstä. 

Lainalaukkua ovat tutkimuksen aikana käyttäneet ikäihmiset muistelutuokioissaan. Havainnointi on 

myös muistilaukun käytön arviointia ja toimii samalla osana museoilla toteutettavaa pienimuotoista 

toimintatutkimusta. Toimintatutkimus tutkimusstrategiana ja museolehtoreiden teemahaastattelu sen 

interventiona ovat tämän tutkimuksen välineitä löytää vastauksia siihen, miten museo voisi toimia 

osana ennaltaehkäisevän sosiaalityön kenttää. Toisaalta viimeksi esitettyyn kysymykseen vastauksia 

löytyy myös olemassa olevaa kirjallisuutta läpikäymällä. Siinä mielessä tutkimuksen kontekstointi 

kentälle, sosiaali- ja kulttuurityön yhteisten rajapintojen pohdinta tässä tutkimuksessa edustaa 

omalta osaltaan museon mahdollisuuksien kartoittamista ennaltaehkäisevää sosiaalityötä tekevänä 

toimijana.  
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1. Kulttuurinen sosiaalityössä, sosiaalinen kulttuurityössä 

 

Sosiaalityö ja kulttuurityön piiriin kuuluva museon toiminta eivät heti kättelyssä näyttäydy kovin 

läheisiltä toisilleen. Ensimmäisessä pääluvussa pohjustan kuitenkin näiden maailmojen yhteyksiä ja 

yhtymäkohtia tarkastelemalla kulttuurisen elementtiä sosiaalityössä ja sosiaalista kulttuurityössä. 

Pääluku on sisällöltään johdannon omainen. Alalukujen kautta toivon kuitenkin lukijalle avautuvan 

horisontin, jonka puitteissa tutkimusasetelmani alkaa näyttää mielenkiintoiselta ja mielekkäältä. 

Esittelen sosiaalityötä hyvinvoinnin tavoittelijana ja toisaalta museoita uusien, sosiaalisten 

haasteiden edessä. Museomaailmassa on myös toimittu lähellä sosiaalityölle ominaista yhteisötyötä. 

Elizabeth Crooken esimerkit valottavat näitä käytäntöjä. Vastapainona tarkastelen lyhyesti 

yhteisötyötä sosiaalityön näkökulmasta Kirsi Juhilan kirjoituksiin tukeutuen. 

 

1.1  Hyvinvoinnin edistäminen sosiaalityön tavoitteena 

 

Sosiaalityön kohteena on ihmisten selviytyminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen arjessa. Tätä 

kautta sosiaalityön tavoitteeksi tulee sosiaalisten ongelmien ehkäisy ja poistaminen ja ihmisten, 

perheiden ja yhteisöjen auttaminen sosiaalisissa ongelmatilanteissa. Tavoitteeseen pyritään 

vahvistamalla ihmisten toimintakykyä ja auttamalla omatoimisuuden palauttamisessa. Näihin 

tavoitteisiin voidaan osaltaan katsoa sisäänkirjoitetuksi ennaltaehkäisevän työn elementtejä. 

(Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 67-68.) Ehkäisevän työn ydin on nimenomaan tukea ja lisätä 

hyvinvointia suojaavia tekijöitä ja toisaalta auttaa poistamaan riskejä. Ehkäisevä työ perustuu 

ajatukselle yhteisvastuusta, jossa hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen kuuluu 

kaikille politiikan lohkoille. Yhtenä ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen vaikuttavana lohkona on 

kulttuuri ja vapaa-aika. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 52-53.) 

Yhteiskunnan muuttuessa myös sosiaalityö muuntautuu. Muutokset ovat haasteita, mutta ne myös 

luovat tilaa ja mahdollisuuksia hyvinvoinnin tuottamisen uusille malleille. Sosiaalityön 

kumppaneina voivat olla julkisen sektorin lisäksi yksityinen sektori tai kolmas sektori. 

Kehittämisvaateet koskevat niin sosiaalityön palveluita kuin sen tietoperustaa sekä toteutusta. Tätä 



4 
 

voidaan kutsua innovaatio-osaamiseksi. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 68-69.) Tarkastellessaan 

sosiaalityötä palveluiden perspektiivin kautta myös Kyösti Raunio toteaa, että palvelujärjestelmän 

uudistukset ovat sosiaalityön toiminnan perustana. Niissä ensisijaista on kehittää olemassa olevia 

mahdollisuuksia. (Raunio 2004, 149-150.) 

Museoalallakin etsitään uusia yhteistyön malleja, yhteistyökumppaneita sekä toisaalta uusia ryhmiä 

museokävijöiksi. Tämä työ vaatii olemassa olevien toimintamuotojen arvioimista ja kehittämistä 

vastaamaan kävijäryhmien tarpeisiin. Parhaillaan käynnissä on  muun muassa Suomen museoliiton 

koordinoima Avara museo -hanke, jossa tarkoitus on kehittää museoista erilaisille aikuisryhmille 

kiinnostavampia ja avoimempia oppimisen paikkoja. Kohderyhmänä ovat museoiden työntekijät, 

joiden aikuispedagogista osaamista pyritään lisäämään. Välillisesti kohderyhmänä ovat työttömät, 

maahanmuuttaja, seniorit ja yritystyöntekijät, joille hankkeessa mukana olevat luovat uusia 

toimintamalleja tai palveluita. (Suomen museoliitto 2009c.) Oman tutkimukseni kannalta 

mielenkiintoinen käynnissä oleva hanke on myös museoviraston koordinoima Museot hyvinvoinnin 

edistäjinä -projekti, jossa etsitään työkaluja asiakaslähtöisen palveluiden rakentamiseen. Hankkeen 

taustalla on kysymyksiä muun muassa siitä, kuinka museot vastaavat asiakkaiden eriytyviin 

tarpeisiin ja odotuksiin, ja tukevatko museoiden perinteiset tavat organisoitua ja toimia 

asiakaslähtöisyyttä. Samoin pohditaan, miten tukea asiakkaiden, alalla työskentelevien ja erilaisten 

palveluntarjoajien yhteistä palveluiden kehittämistä. (Museovirasto 2012.) Liikun samoilla vesillä 

mainittujen hankkeiden kanssa.  

 

1.2  Muuttuvan yhteiskunnan sosiaaliset haasteet museoille 

 

Museot toimivat laajassa sidos- ja intressiryhmien verkostossa. Sidokset julkishallintoon tulevat 

usein omistajatahon suunnalta, toisaalta paikallisen ja alueellisen toiminnan toteuttamisen kautta. 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös museoiden työhön. Taloudellisten ja 

poliittis-hallinnollisten tekijöiden lisäksi muutoksia tuovat mukanaan myös ympäristötekijät, 

sosiaaliset tekijät, väestötekijät ja kulttuuriset tekijät. Myös tieto- ja teknologian muutokset vaativat 

reagointia. (Karvonen & Teräs & Mattila & Kukko 2007, 4-5.) 

Museoiden kuten muiden yhteiskunnan toimijoiden on kohdattava muutokset päämääriinsä 

ponnisteltaessa. Museoiden päämääriin kuuluvat  sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys, joka 

painottaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kulttuurisesti kestävä kehitys tarkoittaa muun muassa 
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inhimillisen pääoman kasvua ja kulttuurisen moninaisuuden ja kulttuuri-identiteettien vaalimista. 

Samoin puhuttaessa hyvinvointiyhteiskunnassa toimimisesta on museoilla tässäkin ympäristössä 

tehtävänsä. Esimerkiksi väestön ikääntyminen, maahanmuuttajien määrän kasvaminen ja 

yhteiskunnan moninaisuuden lisääntyminen tarkoittavat toimia suvaitsevuuden edistämiseksi ja 

syrjinnän vähentämiseksi. Yhteisötasolla oman ja muiden kulttuurien tuntemus lisäävät vakautta ja 

suvaitsevaisuutta. Museon toiminta voi edesauttaa näiden päämäärien toteutumista.  Yleisesti 

voidaan todeta, että museoilla on sidoksia yhteisö- ja yksilötason hyvinvoinnin edistämiseen. 

Museoiden palvelut ovat osa koko väestölle tarkoitettujen paikallisten, alueellisten ja kansallisten 

hyvinvointipalveluiden verkkoa. (Karvonen & Teräs & Mattila & Kukko 2007, 5-7.) 

Museoiden toiminnassa on tärkeää tunnistaa indikaattoreita edellä mainittujen päämäärien 

saavuttamiseksi. Tällöin puhutaan museoiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Suotuisia 

sosiaalisia vaikutuksia kuvaaviksi indikaattoreiksi on nimetty yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen 

kanssa tai alan järjestöjen kanssa. Samoin toiminnan aktiivinen kehittäminen osana paikallisia 

hyvinvointipalveluja, toiminta syrjäytymisen vähentämiseksi ja museo oppimisympäristönä ovat 

tällaisia. Sosiaalisina indikaattoreina voivat olla myös näkyvyys paikallisena kulttuuritoimijana tai 

aseman vakiintuminen kohtauspaikkana. Museo voi toiminnallaan vaikuttaa hyvinvointiin, 

paikallisen identiteetin vahvistamiseen, kotoutumisen tukemiseen tai syrjäytymisen vähentämiseen 

sekä sen ennaltaehkäisyyn. (Karvonen & Teräs & Mattila & Kukko 2007, 20-21.) 

Aivan kuten sosiaalityöllekin kohdistuu yhteiskunnan muuttuessa uudistusten vaatimuksia, myös 

museot tunnistavat paineen etsiä ja luoda uudenlaisia osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia. 

Uusien sosiaalisten ryhmien ja yhteisöjen tuntemus vaatii museoilta aktiivisuutta. Väestön 

ikääntyminen yhtenä, maahanmuuton lisääntyminen toisena tekijänä muuttavat museoiden asiakas- 

tai kävijärakennetta. Näiden muutosten odotetaan vaikuttavat museoiden toimintaan ja 

museopedagogiikan kehittämiseen. Arvioidaan, että tulevaisuudessa kulttuuri- ja opetussektorin 

lisäksi yhteistyökumppaneiksi muotoutuu sosiaalisektori. Museoiden tarve kehittää palveluita 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa on kuitenkin jo nyt tunnistettu tosiasia. Yhtenä toiminnan 

kehittämisen tärkeistä lähtökohdista on kyky tunnistaa eri asiakasryhmien tarpeita. (Karvonen & 

Teräs & Mattila & Kukko 2007, 25-28.)  

On myös todettava museoiden rajalliset mahdollisuudet toteuttaa hyvinvointia. Museon tehtävä 

kulttuuriperinnön säilyttäjänä ja tallentajana ei saa jäädä lapsen asemaan museon muita toiminta-

alueita kehitettäessä. Lisäksi museon rooli hyvinvointia tuottavana instituutiota ei ole mielekäs, jos 

esimerkiksi sosiaali- tai asuntopolitiikkaa laiminlyödään ja toivotaan ongelmien korjaamista 
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kulttuurin keinoin (Haapalainen & Järnefelt & Kallio 2004, 168). Museolla on mahdollisuus toimia 

hyvinvoinnin nimissä jatkossakin, mutta sen vastuualueen on oltava sen itsensä kokoinen. 

 

1.3  Museo sosiaalisen maailmassa yhteisötyön tekijänä 

 

Museot voivat myös toimia suoraviivaisemmin sosiaalisten kysymysten parissa. Kehittyvissä 

maissa museoiden näyttelyiden avulla on esimerkiksi kerrottu ja opetettu terveydenhuollosta, 

lastenhoidosta, tautien ennaltaehkäisystä ja hygieniasta. Toisaalta on saatettu vältellä vaikeampia 

asioita kuten naisten ympärileikkausta, perheväkivaltaa, AIDSia, kansalaisoikeuksista tai 

poliittisista oikeuksista kuten äänestysoikeudesta kertomista. (Kaplan 2008, 167.) Calgaryn 

poliisimuseo on puolestaan tehnyt näyttelyiden avulla ehkäisevää päihdetyötä nuorten parissa ja 

pyrkinyt vaikuttamaan prostituutioon ja perheväkivaltaan ennaltaehkäisevästi (Kallio 2007, 121). 

Museoissa pohditaan, mikä on museon rooli suhteessa eri yhteisöihin sekä toisaalta tarkastellaan 

niitä tapoja, joilla museo voisi olla osa yhteisöjä. Kysymykset liittyvät museon sosiaaliseen arvoon 

ja merkityksiin nyky-yhteisöissä. Joskus keskusteluissa yhteisö on voitu korvata yleisöllä tai 

kävijöillä, mutta nimenomaan yhteisön käsite on tuotu korostamaan halukkuutta 

kokonaisvaltaisemman suhteen luomiseen. Ajatus sisällyttää myös joitakin sosiaalipoliittisesti 

merkittäviä ideoita museon toimintaan kuten syrjäytymisen ja syrjinnän ehkäisyn, yhteisöllisyyden 

vahvistamisen ja uusyhteisöllisyyden luomisen. Museon merkitys ja merkityksellisyys yhteisölle ja 

toisinpäin ovat olleet ydinkysymyksiä näissä keskusteluissa. (Crooke 2008, 170.) Museon 

yhteisötyössä on erotettavissa kaksi suuntausta. Ensimmäisessä museo pyrkii tunnistamaan ja 

etsimään uusia yhteisöjä tai ryhmiä, joiden kanssa työskennellä. Siihen kuuluu uusien 

työskentelytapojen kehittäminen ja kokoelmien kattavuuden lisääminen koskemaan vähemmistö- tai 

marginaaliryhmiä. Toinen suuntaus pyrkii rakentamaan museosta sosiaalista toimijaa, joka voi 

omalta osaltaan tukea sosiaalisten ongelmien ratkaisuissa. Museo voi siinä tapauksessa toimia 

museon ulkopuolellakin linkittyen niihin prioriteetteihin, joita yhteiskunnassa nousee esille. 

(Crooke 2008, 169-182.) 

Elisabeth Crooke tuo esiin kolme esimerkkiä, joissa museo on nimenomaisesti tehnyt yhteisötyötä 

tai toiminut yhteisötyön välineenä. Etelä-Afrikan District Six Museum liittyy apartheidin aikaiseen 

mustille tarkoitetun District Six -alueen historiaan. Museon on tarkoitus säilyttää District Six -

alueen yhteisön henkeä ja tukea kampanjaa, jossa kodeistaan ja tutusta ympäristöstään poisajatuille 
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perheille luodaan mahdollisuuksia palata takaisin.  Museo pohjautuu District Six -alueen 

nostalgiaan ja se tarjoaa paikan elää tätä tunnetta, jossa alistettu ja rajoitettu elämä oli kuitenkin 

vahvasti yhteisöllistä ja jossa yhteisö vihdoin myös sai haluamansa vapauden. Samalla se on 

nostamassa tunteen pohjalta halua poliittiseen muutokseen, jota yhteisö on kaivannut. Aiempi häpeä 

District Six -alueella asumisesta voi nyt olla ylpeyttä voitetusta taistelusta ja suljetun alueen 

tapahtumat nyt julkisesti jaettuja ja todeksi tunnustettuja muistoja.  Museo toimii myös ilman 

autoritaarista kuraattoria, esineet eivät ole lasikaapeissa ja museonäyttelyn teksteihin jokaisen 

entisen District Six asukkaan on mahdollista lisätä omat tarinansa kynällä kirjoittaen. Museolle on 

ollut selvä sosiaalinen tilaus. Museo on myös esimerkki siitä, kuinka yhteisö itse luo esityksen 

omasta historiastaan ja käyttää sitä oman identiteettinsä vahvistajana. Meksikossa puolestaan on 

perustettu paikallisia museoita parantamaan sosiaalisia oloja ja maaseudun väestön ekonomista 

asemaa. Museoprojektit ovat lähteneet liikkeelle viranomaisilta tulleen rahallisen avustuksen turvin 

ja paikallisen rikkaan kulttuuriperinnön innoittamana. Alhaalta-ylös rakentuvien museoprojektien 

on  todettu luovan sosiaalista pääomaa voimauttaen paikallista maaseudun väestöä, luovan 

yhteyksiä paikallisten ja viranomaisten välille ja vahvistavan paikallisten kulttuuripiirteiden 

arvostusta. Crooken kolmas esimerkki on Pohjois-Irlannista, jossa eri ryhmien kulttuuriperinnön on 

nähty olevan osa yhteisön identiteettityötä, joka on tässä tapauksessa saanut ilmiasunsa näyttelyiden 

muodossa. Belfastin oppilaitoksen People´s History Initiative –projektin yhteydessä huomattiin, että 

ihmiset olivat itse kiinnostuneita tutkimaan ja tuottamaan omaa historiaansa näkyviin.  Niinpä 

projektin tuella vuodesta 2001 lähtien on tehty näin. Tuloksena on syntynyt eri paikallisten 

toimijoiden tekeminä toistakymmentä näyttelyä, joista jokainen on ollut esillä yleisölle muutaman 

viikon ajan. Tavoite ei kuitenkaan ole painottunut näyttelyn esille saamiseen vaan tekemisessä on 

arvostettu itse prosessia, jokaista prosessin askelta. Kulloinenkin näyttelyä järjestänyt yhteisö tai 

ryhmä on pohtinut yhdessä näyttelyyn tulevia teemoja, kerännyt tarinoita ja muistoja, etsinyt muuta 

näyttelyyn tarvittavaa materiaalia ja viimein asettanut itse kontstruoimansa historian esille julkisesti 

jaettaviksi. Yhdessä harjoitetusta näyttelyn tekemisen prosessista on muodostunut tätä kautta 

identiteettityötä, joka on vahvistanut yhteisöä, luonut yhteenkuuluvuutta ja oman arvon tunnetta.  

(Crooke 2008, 174-176.) Samankaltaisen esimerkin näyttelyiden yhteisöllisestä toteuttamisesta ja 

niiden valtauttavasta merkityksestä antaa Alankomaiden Luonnontieteellinen museo 

(Natuurmuseum), joka kurkottaa paikallisten yhteisöjen pariin tukemalla asukkaita ja 

paikallisyhteisöjä omien näyttelyidensä järjestämisessä (Sani & Thompson & Gibbs 2007, 57). 

Crooken esimerkit valaiset museon mahdollisuuksia sosiaalisen kentällä toimimiseen. Niissä esiin 

tulevina piirteinä näkyvät historian tarinoiden ja muistojen merkitys yhteisön, kenties yksilönkin 
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identiteetille, merkityksellisen toiminnan, toimijuuden ja osallisuuden arvo. Jokainen esimerkki on 

luonteelta hyvin omintakeinen ja yhteisö, jonka kanssa museo toimii on jokaisessa omanlaisensa. 

Tämä näkyy esimerkeiksi poimittujen museoiden toimintatavoissa ja tavoitteissa. Sosiaalityönkin 

yhteisöjä ja identiteettejä muovaavat muistit ja muistot. Toisaalta kipeät muistot tai traumaattiset 

kokemukset erilaisine jälkineen sekä uusien ongelmien ennaltaehkäisy luovat myös tarvetta ja 

tilausta sosiaalityölle.  

 

1.4  Yhteisötyö sosiaalityön silmin 

 

Kirsi Juhila toteaa, että yhteisöihin kuuluminen, niissä toimiminen ja niiden kautta vaikuttaminen 

rakentavat osallisuutta. Parhaimmillaan ne voivat edesauttaa valtautumista. Yhteisökeskeinen 

ajattelu on osaltaan kommunitarismin vastaus yksilöllistymiskehitykselle ja yksilön vastuuta 

korostavalle liberalismille. Yhteisöllisyyden ajatellaan vahvistavan paremman elämän 

tavoittelemista suojaten yksilöllistymiseen kuuluvalta yksin selviämisen vaateelta, jonka 

lohduttomuus tulee näkyviin sosiaalisten riskien aktualisoituessa. Yhteisöllisen hyvinvoinnin voi 

lukea kuuluvaksi hyvinvointiyhteiskunnan, ei pelkästään hyvinvointivaltion, alueelle. Julkinen 

sektori ei silloin ole ainoa hyvinvointia takaava taho, vaan ideaalissa mallissa kansalaisten 

keskinäiset hyvinvointia ja huolenpitoa tuottavat verkostot ovat voimissaan. Kansalaisyhteiskunnan 

voimaksi voidaan katsoa kaikki kansalaisten aktiivisuus ja omaehtoinen toiminta. Yhteisöllisissä 

hankkeissa juuri tämän kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin yhdistämisen on oleellista.  

Lähtökohtana on kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, alhaalta-ylös rakentaminen ja toisen tiedon 

tai tietämisen hyväksyminen. (Juhila 2006, 123-125.) Ajattelen, että myös oma tutkimukseni voisi 

parhaimmillaan innoittaa ja tuottaa tietoa siitä, miten museo vahvistaa ja edelleen voisi selkeämmin 

vahvistaa kansalaisten, tässä tapauksessa ikäihmisten aktiivisuutta ja omaehtoista toimintaa. Toisen 

tiedon kuunteleminen ja dialogiin antautuminen ovat parhaimmillaan läsnä sosiokulttuurisen työn 

tai toiminnan piiriin lukemassani muistelutoiminnassa. Samoin yhteisöllisyys, jota yhteisötyö ja 

toisaalta sosiokulttuurinen innostaminen omalta osaltaan korostavat, on mahdollista huomioida 

muistelutyössä.  

Kaikki yhteisöt eivät kuitenkaan tuota parempaa elämää kansalaisyhteiskunnan voimistumisen, 

osallisuuden tai valtautumisen näkökulmasta tarkasteluna. Leimattuun yhteisöön kuuluminen voi 

tuottaa yksilölle enemmän negatiivisia kuin positiivia seurauksia. Kumppanuuteen perustuva 



9 
 

yhteisösosiaalityö tukeekin yhteisöjä, joilla voidaan ajatella olevan ainakin seuraavanlaisia 

ominaisuuksia. Pääsääntönä on, että yhteisöt ovat jäsenilleen voimavara, sosiaalinen pääoma. 

Yhteisöä leimaa silloin keskinäinen luottamus ja vastavuoroisuus. Toisaalta pluralismi, joka 

tunnustaa ja tunnistaa moninaisuuden ja erot, on yhteisölle tarpeellinen ominaisuus. Tällä tavoin 

myös marginaalisemmat kokemukset tai tieto saavat elintilaa yhteisön sisällä. Sosiaalityön 

yhteisöjä, kumppanuuden määrittelemiä yhteisösuhteita ovat olleet paikallisyhteisöt, kulttuuri- ja 

vertaisyhteisöt selä institutionaaliset yhteisöt. (Juhila 2006, 125-126.) Oman tutkimukseni yhteisöt 

paikallistuvat samoille kentille institutionaalisten yhteisöjen (hoivakoti, ikäihmisten päiväkeskus, 

museo)pariin. Tässä työssä koettelen nimenomaan asettaa museoille roolia ennalta ehkäisevän 

sosiaalityön kentällä. Onko museoilla siellä tilaa tai toimintamahdollisuuksia ja toisaalta onko 

museoilla tahtoa ja halua tulla vahvemmaksi toimijaksi sosiaalisen maailmassa?  

Yhteisösosiaalityön lähtökohtana on ajatus kumppanuudesta. Juhila lainaa Simo Koskista 

luonnehtiessaan 2000-luvun yhteisösosiaalityötä. Koskisen mukaan yhteisösosiaalityössä kysymys 

on yksilöiden, perheiden ja ryhmien näkemisestä osana sosiaalisia verkostoja sekä yhteisöjä ja 

näiden yhteisöjen tukemisesta, kehittämisestä ja rakentamisesta. Keskeisesti toimitaan sosiaalisten 

ongelmien ehkäisemiseksi, lähipalveluiden kehittämiseksi, kansalaisten oma-aloitteisuuden ja 

solidaarisuuden voimistamiseksi. Käytännössä toiminta on kansalaisten elinoloihin vaikuttamista 

paikallisella tasolla, osallistumisen tukemista erilaisissa arjen sosiaalisissa verkostoissa sekä 

kansalaisuuden kokemuksen vahvistamista. Uudistuva yhteisösosiaalityö liikkuu rajapinnoilla 

esimerkiksi luovaa kulttuuria käyttäen. Se myös rikkoo hallinnollisia rajoja etsien kumppanuutta 

julkisen sosiaalityön, kolmannen sektorin tai kansalaisyhteiskunnan parista. Yhteisösosiaalityössä 

ollaan tekemisissä monien erilaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa samanaikaisesti. 

Kumppanuutta rakennetaan niiden kanssa ja niiden määrittelemien ehtojen mukaan. (Juhila 2006, 

127-128.) Oleellista on ymmärtää paikallinen tietäminen tai niin sanottu toinen tieto 

kumppanuussuhteessa. Tällöin tarvitaan myös reflektiivisyyttä suhteessa omaan tietämiseen ja 

tietoon. (Juhila 140-141.) Vaikka yhteisösosiaalityön kumppanuussuhde vaikuttaakin monessa 

mielessä ihannekuvalta, on tätä ihannekuvaa kohti mahdollista työskennellä. Sosiaalityön 

menetelmät, jotka tavoittelevat tällaista utopiaa pitävät sisällään ajatuksen marginaalisuuden 

paikoissa syntyvästä toisesta tiedosta, osallisuudesta, valtautumisesta ja kansalaisyhteiskunnan 

vahvistamisesta. (Juhila 2006, 148.) 

Yhteisösosiaalityö edellä esitetyn kaltaisena jakaa monia piirteitä Elisabeth Crooken kuvaamien 

esimerkkien kanssa. Keskeisenä piirteenä näen osallisuuden elementin. Osallisuus näyttäytyy 

samalla toimijuutena, oman itsen ja yhteisön merkityksellisyyden yhtenä ilmentymänä. 
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Sosiokulttuurisessa työssä ja sosiokulttuurisessa innostamisessa nimenomaisesti tämä yksilön, 

persoonan ja yhteisön taso ilmaistaan kenties vielä kirkkaammin.  
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2. Tutkimuskysymykset, -menetelmät ja tutkimusaineisto 

 

 

Pääluvussa kaksi esittelen aluksi sosiokulttuurista työtä tai sosiokulttuurista innostamista 

tutkimukseni innoittajana ja viitekehyksenä. Tukeudun tässä lähinnä Leena Kurjen kirjoituksiin. 

Sosiokulttuurinen viitekehys ja toimintatutkimus tutkimusmetodina ovat ohjanneet 

tutkimusasetelman muodostumista. Sosiokulttuurinen työ näkyy toisessa tutkimuskysymyksessäni, 

joka pohtii museoiden toteuttamaa muistelutyötä sosiokulttuurisen työn käytännön muotona. 

Toimintatutkimus pikemminkin tutkimusstrategiana kuin menetelmänä on mahdollistanut aineiston 

keruun useilla menetelmillä. Aineistoni on kerätty tutkimukseen osallistuneiden museoiden 

museolehtoreiden haastattelulla sekä osallistuvan havainnoinnin keinoin.  

 

 

2.1  Sosiokulttuurinen työ tutkimuksen innoittajana 

 

Sosiokulttuurinen työ yhdistää sosiaalisen ja kulttuurisen työn vahvuuksia. Sosiokulttuurisessa 

työssä ne tukevat toinen toistaan. Sosiokulttuurisen työn perinteet nojaavat toisaalta setlementtien 

työhön, latinalaisen amerikan yhteiskunnallista muutosta tavoittelevaan työhön sekä yhteisötaiteen 

piirissä kokeiltuihin työmuotoihin.  

Setlementtiliikkeen aikoihin kulttuurityö jäsennettiin osaksi sosiaalityötä ja ajateltiin, että 

kulttuurityö paransi elämänlaatua ja toi hyvinvointia. Pelkkä harrastetoimintamuoto setlementtien 

kulttuurityö ei kuitenkaan ollut vaan tarkoitus oli vaikuttaa laajemmin yhteisöjen ja yhteiskunnan 

kehitykseen. Joissakin tapauksissa kulttuurityön muotona saattoi olla museonkin perustaminen. 

Myös latinalais-amerikkalainen sosiokulttuurinen innostaminen on ollut nimenomaan 

yhteiskunnallista muutostyötä. Timo Toikon esiin nostamat 1960-luvun brasilialaiset vaikuttajat 

etsivät dialogipedegogiikan ja ”sorrettujen teatterin” avulla kanavia yhteiskunnallisten epäkohtien 

tiedostamiseksi ja aktiiviseen toimintaan epäkohtien poistamiseksi. Yhteisötaide puolestaan on 

korostanut taiteen merkitystä nähdä ympäristö uusin silmin ja toisaalta taiteen voimaa muutoksen 

välineenä. Yhteisötaideprojekteissa on voitu myös korostaa nimenomaan tekemisen prosessia, 
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jolloin on painotettu toimintaa ja työtapaa tuotoksen kustannuksella. Tällöin projektin tuotos, esitys 

tai muu yhteinen taideteos, on ollut toissijainen. (Toikko 2004, 274-280.)  

Sosiokulttuurinen työ pyrkii yhdistämään sosiaalityön ja kulttuurityön piirteitä. Sosiaalisen ja 

kulttuurisen suhde luodaan jokaisessa projektissa uudelleen kulloiseenkin ryhmään ja sen 

toimintatapaan sopivaksi. Käytännön kannalta oleellista on löytää toimintatapoja, joilla erilaisia 

ryhmiä voidaan lähestyä heidän itsensä hyväksymillä ehdoilla. Sosiaalityön piirteinä nähdään 

erityisesti yhteiskunnallisen muutoksen tavoitteet. Yhteiskunnallinen muutos voi tarkoittaa myös 

yhteisöllisten myyttien löytämistä ja purkamista. (Toikko 2002, 272-274.)  Ajatus on lähellä 

sosiaalityön käytännöissä tuttua uudelleen jäsentämistä ja tulkintaa, jossa ongelmia pyritään 

tarkastelemaan uusien, mahdollisesti voimaannuttavien, tulkintakehyksien kautta. Museoiden 

kannalta taas ajatus yhteisöllisten myyttien purkamisesta liittyy historian ja nykypäivän 

monikerroksiseen tulkintaan autenttisten kertomusten kautta, moniääniseen museoon, jossa ei 

tyydytä vain yhden tulkinnan esittämiseen. Tämä on oikein toteutettuna museon kiistämätön 

voimavara.  

Sosiokulttuurisen työn piirteenä on myös ryhmien ja yhteisöjen itseymmärryksen kehittäminen. 

Keskeistä sosiokulttuurisessa työssä on osallistaa ihmisiä yhteiseen tekemiseen ja tuottamaan sitä 

kautta identiteettiään. (Toikko 2004, 272-274.) Jälleen sama ajatus korostuu museoiden 

toiminnassa, kun puhutaan kulttuuriperinnön vaalimisen ja identiteetin yhteydestä. Kulttuuriperintö 

nähdään sekä identiteettiä muodostavana että tukevana voimana (Knuuttila 2007, 12-16). 

Perinteiden tunteminen on tietoisuutta siitä, mille pohjalle rakentaa. Yhteisistä, jaetuista 

kokemuksista syntyy sukupolvien identiteettejä, jolloin voi puhua vaikkapa 

jälleenrakennussukupolvesta. Toisaalta tunnistetaan, että sukupolvien identiteettien lisäksi on 

erilaisia paikallisia ja yhteisöllisiä identiteettejä sekä yksilöllinen identiteettimme (Elo & Järnefelt 

& Kallio & Laine & Pohjanvirta 2004, 9-10.) 

Leena Kurki esittelee vanhempien aikuisten parissa tehtävää sosiokulttuurista toimintaa, 

sosiokulttuurista innostamista, sosiaalipedagogisena puheenvuorona. Hän käyttää persoonan ja 

yhteisön käsitteitä työn keskeisinä elementteinä ja määrittelee niitä personalistisen filosofian kautta. 

Ydinajatus personalismissa on, että jokainen on ainutlaatuinen ja arvokas ihminen, jollaiseksi 

kasvetaan dialogisessa suhteessa toiseen ihmiseen ja ”moniin toisiin”, yhteisöön. Ihmistä tulisi 

tukea tällaisen kasvun prosessissa, jotta hänestä tulisi kykenevämpi ottamaan vastuuta omasta 

elämästään, yhteisöstään ja yhteiskunnastaan persoonana toisten kanssa. Persoonaksi kasvaminen 

on siten yhteisöllisyyteen kasvun ytimessä. Persoonan perusluonne korostaa tässä ajattelussa 
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nimenomaan kommunikaatiota. Persoonaksi kasvattaminen tarkoittaa itsenäisen persoonan 

muodostumista, ei ulkoapäin tuotettuun malliin ohjaamista. Personalismi on kriittinen 

suhtautumisessaan vallitsevaan järjestykseen. Ikäihmisten kohdalla esimerkiksi tarkastellaan sitä, 

mitkä heidän olosuhteensa tämän hetken yhteiskunnassa ovat ja miksi ne ovat sellaisia kuin ovat ja 

miten niitä muutetaan paremmaksi. Ajatus on, että niin ikäihmiset kuin minkä tahansa muunkin 

ikäiset ihmiset etsivät jatkuvasti mahdollisuuksia olla ”enemmän” kuin mitä tällä hetkellä ovat ja 

etsivät horisonttiinsa tavoitteita, merkityksellisyyttä elämälleen. (Kurki 2007, 36-42).  

Myös sosiaalipedagogisen gerontologian tehtävät ovat lähellä sosiokulttuurista innostamista. 

Sosiaalipedagoginen gerontologia keskittyy parantamaan ikääntyvien elämänlaatua tukemalla 

elämänikäistä oppimista ja itsenäistä omaehtoista toimintaa ja lisäämällä motivaatiota. Toisaalta se 

pyrkii vaikuttamaan muiden ihmisten negatiivisiin asenteisiin vanhuksia kohtaan ottamalla kantaa 

stereotyyppisiin vanhuskuviin sekä toisaalta toimimaan koulutuksen kautta ikäihmisten 

hyvinvointia edistääkseen. Erityisesti sosiaalipedagoginen gerontologia keskittyy käytännön ja 

teorian vuorovaikutukseen. Teoria viedään käytäntöön toimintatutkimuksen hengessä ja 

monitieteisyys on välttämätöntä. (Kurki 2007, 54-55.) Tämän määritelmän mukaan myös oma 

tutkimukseni paikantuu osittain sosiaalipedagogisen gerontologian alueelle.  

Yleisesti ottaen sosiokulttuurisessa innostamisessa on mukana aina kolme ulottuvuutta: 

pedagoginen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Näiden avulla tuetaan ihmisten yhteisöllistä sitoutumista 

sekä toisaalta persoonallisten arvojen kehittymistä. Pedagogisella toiminnalla tuetaan persoonallista 

kehitystä, asenteiden muutosta, kriittisen ajattelun ja oman vastuun heräämistä sekä motivaation 

syntymistä. Sosiaalinen ulottuvuus liittyy ryhmään tai yhteisöön, jossa ihmisten oma osallistuminen 

ja toisaalta pyrkimys laadulliseen muutokseen ovat avainasemassa. Kulttuurinen toiminta taas 

viittaa ihmisen luovuuden ja monipuolisen ilmaisun kehittämiseen. (Kurki 2007, 71.) Tällöin 

toiminnassa korostuu taiteen tekeminen eri muodoissaan (Kurki 2000, 47). Perustavoite ikäihmisten 

sosiokulttuurisessa innostamisessa on, että yksilöt ja yhteisöt ottaisivat toimijan rooliin itselleen. 

Pyrkimyksenä on aikaansaada osallistumista ja luoda tilanteita monipuoliselle kommunikaatiolle, 

jotta persoonallinen kehitys, yhteisöllinen elämä ja laajempi integroituminen yhteiskuntaan olisi 

mahdollista ja jotta ikäihmisten ääni kuuluisi ja heitä arvostettaisiin. (Kurki 2007, 83.) Käytännön 

sosiokulttuurisessa toiminnassa ikäihmisten kanssa tämä kaikki tarkoittaa sitä, että ikäihmiset 

osallistuvat toimintaan sen suunnittelusta arviointiin saakka. Toimiminen on sidoksissa arkipäivään 

ja ohjelmien perustana on sen todellisuuden tunteminen, jossa ikäihmiset elävät. (Kurki 2007, 85-

86.)  
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On huomattava, että sosiokulttuurinen innostaminen voi tapahtua niin sanotussa kuumassa tai 

kylmässä maailmassa. Toiminta kuumassa maailmassa on sosiaalista liikettä, joka suuntautuu 

passiivisuutta, välinpitämättömyyttä, byrokratiaa, yhteiskunnan yksiulotteisuutta ja tukahduttavia 

järjestelmiä vastaan. Tavoitteena on persoonallinen ja yhteiskunnallinen muutos parempaan 

personalistiseen tapaan. Ikäihmisen nähdään silloin toteuttavan elämänkatsomustaan ja –

kutsumustaan kuten kenen tahansa muunkin. Kylmässä maailmassa innostaminen tarkoittaa 

puuhastelua, jossa toiminnan syvempiä tavoitteita ei pohdita. Tarkoituksena ei ole muuttaa 

yhteiskuntaa vaan säilyttää se sellaisena kuin se nyt on. Uusia metodeja kyllä kokeillaan ja 

ikäihmisille tuotetaan monenlaisia valmiita aktiviteetteja, joihin heidät pyritään osallistamaan. 

Innostamisella on kuitenkin tällöin pelkkä tekninen käyttöarvo ja ikäihminen nähdään kahlehdittuna 

ikäänsä, olosuhteiden uhrina pikemminkin kuin oman elämänsä toimijana. (Kurki 2007, 91-92.)  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on toimia sosiokulttuurisen työn ja innostamisen antamassa 

viitekehyksessä pyrkien pysyttelemään vähintäänkin lämpimässä maailmassa. Toimintatutkimuksen 

puitteissa tarkoitus on korostaa erityisesti sosiokulttuurisen työn lähtökohtia kuten osallisuutta ja 

ikäihmisten omaa toimijuutta. Kirjallisuuden pohjalta muodostettu teoriaosuus, jonka pohjalta 

ikäihmisten muistelutoiminta voidaan laskea laajasti ymmärrettynä sosiokulttuurisen toiminnan 

piiriin kuuluvaksi, ohjaa tutkimusta.  Vastauksien etsiminen tutkimuskysymyksiini koettelee 

osaltaan tämän asetelman kestävyyttä ja painoarvoa. 

 

2.2  Toimintatutkimus 

 

”Kun alamme paremmin ymmärtää, kuinka elämämme näennäiset luonnolliset, väistämättömät, 
muuttumattomat ja ulkoiset ehdot ovatkin seurausta vallan harjoittamisesta ja voimavarojen 
valjastamisesta, meidän on enää vaikea hyväksyä ajatusta niiden muuttumattomuudesta ja siitä, 
ettei ihmisen toiminnalla – johon myös oma toimintamme kuuluu – olisi vaikutusta niihin.”  
(Bauman 1997, 24-25) 

 

Toimintatutkimuksen perusajatus on käytännönläheisyys. Tutkimuksen halutaan tuottavan jotain 

muutakin kuin pelkkää paperia. Heikkinen ja Jyrkämä toteavat, että kirjallisuudesta löytyy 

toimintatutkimukselle useita määritelmiä, joiden painotukset poikkeavat hieman toisistaan. 

Määritelmien painotuserot voivat osittain johtua erilaisten tutkimusympäristöjen tai -kohteiden 
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vaikutuksesta. Toimintatutkimus on itsessään hyvin moninaista, mutta sille on kuitenkin 

löydettävissä selkeitä ominaispiirteitä. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25-35.) 

Keskeisiä avainsanoja toimintatutkimuksen luonteen ymmärtämiseen ovat reflektiivisyys, 

tutkimuksen käytännönläheisyys, muutosinterventio sekä ihmisten osallistuminen tutkimukseen. 

Reflektio viittaa oman itsen tarkasteluun, haluun ymmärtää, miksi ajattelee tai toimii juuri tietyllä 

tavalla. Toimintatutkimuksen kautta ajatellaan, että toiminta, sen havainnointi, reflektointi ja 

uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan. Käytännössä toimintatutkimuksen eteneminen ei 

kuitenkaan ole näin suoraviivaista, vaan tutkimukselle on luonteenomaista sivupolut, jotka nostavat 

esiin uusia tutkimustehtäviä tai ennakoimattomia ongelmia. Toimintatutkimuksen alussa ei  

välttämättä edes tiedetä kaikkia niitä tutkimuskysymyksiä, joita tutkimuksen edetessä eteen tulee ja 

joihin myös joudutaan vastaamaan. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 36-39.) 

Toimintatutkimuksen käytännönläheisyyteen kuuluu tutkijan osallistuva rooli. Vaikka 

toimintatutkija tulisi yhteisöön ulkopuolelta, hän ei pyri jättäytymään ulkopuoliseksi tarkkailijaksi 

vaan osallistuu toimintaan.  Tutkija käy keskusteluja yhdessä yhteisön kanssa niillä foorumeilla, 

joilla toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan. Toimintatutkija voi yhtä hyvin olla myös yhteisön 

jäsen. Tyypillisin toimintatutkimuksen harjoittaja onkin usein opettaja, joka kehittää omaa työtään. 

Ollakseen kuitenkin varsinaista tutkimusta, on toimintatutkimuksen alistuttava julkisen arvioinnin, 

kritiikin ja vapaan keskustelun kohteeksi hyvien tutkimuskäytänteiden ja tutkimusetiikan 

mukaisesti. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 40- 42.)  

Interventio viittaa muutokseen tähtäävään väliintuloon. Interventio tarkoittaa, että tehdään jotain 

toisin kuin ennen ja katsotaan, miten se muuttaa toimintaa. Toimintatutkimus tutkii todellisuutta, 

jotta sitä voitaisiin muuttaa ja toisaalta muuttaa todellisuutta, jotta sitä voitaisiin tutkia. Ideaali 

muutos on muutos parempaan. Tässä mielessä toimintatutkimuksen tarkoitus on laajasti 

ymmärrettynä edistää hyvää elämää. Parempi käytäntö on kuitenkin vain tilapäinen ja toimii kunnes 

keksitään vielä parempi toimintatapa. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 44-49.) Interventio eli tutkijan 

tuleminen mukaan tutkimuskohteen toimintaan tekemään aloitteita ja osallistumaan keskusteluun on 

subjektiivista ja väistämättä arvosidonnaista. Toimintatutkimusta tekevä tutkija ei voi välttää oman 

vaikutuksensa ja tulkintansa tulemista mukaan tutkimukseen. Toimintatutkimuksessa tulee 

kerätyksi tietoa, joka on tulkinta yhdestä näkökulmasta. Siksi tutkimusraportissakin on selvitettävä 

ne yhteydet, joiden kautta tutkija on suhteessa kohteeseensa. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 44-49.) 

Tässä tutkimuksessa interventiota edustavat keskustelut museolehtoreiden kanssa ja erityisesti 

heidän haastattelunsa, jotka toteutettiin teemahaastattelun muodossa. Haastattelun kautta 
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kartoitettiin museolehtoreiden mielipiteitä museon mahdollisuuksista ennaltaehkäisevän 

sosiaalityön tekemiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lisäksi 

haastattelussa keskityttiin museon ja ikäihmisten suhteen arvioimiseen, museon toimintaan 

ikäihmisten kanssa. Näin voitiin paikallistaa olemassa olevia tilaisuuksia ja tulevaisuuden 

mahdollisuuksia ikäihmisten museotoiminnassa.  

Yhteisöllisyys, yksilöiden aktiivinen toiminta yhteisönsä kehittämiseksi ja heidän osallistumisensa 

tutkimukseen ovat osa toimintatutkimusta määritteleviä piirteitä. Kaikki toimintatutkimukset eivät 

kuitenkaan keskity yhteisön osallistumiseen tutkimukseen vaan tutkimus voi olla enemmän 

itsereflektiivistä toimintaa. Riippuen näkökulmasta ja koulukunnasta painotus vaihtelee. 

Sosiokulttuuriseen innostamiseenkin vaikuttaneen Paolo Freiren seuraajat sekä australialaiset 

kriittiset toimintatutkijat muun muassa vaativat tutkimukseen osallistavaa lähtökohtaa, 

emansipatorista ja yhteiskuntakriittistä otetta, mutta toimintatutkimusta voi Heikkisen ja Jyrkämän 

mukaan toteuttaa suppeamminkin vaikka vain tutkijan itsensä itsereflektion kautta. (Heikkinen & 

Jyrkämä 1999, 49-50.) Kuitenkin toimintatutkimus vaatii yhteisöltä tai joltakin sen jäsenistä ainakin 

jonkinlaista valmiutta itsensä tarkasteluun ja muutokseen. Kyse on vähintään itsearvioinnista ja 

pyrkimyksestä ymmärtää toimintaa ja sen perusteita. (Kiviniemi 1999, 65.) Keskustelut 

museolehtoreiden kanssa ja erityisesti heidän teemahaastattelunsa toimivat tässä tutkimuksessa 

interventiona sekä itsereflektion paikkana museolehtoreille itselleen. Näissä tilanteissa tunsin myös 

tiettyä jännitteisyyttä. Museolehtoreille esitetyt kysymykset museon toiminnasta tulivat väistämättä 

lähelle sekä heidän persooniaan että heidän valitsemiaan tapoja toteuttaa museopedagogiikkaa. 

Pidin arvokkaana heidän avoimuuttaan pohtia näitäkin alueita. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että toimintatutkimus on väljä tutkimusstrateginen lähestymistapa 

pikemminkin kuin varsinainen tutkimusmetodi itsessään. Sen sisältö muotoutuu kulloisenkin 

kohdealueensa mukaisesti. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 35.) Voi sanoa, että toimintatutkimus on 

myös tässä tutkimuksessa nimenomaan väljän tutkimusstrategian roolissa. Pääasiallinen 

tutkimusaineisto tuli kerättyä museolehtoreita haastattelemalla sekä osallistuvan havainnoinnin 

keinoin museon lainalaukun toimintaa seuratessa. 
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2.3  Tutkimuskysymykset ja - aineisto    

 

Toimintatutkimuksen reflektiivinen luonne korostuu tutkimuksen elementtejä, tutkimuskysymystä 

ja sen aineistoa tarkastellessa. Tutkimustehtävä voi tarkentua ja muuttua tutkimuksen aikana, 

teorianmuodostus elää aineistonkeruun ja aineiston analyysin kanssa ja tutkimusprosessi kehittyy 

mahdollisesti uusiin suuntiin tutkimuksen aikana. Toimintatutkimus on joustava kentältä saatavien 

viestien suhteen. Tutkijalla on yleensä kuitenkin erilaisia johtoajatuksia, jotka suuntaavat 

tutkimuksen kulkua. Ne saattavat olla hyvinkin valmiita teoreettisia näkökulmia tai muita 

näkemyksiä, mutta oleellista on, että tutkija on niiden kanssa ja niistä huolimatta valmiina 

vuorovaikutteiseen suhteeseen kentän kanssa. (Kiviniemi 1999, 68-72.) 

Tätä tutkimusta varten lukemani kirjallisuuden pohjalta mieleeni oli noussut muutamia selkeitä 

johtoajatuksia. Museolla näytti lähtökohtaisesti olevan mahdollisuuksia toimia hyvinvoinnin 

edistäjänä. Ikäihmisten parissa tehtävällä kulttuurisella vanhustyöllä ja muistelutyöllä sen yhtenä 

muotona saattoi olettaa olevan sijansa museomaailmassa ennaltaehkäisevän sosiaalityön tai 

yhteisötyön tapaisesti. Kirjallisuuden pohjalta oli eteen avautunut horisontti, jossa muistelutyö voisi 

osaltaan toteuttaa sosiokulttuurisen työn museokäytäntöä ja vahvistaa ikäihmisten osallisuutta ja 

olla lopulta melko luonteva toimintatapa museoissa. Tutkimuskysymysten muotoutumiseen 

puolestaan vaikutti oma halu kokeilla museon mahdollisuuksia sosiaalisen kentällä. 

Toimintatutkimusprosessia aloittaessa tutkimuskysymyksiä on kaksi. Ensimmäinen kysymykseni 

on, 1. miten museo voi toimia osana ennaltaehkäisevän sosiaalityön kenttää? Tarkensin kysymystä 

käytännön tasolle toisella kysymyksellä. 2. miten sosiaalityölle ominaista sosiokulttuurista 

toimintaa voidaan toteuttaa museossa muistelutyön keinoin? Tutkimuksen edetessä huomasin 

kuitenkin, että olin ainoa, joka tarkastelee lainalaukun kanssa tehtävää muistelutyötä 

nimenomaisesti sosiokulttuurisena toimintana, jolla voisi olla siihen kuuluvia tavoitteitakin. Aloin 

myös kokea, että sosiokulttuurisen innostamisen viitekehyksen pitäisi olla tietoista ja tavoitteellista 

toimintaa enemmän kuin miksi se tämän tutkimuksen puitteissa ja näillä tutkimusresursseilla voisi 

muodostua. Siksi toinen tutkimuskysymykseni muotoutuikin uuteen muotoon: 2. mitä sosiaalityölle 

ominaisen sosiokulttuurisen toiminnan piirteitä on paikallistettavissa museon lainalaukun käytössä 

ikäihmisten parissa? 

Toimintatutkimuksessa tutkimusprosessin joustavuus ja muuntautuminen kulloiseenkin tilanteeseen 

tarkoittaa myös joustavuutta aineistonkeruun ja tutkimusmenetelmien suhteen. Aineistonkeruun 

yksityiskohdat voidaan tehdä osittain tutkimusprosessin kuluessa. On oltava myös tarkka sen 
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suhteen, miten ja millä menetelmillä tutkimuskohdetta tutkitaan sekä minkälaista tietoa eri 

menetelmillä saadaan. Tyypillisesti käytetään useita eri menetelmiä kuten havainnointia, 

haastatteluita ja toiminnan aikana syntyneitä dokumentteja. (Kiviniemi 1999, 75.) Tässä 

tutkimuksessa museolehtoreiden teemahaastattelut muodostavat aineiston yhden osan, jonka avulla 

haen vastausta toimintatutkimuksen hengessä ruohonjuuritasolta erityisesti ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni.  Toisen osan aineistoa tässä tutkimuksessa muodostavat osallistuvan 

havainnoinnin muistiinpanot. Muistiinpanoissa olen keskittynyt tarkastelemaan tutkimukseen 

osallistuvien museoiden yhteisen lainalaukun käyttöä neljässä eri ikäihmisten muistelutuokiossa.  

 

 2.4 Käytetyt tutkimusmenetelmät 

 

Osallistuvan havainnoinnin keinoin olen pyrkinyt löytämään vastauksia erityisesti toiseen 

tutkimuskysymykseen, siihen mitä sosiaalityölle ominaisen sosiokulttuurisen toiminnan piirteitä on 

paikallistettavissa museon lainalaukun käytössä ikäihmisten parissa? Menetelmän avulla saadaan 

aineistoa, joka mahdollistaa muistelutyön esimerkkinä toimivan lainalaukun käytön arvioinnin 

autenttisissa arjen tilanteissa. Sekä toimintatutkimusprosessin kannalta että museon kannalta 

kiinnostavaa on, miten laukku toimii käytännössä ja toisaalta mitä parannettavaa laukussa olisi. 

Lainalaukku itsessään on museoilta lainattava vanha matkalaukku, jossa on satamateemaan liittyviä 

tarinoita, esineitä ja kuvia. Niiden avulla lainaaja voi kertoa sataman historiasta ja ikäihmisten 

kohdalla järjestää muistelutuokioita. 

Osallistuvan havainnoinnin avulla voidaan tutkimusta tehtäessä kerätä aineistoa jonkin ongelman tai 

ilmiön tekijöistä tai osista. Työkaluna havaintojen tekemisessä on tutkija itse kaikkine aisteineen, 

järjen, tunteen ja kenties intuitionkin kanssa. Ajattelu ohjaa havaintojen tekijää siihen, mitä 

havainnoidaan ja miten havaintoja tehdään. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijalla on eräänlainen 

kaksoisrooli; tutkijan ja ihmisen rooli. Tutkija toimii omana persoonanaan, mutta pyrkii 

muistamaan tutkimuksensa ja edesauttamaan sen edistymistä osallistuessaan yhteisön elämään, 

tässä tapauksessa lainalaukun muistelutuokioihin. Tutkijan on selvitettävä itselleen, mitä hänen on 

huomioitava omassa persoonassaan sekä habituksessaan, ettei asettaisi esteitä vuorovaikutukselle 

yhteisön kanssa. Toisaalta on varottava oman roolin korostamista ja vältettävä mielistelyä. 

(Grönfors 2007, 151-152.)  
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Osallistumisen asteet vaihtelevat havaintojen tekemisessä (Grönfors 2007, 156-159). Täydellinen 

osallistuminen ikäihmisten elämään lainalaukun käyttötuokiot mukaan luettuna olisi vaatinut 

minulta asettumista hoivakotiin, mikä tutkimuksen laajuus ja kysymyksenasettelu huomioiden olisi 

ollut liioiteltua.  Piilohavainnointia lähenevä tekniikka esimerkiksi paikalle jätettävän videokameran 

muodossa taas olisi ollut toista ääripäätä edustava ratkaisu. En nähnyt videointiakaan 

välttämättömänä. Kysyessäni mahdollisuutta tulla itse havainnoimaan lainalaukun käyttöä, tulin 

kaikissa tilanteissa siihen käsitykseen, ettei tilannetta pidetty liian intiiminä. Ryhmät olivat kaikki 

yli 10 hengen ryhmiä ja lainalaukun teematkin lähtivät liikkeelle pikemminkin kulttuurihistorian 

yleisistä piirteistä, tapakulttuurista, satamatöistä ja satamamaisemista sekä vapaa-ajasta satama-

alueella. Odotuksena ei ollut, että lainalaukun käyttö sinänsä ohjaisi henkilökohtaisesti kovin 

syvällisiin, intiimeihin muisteluihin tai että sellaisia teemoja muistilaukun käytön yhteydessä 

erityisesti pohdittaisiin. Osallistumiseni ei siten tulisi erityisesti häiritsemään ryhmän työskentelyä. 

Olin myös toisaalta kiinnostunut kokemaan itsekin muisteluryhmän sisältäpäin. 

Oman osallistumiseni aste muistilaukkutuokioiden aikana vaihteli. Yleisesti ottaen pyrin olemaan 

osallistumatta välttämätöntä enempää kuitenkin kohteliaisuuden rajoissa. Osallistumiseni astetta 

tuokioissa kuvaa seuraava ote tutkimuspäiväkirjasta, johon viittaan lyhenteellä TPK..  ”--koin, että 

saatoin osallistua keskusteluun, silloin kun se tuntui itsestäni luontevalta. Olin paikalla ja 

läsnäoloni oli huomattu. En yrittänyt tekeytyä näkymättömäksi keskusteluissa. Pyrin kuitenkin 

siihen, etten jutusteluillani veisi tilaa ryhmältä. ” TPK 22.3.2012 

Havainnointikertoja on yhteensä neljä. Kaksi havainnointikertaa oli hoivakodissa, jossa yksi 

havainnointikerta oli dementiaosastolla, toinen erilaisista somaattisista sairauksista kärsivien 

osastolla. Toiset kaksi havainnointikertaa oli palvelukeskuksessa kahden eri ryhmän kanssa. 

Ryhmien koot vaihtelivat 12-22 hengen välillä. Muutamiin tuokioihin osallistui muistelutuokion 

vetäjän lisäksi muutakin henkilökuntaa.  Tuokion ajallinen kesto vaihteli reilusta tunnista noin 

kahteen tuntiin.  

Osallistuvan havainnoinnin tilanteet ja huomiot on syytä kirjoittaa suhteellisen nopeasti ylös, 

etteivät asiat ehdi hävitä muistista. Muistiinpanovälineiden esillä oleminen tutkimustilanteessa 

kuitenkin yleensä korostaa epäedullisesti tutkijan roolia ja saattaa häiritä asioiden kulkua. (Grönfors 

2007, 161-162.) Käytännössä teinkin muistiinpanot tutkimuspäiväkirjaan lainalaukkutuokion 

jälkeen saman päivän ja osittain seuraavan päivän aikana. Nopeaan tahtiin kirjoittamaani tekstiä 

saatoin myöhemmin lukiessani korjata kieliopin tai joidenkin selkeästi epäonnistuneiden 

sanavalintojen osalta. Saatoin myös kirjoittaa jonkin episodin jälkeenpäin vielä paremmin auki. 
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Muistiinpanojen sekaan kirjasin omaksi ryhmäkseen tutkimuksen eri vaiheissa mieleeni nousseita 

teemoja tai asioita, jotka koin pohdinnan arvoisiksi tai muuten tutkimuksen näkökulmasta 

alustavasti kiinnostaviksi näkökohdiksi. Martti Grönfors toteaakin, että muistiinpanojen tekeminen 

onkin eräänlaista esianalyysiä itsessään. Valikoituvathan ylöskirjatut tilanteetkin 

tutkimusasetelmasta käsin. Muistiinpanoissa tutkija voi myös arvioida omaa vaikutustaan 

tutkimustilanteisiin. (Grönfors 2007, 162-163.) Tutkimuspäiväkirjaan olen itse omana ryhmänään 

kirjannut lisäksi museolehtoreiden tapaamisissa syntyneet muistiot sekä muun yhteydenpidon 

heidän kanssaan. Tutkimuspäiväkirja on siten ollut minulle myös tutkimusprosessin 

dokumentoinnin tapa, jonne olen voinut laittaa omia pohdintojakin. Eri tiedot ja tietolähteet 

erottuvat toisistaan, mutta ovat palvelleet tutkimusprosessin kuvauksen lisäksi tutkimuksen 

analyysivaiheessa reflektoinnin paikkana omaa oppimista ja ajattelua yllyttäen. 

 

Teemahaastattelu on hyvä tapa kerätä aineistoa laadulliseen tutkimusongelmaan, jonka 

kysymyksenasetteluun sopii teemoittelu. Teemahaastattelua käytin toimintatutkimuksen interventio-

osana museolehtoreiden haastattelussa. Samalla hain vastausta haastattelun avulla 

tutkimuskysymykseeni miten museo voi toimia osana ennaltaehkäisevän sosiaalityön kenttää. 

Teemahaastatteluani voi sanoa puolistrukturoiduksi haastatteluksi, koska kysymykset 

haastatteluissa ovat muodoltaan lähes identtiset (Eskola & Suoranta 1998, 87). Haastattelussa 

museolehtorit pohtivat museon roolia ennaltaehkäisevän työn kentällä ja toisaalta tarkemmin 

museon toimintamahdollisuuksia ikäihmisten suhteen. Teemahaastattelun runko on esitetty tämän 

työn liitteenä (LIITE 1.) . On todettava, että haastattelurungon temaattisuus on suppea ja siksi 

haastattelua voinee pitää myös pelkkänä haastatteluna ilman teema-etuliitettä. Lisäksi on todettava, 

että haastattelujen määrä on pieni, vain kaksi haastattelua, eikä yleistettävyydestä voi sen vuoksi 

puhua. Haastattelut toimivatkin toimintatutkimuksessa intervention ja reflektion paikkana ja niiden 

kautta saatu tieto raporttina museoille tämän hetken tilanteesta museolehtorin silmin nähtynä ja 

tutkija välittämänä. Haastattelujen analyysi jää siten museoille käytettäväksi niiden pohtiessa 

tulevaisuuden toimintansa kehittämistä. 

Haastattelussa on huomioitava, että niin haastattelun kysymykset ja niiden vastaukset ovat 

kulttuurituotteita, jotka jäsentävät ja järjestävät maailmaa. Kielen avulla teemme eroja ja luomme 

yhteyksiä asioiden välille, tulkitsemme tapahtumia ja toimintoja (Eskola & Suoranta 1998, 144). 

Todellisuuden tulkintaa ovat sekä minun tutkijana tekemäni kysymykset, haastateltavien antamat 

vastaukset, aineiston tulkinta sitä käsitellessäni sekä raporttia kirjoittaessani. Sama kritiikki koskee 
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myös osallistuvan havainnoinnin menetelmää. Ylös kirjaamani havainnot ovat myös 

lähtökohtaisesti kielellistä todellisuuden tulkintaa. Kielen tulkintoja ei pysty tutkimuksesta 

poistamaan, mutta muistutus niiden olemassaolosta hälventää sitä ehdottomuutta, mikä 

monivivahteisen todellisuuden muokkaamista tekstiksi auttamatta leimaa.  

 

2.5 Tutkijan paikantuminen ja muut tutkimuseettiset kysymykset 

 

 

Tutkimuksessa tulee väistämättä heijastaneensa jotain itsestään, vaikka tutkijan roolia pyritäänkin 

suitsimaan neutraaliksi tarkkailijaksi ja välittäjäksi. Toisaalta tutkija voidaan pyrkiä kirjoittamaan 

näkyviin ja tekemään hänen mahdollinen vaikutuksensa tutkimuksen kulkuun tai vähintäänkin sen 

kirjoittamiseen näkyväksi, jotta lukija pääsisi paremmin arvioimaan sitä. Itse olen 

toimintatutkimuksen linjaa noudattaen pyrkinyt viimeksi mainittuun ja tuon tässä kappaleessa esille 

omaa motivaatiotani tutkimusaiheen valintaan sekä sidokseni museoihin.  

 
Olen suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa pääaineenani etnologia ja 

työskennellyt muutamia eri pituisia pätkiä eri museoissa. Ennen tätä tutkintoani olin lukenut 

sosiaalityötäkin melkein aineopintojen verran ja siksi huomasin tarkastelevani museoita osittain 

juuri sosiaalisen kautta.  Näen, että museoissa on tuhansia tarinoita todellisesta eletystä elämästä eri 

aikoina. Nämä tarinat, keskenään ristiriitaisina ja repaleisinakin ovat museoiden vahvuus ja 

lähtökohtainen anti museoista ulospäin. Itse olen liittänyt niihin ajantajun ja paikallistumisen idean. 

Museoissa oleva historia tarjoaa kaukoputken, jolla voi katsoa aikaa taaksepäin tästä päivästä käsin. 

Museoiden silmät näkevät kauas ja kertovat, miten moninaista elämä on ollut. Siihen perspektiiviin 

voi suhteuttaa omaa elämäänsä, arkeaan ja murheitaan, rajojaan ja rajattomuuksiaan sekä 

yhteiskunnan rajoja ja rajattomuuksia. Viimeksi mainittu elementti tulee lähelle yhteiskuntakriittistä 

tarkastelua. Tätä kautta voidaan parhaimmillaan tiedostaa yhteiskunnan epäkohtia ja kenties jopa 

pyrkiä vaikuttamaan niihin.  Tulevaisuuden mahdollisuudet saattavat saada aikamatkan jälkeen 

myös uusia näköaloja ihmisyyteen ja ihmisenä olemiseen. Museot voivat tarjota tällaiseen 

pohdintaan materiaalia. Toisaalta aikamatkan jälkeen voi huomata, miten mennyt on läsnä tässä 

päivässä ja meissä itsessämme, tavoissamme tehdä asioita ja olla toistemme kanssa. Me elämme ja 

olemme kulttuuriperintöä. 

 

Museoilla on hallussaan voimaannuttamisen mahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia vaikuttaa ja 
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innostaa vaikuttamaan. Historia ja elämä on ollut aina ihmisten itse tekemää, määrittelemää ja 

tulkitsemaa. Miten me siis haluamme tehdä, määritellä ja tulkita tämän päivän tekemisiämme ja 

toistemme tekemisiä? Entä miten haluamme ja voimme tehdä tulevaisuudessa? Miten se pitäisi 

tehdä, mikä olisi oikein, mikä hyvin? Museon mahdollisuuksia voi hyödyntää monella tapaa ja 

kenties useammillakin, vielä käyttämättömillä tavoilla. Toimijana voi olla sekä museo itse että 

museon kävijät. 

 

Tämä suhtautumiseni museoon välittyy tutkimukseeni ja kirjoitukseeni. Olen pyrkinyt tietoisesti 

huomioimaan sen ja tarkastelemaan sitä kriittisesti. Lukijalle jää viimesijainen päätös, kuinka olen 

tässä tehtävässä onnistunut kuten sekin, kuinka vakuuttavasti näkemykseni on tullut perusteltua  ja 

onko näkemykseni edelleen aiheellinen tämän työn perustelujen kautta.   

 

Tämän tutkimuksen eettisiin kysymyksiin kuuluu myös toimintatutkimuksen kriittinen arviointi 

tutkimukseen osallistuvien museoiden kannalta. Toimintatutkimusta tutkimusstrategiana tai –

metodina tarkasteltaessa on todettava, että siihen olennaisesti kuuluva reflektiivisyys voi myös 

horjuttaa yhteisön tutun, perinteisen toiminnan perusteita, niitä uskomuksia, joille toiminta 

pohjautuu.  Kriittinen toimintatutkimus ja siihen liittyvä kyseenalaistaminen vaatii uskallusta ja 

rohkeutta pysähtyä tarkastelemaan omaa toimintaa. Siksi se voi uhata yhteisön tarvetta ylläpitää ja 

säilyttää pysyviä, turvallisiksi koettuja toimintamalleja. Toimintatutkimuksen etiikkaan liittyvät 

samat ohjeet ja neuvot kuin muihinkin tutkimuksiin. Toimintatutkimusta toteutettaessa on syytä olla 

vähintään tahdikas ja sensitiivinen yhteisön omille tulkinnoille. (Moilanen 1999, 107-108.)  Itse 

koin, että ajankohta tutkimukselleni oli varsin otollinen. Osallisuuteen ja museon sosiaalisen arvoon 

tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä kysymyksiä esitettiin monissa hankkeissa, joita 

Suomessa oli käynnissä. Tutkimukseen osallistuneiden museoiden toimintamuotoja ja –tapoja oltiin 

niitäkin monessa mielessä jo reflektoitu eri projektien ja muista museoista kuultujen kokemusten 

myötä. Perinteisten toimintatapojen rinnalle oli myös otettu uusia toimintamuotoja. Paikallinen 

terveys- ja sosiaalisektori vanhustenhuollon osalta oli noussut ajatuksen tasolla ja osin 

käytännössäkin potentiaalisen yhteistyökumppanin rooliin. Avauksena oli muistisairaat huomioiva 

keskusteleva opastus, jota oli toisen museon osalta kokeiltu ensimmäiset 15 kertaa vuoden 2011 

lopulla. Asenne tutkimusaihettani kohtaan oli siinä mielessä täysin päinvastainen verrattuna omaan 

kokemukseeni eräässä nimeltä mainitsemattomassa museossa vuosien takaa, jolloin muutaman 

museoammattilaisen arvioimana silloin sivuaineeksi tutkintooni merkittyä sosiaalityötä pidettiin 

museon kannalta täysin tarpeettomana.  
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3. Muistelutyö kulttuurisena vanhustyönä 

 

Aloitan kolmannen pääluvun määrittelemällä lyhyesti vanhuutta. Esittelen lisäksi kulttuurista 

vanhustyötä, jonka osa muistelutyökin voi olla. Leonie Hohental-Antinin ja Marja Saarenheimon 

tutkimuksiin viitaten tuon esille kulttuurisen vanhustyön tavoitteita sekä muistelutyön 

merkityksellisyyttä ikäihmisten kannalta. Lopuksi pohdin myös vanhusten kulttuurityön ohjaamisen 

vaatimuksia ja sitä, miten ne suhteutuvat muistelutyöhön. Kolmas sekä sitä seuraava neljäs pääluku 

luotaavat tutkimuksen aihealuetta eri puolilta ja johdattavat lopulta lukijan tutkimuksen aineiston ja 

ikäihmisten muistojen ääreen. 

 

3.1 Vanhuuden määrittelyä 

 

Suomessa ikääntyneiden määrä absoluuttisesti mitattuna on kasvamassa johtuen suurista 

ikäluokista, joilla tarkoitetaan erityisesti vuosina 1946-1952 syntyneitä. Määrän kasvuun vaikuttaa 

se, että nyt ikääntyvät elävät oletettavasti pidempään kuin aiemmat sukupolvet. Esimerkiksi 1900-

luvun alussa alle 40 prosenttia ikäluokasta eli 65-vuotiaaksi, kun nykyisin jo yli 80 prosenttia 

saavuttaa 65 vuoden iän. Suurten ikäluokkien kohdalla arvioidaan, että joka toinen saavuttaisi 80 

vuoden iän. Väestöennusteissa oletetaan, että syntyvyys ja maahanmuutto pysyvät suurin piirtein 

1990-luvun tasolla, mikä tarkoittaa ikääntyneiden väestönosuuden kasvamista. Vuoteen 2030 

mennessä 65 vuotta täyttäneitä olisi 25 prosenttia väestössä, kun heitä tänä päivänä on vielä reilusti 

alle 20 prosenttia. (Lehto & Kananoja & Kokko & Taipale 2004, 96.) 

Ikääntyminen alkaa periaatteessa heti syntymän jälkeen. Ikävuodet 65-74 katsotaan 

siirtymävaiheeksi keski-iästä vanhuuteen. Tällä ikäkaudella on tyypillistä suuri hajonta yleisen 

kunnon ja terveydentilan suhteen - osa on hyvin toimintakykyisiä ja aktiivisia, osa jo heikkoja 

vanhusten kaltaisia. Varsinainen vanhuus alkaa yksilöllisesti suurin piirtein 75. ikävuoden vaiheilla. 

Ikääntymistutkijat puhuvat myös kolmannesta ja neljännestä iästä tai varhais- ja 

myöhäisvanhuudesta. Objektiivisen terveydentilan ohella koettu terveydentila on merkityksellinen 



24 
 

ikäännyttäessä. Itsenäinen selviytyminen eli toimintakyky mittaa omalta osaltaan terveydentilaa. 

(Niemelä 2007, 169.)  

Toimintakyvyn (fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn) ja erityisesti toimijuuden käsite 

ovat vahvasti mukana ikääntymisen tutkimuksessa. Toimintakyvyn mittareista sosiaalinen 

toimintakyky on näistä vaikeimmin mitattavissa, mutta siihen voi liittää ainakin kaksi osatekijää: 

ihminen vuorovaikutussuhteissaan ja toisaalta aktiivisena toimijana, osallistujana yhteisöissään ja 

yhteiskunnassa. (Jyrkämä 2007, 195-200.) Ikääntyneiden toimijuutta määrittelee yksilöiden oman 

elämänkulun rakentaminen hallussa olevien resurssien mukaisesti. Tämä ei tapahdu tyhjiössä vaan 

ajallis-paikallisessa tilanteessa ja sen sosiaalis-kulttuuristen olosuhteiden tarjoamien vaihtoehtojen 

ja mahdollisuuksien puitteissa. Tilanteet ja niiden olosuhteet pitävät sisällään omia ehtojaan. 

Toimijuuden tarkastelussa voidaan huomioida toimijuuden modaliteetit, jotka vaikuttavat eivät vain 

ikäihmisten vaan kaikkien ihmisten toiminnassa. Toimijuuden modaliteetit osaaminen, 

kykeneminen, täytyminen, voiminen, haluaminen ja tunteminen vaikuttavat toisiinsa. 

Kokonaisdynamiikan kannalta iän, ajankohdan, ikäryhmän ja tilan sekä paikan moniulotteinen 

konteksti värittää tarkasteltavaa ilmiötä. (Jyrkämä 2007, 205-208.) Toimijuuden tarkastelu avaa 

monia uusia näkökulmia ikäihmisten kanssa tehtävään työhön ja antaa toisaalta mahdollisuuden 

tarkastella ikäihmistä toimijana silloinkin kun itse toimijuus olisi murentumassakin (Jyrkämä 2007, 

215-217). Vanhuus ei siis ole yhtä harmaata massaa. Eroja voidaan toki havainnoida myös 

sosiaalisen ryhmän, sukupuolen, perhesuhteiden, asuinympäristön ja terveydentilan mukaan. On 

välttämätöntä, että nämä näkökulmat eivät häivyttäisi juuri toimijuuden modaliteetteja tai kontekstia 

kokonaiskuvasta. 

Käytän tässä tutkimuksessani vapaasti termejä vanhus, ikäihminen tai seniori. En ole liittänyt näihin 

käsitteisiin erityisiä arvolatauksia, vaan ajatellut, että ne kaikki viittaavat elämänkulun loppupäähän 

ja tarkoittavat kaikenlaisia ikääntyneitä ihmisiä. Ikäihminen saattaa tosin esiintyä tekstissäni 

käytetyimpänä ilmaisuna johtuen sanan omaa korvaa miellyttävästä soinnista, mutta muita syitä sen 

käyttämisen yleisyyteen en ole tarkoittanut. Kussakin yhteydessä käytettyyn käsitteeseen vaikuttaa 

luonnollisesti myös kirjallisuuslähteiden sanavalinnat. 
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3.2  Kulttuurityö osana vanhusten päivätoimintaa 

 

Vanhuspalvelut ovat keskeisessä osassa kunnallisella sosiaalipalvelujen kentällä. Väestön 

vanheneminen pakottaa tulevaisuudessakin keskittymään näiden palveluiden järjestämisen 

turvaamiseen ja palveluiden kehittämiseen (Kröger & Karisto & Seppänen 2007, 8.) Vanhuksille 

suunnattu palvelujärjestelmä koostuu monista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Palvelut 

muodostuvat ensisijaisesti yleisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista painopisteen ollessa 

avohuollossa. Kotona asumista tukevia palvelumuotoja ovat päivittäisiä hoitoja tukevat palvelut, 

asumisoloja parantavat palvelut, osallistumista ja kuntoutusta tukevat palvelut sekä omaishoidon 

tuki. Osallistumista tukeviin palveluihin listataan päivätoiminta, erilaiset harrastuspiirit, toisaalta 

kuljetus- ja saattajapalvelut sekä apuvälineet. (Kettunen & Ihalainen & Heikkinen 2001, 181-189.)  

Päivätoiminta voi olla joko päivä- tai palvelukeskustoimintaa, sosiaalihuollon päivähoitoa tai 

terveydenhuollon päiväsairaanhoitoa. Alueelliseen päivätoimintaan kuuluvat erilaiset 

tapaamispaikat, harrastuspiirit, kahvilat ja korttelikerhot. Päivä- ja palvelukeskusten toiminta on 

pääasiassa tarkoitettu sellaisille vanhuksille, jotka pystyvät liikkumaan suhteellisen itsenäisesti 

vaikkapa kuljetuspalveluja käyttäen. Toiminta päivä- ja palvelukeskuksissa on useasti järjestöjen, 

seurakuntien ja muiden vapaaehtoisten järjestämää. On erilaisia harrastuspiirejä tai mahdollisuus 

osallistua ohjattuun toimintaan. Sosiaalihuollon päivähoito puolestaan järjestyy erillisissä 

päivätoimintayksiköissä palvelukeskusten tai vaikkapa vanhainkodin yhteydessä. Päivähoitokin 

tukee kotona asumista ja vanhusten omatoimista selviytymistä, mutta erona päivä- ja 

palvelukeskusten avotoimintaan on se, että vanhukset tarvitsevat enemmän apua. Päivähoidossa 

toiminta tapahtuu tavallisesti hoitoon muodostetuissa ryhmissä, jotka kokoontuvat joko päivittäin 

tai muutaman kerran viikossa. Päivähoito tarjoaa vanhuksille mahdollisuuden osallistua kodin 

ulkopuolella tapahtuvaan virkistystoimintaan sekä ruokailla ja peseytyä. (Kettunen & Ihalainen & 

Heikkinen 2001, 190-191.) 

Myös kulttuurityö tai taidetoiminta voi olla osa vanhustyötä. Päivä- ja palvelukeskusten 

virkistystoimintaan tai sosiaalihuollon päivähoidon harrastuspiireihin kuuluu mahdollisuus kokeilla 

monenlaista tekemistä. Tekemistä voi tarjota kaikenlainen askartelu, pelit, retket, musiikki tai 

kirjallisuus. Kulttuuritoimintaa on mahdollista käyttää tukemaan arkielämän voimavaroja. Sitä 

kautta voi kokea merkityksellisyyttä ja se on apuna monien ongelmien ennaltaehkäisyssä (Lundahl 

& Hakonen & Suomi 2007, 253-270.) 
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3.3  Kulttuurinen vanhustyö 

 

Leonie Hohental-Antin esittää, että ikäihmisille on tärkeää päästä toteuttamaan itseään omien 

voimavarojensa mukaan. Luovuus ei katoa iän myötä, vaan eläkkeelle pääseminen ja vapaa-ajan 

lisääntyminen voivat päinvastoin tarjota tilaa luovuuden ilmaisun kehittämiselle (Hohental-Antin 

2006, 38). Varsinkin eliniän kasvun myötä eläkkeelle siirtymisen ja varsinaisen myöhäisvanhuuden 

väliin jää aktiivista aikaa, jota ei leimaa pelkkä vanhana oleminen. Aktiivinen omien voimavarojen 

mukaan toimiminen ja osallistuminen taidetoimintaan on ihmisarvoa ja merkityksellisyyttä 

tuottavaa. Taiteen kautta ikäihminen tulee väistämättä näkyväksi. (Hohental-Antin 2006, 19-22.) 

Näkyminen liittyy myös taidetoiminnan merkityksellisyyteen. 

Taidetoiminnan kautta ikäihminen kuten muunkin ikäinen voi jäsentää, eheyttää ja vahvistaa 

identiteettiään. Tätä päämäärää voidaan tavoitella esimerkiksi muistelutyön menetelmien avulla. 

(Hohental-Antin 2006, 123.) Taidetoiminta on myös itseisarvoista, sillä se itsessään tekee elämästä 

elämisen arvoista. (Hohental-Antin 2006, 51-53.)  

Taidetoiminnan avulla ikäihminen voi kokea yhteisöllisyyttä ja sen kautta voi hakea yhteisöllistä 

arvostusta. Taide voi ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Ryhmän vaikutus luovuudelle ja 

itsensä toteuttamiselle sitä kautta voi olla suuri. Ryhmä saattaa ohjaajan lisäksi toimia 

katalysaattorina uusille tavoille ja toiminnoille. Turvallinen ryhmä auttaa rohkaistumaan ja 

kokeilemaan omia rajojaan, jopa ylittämään niitä. Turvallisessa toimintaympäristössä voi ponnistaa 

irrottautumaan arkisesta ja saavuttaa siihen nähden niin sanottu turistin katse, jolla peilata elämää ja 

jonka avulla lähteä luomaan uutta. (Hohental-Antin 2006, 46-47.) 

Leonie Hohental-Antin puhuu nimenomaan taidetoiminnasta ja esittää ajatuksiaan 

taidegerontologiaa rakentaakseen. Liitän hänen ajatuksen taiteen lisäksi myös muuhun kulttuuriseen 

toimintaan, jossa pystyy itse vaikuttamalla ja osallistumalla toimimaan. Samoin varsinainen 

luominen voidaan ymmärtää laajasti ja sen piiriin voidaan lukea oman itsensä tuottaminen, oman 

elämäntarinan luominen. Muistelutyössä kertomuksetkin kerrotaan joka kerta hieman eri tilanteissa 

ja eri ihmisille ja silloin sekä kertomukset itsessään että kertomuksen kohteet luodaan uudelleen. 

Ellei muistojen kertomista voida pitää varsinaisena taiteena, niin vähintään niiden kertomista 

voidaan pitää luomisena ja (kertomis)kulttuurina. Luomisen tai kulttuurin ei tarvitse silloin olla 

määriteltynä pelkästään perinteisten tuotoksien tai jonkin korkeakulttuuriseksi ymmärretyn kautta. 
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Samoin ajattelen, että Hohental-Antinin esittämä taidetoiminta voi  toimia sosiokulttuurisen työn 

tavoin. Se voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti  ja toisaalta vahvistaa yhteisön ja yksilön asemaa 

toimijana.  

 

3.4  Muistelutyön merkityksellisyys 

 

Vanhukset haluavat puhua ja jakaa elämänkokemuksiaan. Muisteleva vanhus lienee 

stereotyyppisimpiä kulttuurisia kuvia ikäihmisestä. Muisteleminen koskee kuitenkin kaikenikäisiä 

ihmisiä. Jakaessaan koettua elämää käydään läpi kokemuksia ja reflektoidaan niitä. Sosiaalisten 

verkostojen luominen auttaa vastaamaan tähän jakamisen tarpeeseen. (Niemelä 2007, 179.) Ei ole 

tarinaa, ellei ole kuulijaa.  

Elämänkokemuksien jäsentäminen kulttuurisesti ja yhteisöllisesti jaetuilla tavoilla tarkoittaa elämän 

merkityksellisyyden etsimistä. Samalla se on oman itsen paikantamista, oman todellisuussuhteen 

luomista ja antaa näin vastauksia kysymykseen ”kuka minä olen.”  Tarinoiden kertominen omasta 

elämästään, niiden uudelleen jäsentäminen ja tulkitseminen onkin tärkeää identiteettityötä. Minän 

merkityksellisyyden kannalta niihin sisältyy jatkuvuuden ja ymmärryksen etsimistä. Oman elämän 

kertominen tai sen ilmentäminen jollain muulla tavoin ovat konstruktiivisia ja luovia prosesseja. 

Elämäntarinan ei välttämättä tarvitse olla kuitenkaan yksi ehyt ja yhtenäinen tarina. Elämän 

tarkastelu voi olla varsin tyydyttävää jo lyhyenkin, arvokkaaksi koetun episodin kuvauksen kautta. 

Arjen tilanteissa syntyvät kuvaukset voivat olla jopa ristiriitaisia keskenään palvellessaan 

kulloistakin kerrontatilannetta ja kertojan tarkoitusperiä. Vuorovaikutuksen näkökulmasta 

elämäntarina näyttäytyy prosessina, jossa yksilö moninaisine kokemuksineen luo dialogissa 

kertomuksen kulttuuristen resurssien mukaan tilanteen keskustelukumppanit huomioon ottaen. 

(Saarenheimo 2003, 49-51.) Muistojen merkitys määräytyy tilannekohtaisesti. 

Yleisesti ottaen muistelemisen sanotaan olevan koko elämän aikainen, mutta erityisesti sen 

muutosvaiheisiin kiinnittyvä psykologinen ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jonka avulla voi 

jäsentää omaa minuuttaan. Muistelu kuuluu myös ihmisten arkiajatteluun ja edustaa tätä kautta yhtä 

olemassaolon tasoa. Muistelu ei kuitenkaan aina ole minuutta eheyttävää ja identiteettiä 

vahvistavaa, terapeuttista. Muistelu voi merkitä arkojen ja pelottavien asioiden palaamista mieleen 

ja tuottaa siten ahdistusta tai surua. (Saarenheimo 2003, 51.) Tämä on muistelutyön haastavampi 

osa. Muistelutyö voi tarkoittaa traumaattisten muistojen työstämistä.  Se voi auttaa jäsentämään 
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koettuja vaikeita elämänvaiheita ja niiden vaikutuksia myöhempään elämään. Muistelutyö ei 

kuitenkaan ole yhtä kuin terapiatyöskentely, vaikka hyödyntääkin samankaltaisia menetelmiä. 

Muistelu voi olla todellisuuden aktiivista hallintaa. (Hohental-Antin 2009, 118.) Terapeuttisuuden 

sijaan tai rinnalla mielekästä olisi tarkastella nimenomaan muistelun sosiaalisia ja yhteisöllisiä 

merkityksiä (Saarenheimo 1997, 208). 

Vasta kohdatessa elämäntarinan jakaminen on mielekästä. Kertomisen yhteydessä voi myös valita 

ja arvioida mennyttä sekä tehdä siitä uusia tulkintoja. Hajanaiselta tai sekalaiselta joukoltakin 

vaikuttavat tapahtumat järjestetään vähintään osakosmokseksi. (Palomäki & Toikko, 2007, 284-

285.) Ahdistava tarina voi muuntautua vähemmän ahdistavaksi, kun sitä tarkastelee yhdessä muiden 

kanssa. Muisto voidaan tulkita luovasti uudella tavalla. Muistelu voi myös luoda ja lujittaa 

yhteenkuuluvuutta jonkin ryhmän tai yhteisön kanssa. Taustalla saattavat olla samantyyppiset 

kokemukset, mutta sukupolvikokemukset eivät kuitenkaan ole määrääviä, vaan enemmän kuin 

kronologinen ikä yhteenkuuluvuuden kokemusta ryhmässä lisäävät jaetut arvot ja moraaliset 

arvostukset. Ryhmän yhteenkuuluvaisuuden tunne auttaakin uskaltautumaan yksilöllisten 

kokemusten jakamiseen. Negatiiviset muistotkin on helpompi oikeuttaa ja arvottaa ja saada niille 

sosiaalinen vahvistus, kun ryhmä on arvoiltaan ja moraaliltaan yhtenäinen. (Saarenheimo 2003, 53.) 

Yksilöllisten muistojen suhteuttaminen muiden kertomiin muistoihin jäsentää myös ryhmää ja 

toimii eräänlaisena kollektiivisena identiteettityönä. Yhteinen kohtalo sitoo ryhmän jäseniä 

toisiinsa, mutta myös korostaa oman minuuden jäsentämistä, johon sitoudutaan affektiivisesti ja 

jossa ryhmän jäsenet tukevat toisiaan. (Saarenheimo 1997, 208-209.) 

Sukupolvikokemukset tai perinteisiin identifioituminen eivät vaadi samantasoista sitoutumista kuin 

henkilökohtaisien elämäntapahtumisen muisteleminen. Tällaista muistelua määritteleekin 

epäpersoonallisempi ote ja yksilöllisyys pysyttelee taka-alalla. Käytännössä erilaisten 

muistelupuhetapojen identifioiminen voi olla hyödyksi muistelutyön ohjauksessa. Vanhusten kanssa 

toteutettavaa muistelutyötä voidaan ohjata eri tavoin tavoitteista riippuen. Tietyn aikakauden 

tapojen muistelu on ei vaadi muistelijoilta samanlaista henkilökohtaisen elämän läpikäymistä kuin 

syvästi henkilöä koskettaneiden asioiden muistelu. Samoin voidaan pohtia, onko muistelu parempi 

toteuttaa joskus kahdenkeskisesti ryhmän sijaan. (Saarenheimo 1997, 208-209.) 

Systemaattinen muistelutoiminta korostaa muistojen kertomisen merkityksellisyyttä ja antaa 

toisaalta kuuntelijoille, ryhmän ohjaajille tai muulle muistelutoimintaan osallistuvalle 

henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä aktiivisesti kuuntelemaan ja keskustelemaan. Muistot 

eivät tällä tavoin huku muun arkisen touhun keskelle. Muistojen jakaminen on myös luonteva tapa 
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olla yhdessä ja arvostaa toisen ihmisyyttä. Samalla se merkitsee haastetta suvaita ja ymmärtää 

erilaisia elämäntarinoita ja kokemuksia. Hyvä elämä ei näyttäydy kaikille samanlaisena. 

(Saarenheimo 2003, 54-55.)  

Muistelutyö on hyvin demokraattinen työskentelymuoto, sillä siinä jokainen on täysivaltaisena 

osallistujana omine muistoineen. Niitä voi työstää omalla tavallaan ja muistella kuten haluaa. 

Lopputulosta ei voi verrata tai arvostella toista paremmaksi. (Hohental-Antin 2009, 11.) 

 

 3.5  Vanhusten kulttuurityön ohjaaminen 

 

Vanhusten kulttuuri- ja taidetyön ohjaaminen vaatii monenlaista tietoa ja taitoa. Raija Lundahl, 

Sinikka Vanhanen ja Asta Suomi arvioivat ohjaamisen koostuvat kolmesta toisiinsa vaikuttavasta 

kokonaisuudesta, jotka he nimeävät ohjausosaamiseksi, taiteen subtanssiosaamiseksi ja 

ikääntymistä koskevaksi substanssiosaamiseksi. Nämä kokonaisuudet myös vaikuttavat ohjauksen 

onnistumiseen. (Lundahl & Vanhanen & Suomi 2007, 264-265.) 

Ohjausosaaminen viittaa tavoitteellisen toiminnan hallintaan. Siihen liittyen voidaan korostaa myös 

voimaannuttavan työotteen käyttämistä, johon kuuluu asiantuntijuuden uudelleenmäärittely. 

Uudelleenmäärittely tarkoittaa vastavuoroista, dialogista kumppanuutta, jossa vanhus ei  ole vain 

ohjausta vastaanottava osapuoli vaan osallistuu itse tekemisen suunnitteluun ja voi kokea olonsa 

kompetentiksi. Joskus asiantuntijuuden uudelleenmäärittelyyn on myös rohkaistava, jotta opettajan 

auktoriteettiin tottuneet uskaltautuvat ja innostuvat toimimaan omista tavoitteistaan käsin. 

Ryhmässä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että toiminta ja sisällöt tulee saada ryhmän yhteisistä 

kiinnostuksen kohteista. (Lundahl & Vanhanen & Suomi 2007, 264-266.) Rohkaisemalla itsensä 

toteuttamiseen ohjaaja luo henkistä esteettömyyttä. Toiminta henkisen esteettömyyden toteutumisen 

hyväksi on  lähinnä vaikuttamista asenteisiin, jotka sallivat ja antavat ikäihmisille luvan tehdä 

itselleen parhaalla tavalla. Henkinen esteettömyys on tunnetta siitä, että on lupa ilmaista itseään 

omien kykyjen ja taipumusten mukaan. Kulttuurinen ikäkuvasto nimittäin monta kertaa itsessään 

rajoittaa toimintaa väheksyen tai jättämällä huomiotta ikäihmisiä itsensä toteuttajina. (Hohental-

Antin 2006, 24; Hohental-Antin 2009, 17.) Sen sijaan, että ajatellaan kulttuuripalveluiden 

tuottamista vanhuksille, voidaan vaikkapa innostaa ikäihmisiä tuottamaan kulttuuria nuorille 

(Hohental-Antin 2006, 114). Omaehtoinen tekeminen usein myös madaltaa kynnystä osallistua 
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toimintaan ja haastaa luovuuden sekä sitä kautta merkityksellisyyden löytämiseen (Hohental-Antin 

2009, 30). 

Taiteen substanssiosaaminen viittaa ohjaajan itsensä taide- ja kulttuurikäsityksen tunnistamiseen ja 

tuntemiseen. Myös ohjaajan oman roolin näkeminen osana tätä on merkityksellistä, sillä se 

vaikuttaa työskentelytapaan, teemoihin ja aihealueisiin. Taiteen menetelmällisiä ja ilmaisullisia 

asiasisältöjä sekä luovan prosessin luonnetta on tunnettava. Näitä tietoja syventää taiteen historian 

tuntemus. Tiedon soveltaminen on myös keskeisessä osassa. Kyky valita ja muunnella työtapoja on 

taitoa saada erilaisten tekijöiden osaaminen käyttöön siten, että ikääntyvä voi kokea oppivansa, 

osaavansa ja onnistuvansa. Taiteen substanssiosaaminen on myös kaikupohja niille vaateille ja 

taidekäsityksille, jotka nousevat ohjattavien suunnalta. (Lundahl & Vanhanen & Suomi 2007, 264-

266.) 

Ikääntymistä koskeva substanssiosaaminen on puolestaan monitieteisen, erityisesti 

sosiaaligerontologisen tiedon hallintaa. Seniori- ja vanhustyön asiakastyön tunteminen ja sen 

eettisen arvoperustan noudattaminen kuuluvat tähän kokonaisuuteen. Sukupolvikokemuksien ja 

elämänkulun ymmärtäminen ovat oleellisimpia aihealueita, jotka vanhusten kanssa työskennellessä 

on tunnettava. (Lundahl & Vanhanen & Suomi 2007, 264-266.) Keskeisinä aihealueina lienee syytä 

tuntea omat käsitykset vanhuudesta ja ikäihmisestä toimijana (Kurki 2007, 36). 

Ajattelen, että ikäihmisten taide- ja kulttuurityön ohjaamisen vaatimukset koskevat myös 

muistelutyön ohjausta. Ohjausosaaminen ja ikääntymistä koskeva substanssiosaaminen ovat 

liitettävissä muistelutyön ohjaukseen sellaisenaan. Taiteen substanssiosaamisen voisi puolestaan 

korvata muistelutyön ohjaamisessa muistelutyön substanssiosaamisella, johon kuuluisi historian 

perusteiden tunteminen sekä aikakausille tyypillisten piirteiden ja arjen kulttuurihistorian 

tuntemusta. Edelleen muistelutyön substanssiosaamisen kohdalla tarvitaan kykyä tunnistaa oma 

suhteensa historiatietoon ja sen tuottamiseen. Lisäksi muistelutyön menetelmien kuten muistoja 

aktivoivien tekniikoiden ja toiminnallisten virikkeiden tuntemus ovat osa muistelutyön ohjauksen 

kokonaisuutta (Hohental-Antin 2009, 143). 
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4. Museo vanhustyön kontekstissa 

 

Museo ei kuulu sosiaalityön keskeisimpiin toiminta-areenoihin, ei edes ennaltaehkäisevän 

sosiaalityön piirissä nyt, eikä tulevaisuudessakaan. Museolla on kuitenkin halutessaan 

mahdollisuuksia olla toimijana ennaltaehkäisevän sosiaalityön kentällä. Neljännessä pääluvussa 

esittelen pääpiirteittäin museon asemaa ja tehtäviä. Alalukuina esittelen lukijoille myös 

museopedagogiikkaa sekä museoiden saavutettavuus-kysymystä. Luku kontekstoi tutkimukseni 

aluetta museoiden näkökulmasta käsin ja avaa museoiden näkökulmasta merkityksellisiä 

kysymyksiä lukijalle ja mahdollisesti museon ja sosiaalisektorin yhteisestä alueesta kiinnostuville 

jatkotutkimuksen kehittelijöille. 

 

4.1 Museoiden asema ja tehtävät 

 

Ammatillisesti hoidettuja ympärivuoden avoinna olevia museoita on Suomessa reilut 300 ja kun 

otetaan huomioon myös osan vuotta auki olevat museot, on kokonaismäärä yli 1000 museota 

(Suomen Museoliitto 2009a). Lukumääräisesti museoita tarkastellessa voidaan sanoa Suomen 

olevan museorikasta aluetta, sillä asukaslukuun suhteutettuna meillä on museoita enemmän kuin 

missään muussa maassa. Museoiden tehtävistä on säädelty laissa, mutta on huomattava, ettei itse 

museo-sanan käyttöä ei ole rajoitettu. Mikä tahansa pysyväisempi näyttely voi siis niin halutessaan 

kutsua itseään museoksi ilman mitään velvoitteita museoammatillisuuden täyttymisestä tai 

esimerkiksi museoeettisten sääntöjen noudattamisesta. Museolain ensimmäinen pykälä määrittelee 

museoiden tehtävän: 

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, 

historiastaan ja ympäristöstään. 

Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja 

säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen 

liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. (Museolaki). 
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Museot noudattavat pääasiassa Kansainvälisen Museoneuvoston (International Council of 

Museums), ICOM:n eettisiä sääntöjä. Säännöt sisältävät myös yleisesti hyväksytyn määritelmän 

museoille. 

Museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva 

laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää 

tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia ja 

aineettomia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään. (Suomen Museoliitto 2009 b) 

Sosiaalityönkin tavoitteena on palvella yhteiskuntaa. Sosiaalityö tekee sen lisäämällä hyvinvointia. 

Sosiaalityön rooli yhteiskunnan palvelijana ja kehityksen edistäjänä toteutuu edistämällä 

yhteiskunnallista muutosta sekä ihmissuhdeongelmien ratkaisua, elämänhallintaa ja itsenäistymistä. 

Sosiaalityön kohteena ovat vuorovaikutustilanteet ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. (Talentia, 

2000.) Mitä sitten on Kansainvälisen Museoneuvoston kirjaama  yhteiskunnan ja sen kehityksen 

palveleminen tai miten Museolain tavoitetta vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, 

historiastaan tai ympäristöstään lopulta toteutetaan?  Yleisellä tasolla voitaneen puhua museon 

tehtävästä välittäjänä. Museo välittää kulttuuriperintöä eli museokokoelmiensa objekteihin, 

erilaisiin museoon tallennettuihin esineisiin, dokumentteihin, kuviin, tarinoihin liittyviä merkityksiä 

yleisölle. Yleensä on vaikea tuoda esiin jokaista kokoelmaobjektiin liittyvää merkitystä ja 

vivahdetta, minkä vuoksi museo käyttää huomattavaa tiedon välittämiseen liittyvää valtaa 

valitessaan näkökulmaa tai näkökulmia, joista kutakin objektia esittelee ja tätä kautta historiaa 

rakentaa. (Desvallées & Mairesse 2010, 46-48.) 

Välittäjän rooliin kuuluu ajatus vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksen kautta yleisölle tehdään 

näkyväksi historiaa ja menneen merkityksiä. Samalla historiaa selvitettäessä voidaan merkityksiä 

tulkita, uudelleentulkita ja kenties rakentaa kokonaan uudelleen. Voidaan puhua myös historian tai 

kulttuuripiirteiden esille tuomisesta ja niiden paljastamisesta, mikä voi lisätä yleisön ymmärrystä 

kulttuurista, yhteiskunnasta ja yleensä maailmasta, kulttuuriperinnön arvostamista sekä lopulta 

oman itsensä arvostamista osana historian ketjua. (Desvallées & Mairesse 2010, 46-48.) Työni 

ensimmäisinä sanoina lainasinkin museologian teoreetikon Tomislav Solan näkemystä, jonka 

mukaan museot eivät ole vain tuottamassa kulttuuria ja säilyttämässä tai välittämässä menneisyyttä, 

vaan viime kädessä niiden merkitys on saada ihmiset elämään tässä ja nyt. Parhaimmillaan museo 

voi tulkitsemalla todellisuutta ja sen merkityksiä inspiroida yleisöä identiteetin ja ihmisyyden 

äärelle. 
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4.2 Saavutettavuus 

 

 

Jos lähtökohtana on, että kulttuuriperintöä voidaan käyttää apuna vaikkapa kotoutumisen 

tukemisessa tai syrjäytymisen ehkäisyssä, huomio kääntyy museoiden saavutettavuuteen. Miten 

ikääntyneet tai eri maahanmuuttajaryhmät esimerkiksi löytävät museoon ja miten kokevat sen 

omakseen vai kokevatko? Saavutettavuus-ajattelu juontaa erityisesti vammaisryhmien tarpeiden 

huomioimisesta, mutta on laajentunut koskemaan monia muitakin eri ryhmiä ja vähemmistöjä. 

Kansainvälisen Museoneuvoston eettisten sääntöjen mukaan museoiden kulttuuriperintö on yhteistä 

omaisuutta ja kaikilla on oikeus päästä siitä osalliseksi.  

 

Eettiset säännöt määrittelevät vähimmäisvaatimukseksi, että museon ja sen kokoelmien on oltava 

kaikkien kansalaisten saavutettavissa kohtuullisiksi katsottavina aikoina ja säännöllisesti. Samoin 

Museoneuvosto katsoo, että on kiinnitettävä huomiota kävijöihin, joilla on erityistarpeita. (ICOM 

2010b.) Puhutaan myös kurkottamisesta sellaisia ryhmiä kohtaan, jotka eivät vaikkapa 

taloudellisten vaikeuksien, sosiaalisen epävarmuuden vuoksi tai koulutuksellisten tai 

institutionaalisten rajojen takia koe museota omaksi paikakseen (Sani & Thompson & Gibbs 2007, 

52-54). Kurkottaminen voi olla yksinkertaisemmillaan kontaktien solmimista erilaisten uusien 

paikallisten toimijoiden kanssa tai se voi olla vaikkapa museon ulkopuolella toteutettavien 

näyttelyiden tekemisessä avustamista tai paikallisten kouluttamista vapaaehtoisiksi museolle. (Sani 

& Thompson & Gibbs 2007, 57.) 

 

Saavutettavuus viittaa erilaisten ryhmien ja yleisöjen tarpeiden huomioimiseen. Saavutettavuus 

voidaan ymmärtää esteettömyytenä, saavutettavuutena eri aistien avulla, tiedon saatavuutena, 

sosiaalisena ja kulttuurisena saavutettavuutena. Saavutettavuuteen liittyy myös osallisuus. 

Osallisuus on mahdollisuuksia osallistua museon toimintaan ja vaikuttaa siihen. Osallisuuden 

tarkasteleminen viittaa siihen, kenelle museo kuuluu ja kenen tai keiden ääni museossa kuuluu. 

(Kaitavuori 2007, 291-292.) Tarkastellessa museon kävijöitä osallistujina nähdään yleisö 

aktiivisena toimijana, jonka jäsenillä on omat mielipiteensä museosta, museon sisällöstä ja 

jonkinlainen ymmärrys museon merkityksestä heille itselleen tai yhteiskunnalle. Yleisö ei siis ole 

vain erilaisia museon määrittelemiä kohderyhmiä, vaan museo avautuu kommunikaatiolle. 

Tällaisessa osallisuuden viitekehyksessä museo ei tyydy tarjoamaan pelkästään tietoa, 

asiantuntijuutta ja oppimista. Museo ymmärretään osallisuuden näkökulmasta väistämättä 
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poliittisempana paikkana, jossa ja josta voi keskustella ja väitellä. Museon ulkopuolelta tulevan ja 

toiminnan suuntaan vaikuttavan osallistumisen lisäämiseen saatetaan kuitenkin suhtautua museon 

sisällä skeptisesti. Voidaan pelätä asiantuntijuuden jakamista tai asiantuntija-aseman horjuttamista, 

sisällön laadun huonontumista, kulttuuriperinnön (korkeakulttuurisen) arvon ja museon arvon 

alenemista. Osallisuus ei kuitenkaan tarkoita tätä, vaan pelkistetysti esitettynä asiantuntijuuden 

artikuloimista entistä ymmärrettävämmin ja sen tuomista tasavertaiseen keskusteluun toisten, omien 

elämiensä ja kokemuksiensa asiantuntijoiden kanssa. (Kaitavuori 2007b, 7.)  

 

Museokriittisimmät äänet toteavat, ettei museo voi olla kaikkien kansalaisten museo ennen kuin 

museo suostuu tekemään tilaa erilaisien tulkintojen ja merkitysten vaihtamiselle ja antamaan 

mahdollisuuksia yleisön itsensä määrittämän merkityksellisen toiminnan toteuttamiseen. Silloin 

kyse ei ole pelkästään laajemman yleisön hakemisesta museolle tai kurottamisesta yksittäisiä 

erityisryhmiä kohden vaan yleiseen aktiiviseen ja kriittiseen (museo)toimintaan yllyttämisestä. 

(Barr 2005.) 

 

 

 4.3 Museopedagogiikka 

 

Kansainvälisen Museoneuvoston eettisissä säännöissä kirjataan periaatteeksi museoiden 

velvollisuus kehittää kasvatuksellista roolia. Velvollisuuden toteuttamiseen kuuluu yleisöjen 

houkutteleminen siitä ryhmästä tai yhteisöstä, jota museot palvelevat. Oleellinen osa tätä tehtävää 

on vuorovaikutus yleisön kanssa. (ICOM 2010a.)  

Museopedagogiikka viittaa museon kasvatukselliseen tehtävään ja rooliin. Se tarkoittaa näkemyksiä 

ja periaatteita oppimisesta ja opettamisesta sekä käsittää museo-opetuksen taustalla olevat 

näkymykset ja erityisesti opetukseen liittyvät käytännön toimet (Malmisalo-Lensu & Mäkinen 

2007, 297.) Museopedagogiikan rinnakkaisina termeinä käytetään museokasvatusta tai museo-

opetusta. Osittain museopedagogia termin voi korvata myös yleisökasvatus, yleisötyö tai sen osa-

alueena taidekasvatus. Yleisökasvatuksen voi kuitenkin nähdä laajempana käsitteenä, joka viittaa 

kävijän kokonaiskokemukseen, kun taas museopedagogia keskittyy museossa tapahtuvaan 

opetustoimintaan. Museopedagogiasta huolehtivat yleensä keskeisenä työnkuvanaan museolehtorit 

ja –pedagogit. (Kaitavuori 2007, 286.) Tämän vuoksi tässäkin tutkimuksessa olen keskittynyt 

nimenomaan museopedagogien toteuttamaan ja suunnittelemaan museotoimintaan. 
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Museopedagogiikan kohteena ovat ainakin periaatteessa kaikenikäiset ihmiset, vaikka pääpaino 

käytännössä saattaa monesti olla koululaisissa. Tavoitteena olisi, että museopedagogiikka läpäisisi 

ajatuksena ja toimintana koko organisaation, eikä toimisi vain erillisenä saarekkeena museon 

sisällä. (Tornberg & Venäläinen 2008, 104-105.) Museopedagogisen yhdistyksen Pedaalin mukaan 

museopedagogiikan kolme keskeistä tehtävää on: 1) helpottaa, rohkaista ja tukea kävijän 

henkilökohtaista kokemusta ja elämystä sekä aktivoida omiin tulkintoihin ja omaan luovuuteen 2) 

välittää informaatiota, syventää ymmärrystä ja lisätä tietoa 3) käsitellä ja avata museota 

instituutiona, tilana ja paikkana (Museopedagoginen yhdistys, 2011). 

Periaatteessa museopedagogiikka on aina kuulunut osaksi museoiden toimintaa. Nykyinen 

museopedagogiikka on kuitenkin edeltäviin oppimiskäsityksiin ja opettamiseen verrattuna 

tietoisempaa toimintaa. Tietoteoriat ja oppimisprosessiin liittyvien käsitysten muutokset näkyvät 

museopedagogiikassa. Yleisesti vallalla oleva oppimiskäsitys museoissa on konstruktivistinen, 

jonka mukaan oppija itse aktiivisesti jäsentää ja rakentaa tietoa ja merkityksiä aikaisemman 

kokemuksensa. (Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 303). Varsinkin taidemuseokontekstissa 

oppimisen saralla voidaan puhua myös tulkinnasta, millä tarkoitetaan merkitysten rakentamista ja 

nähdyn liittämistä omiin elämänkokemuksiin. (Kaitavuori 2007, 281). Näkemys tulkinnasta tukee 

konstruktivistista oppimiskäsitystä. Konstruktivistiseen ajatteluun perustuville näyttelyille on 

ominaista useiden tulkintojen mahdollisuus ja museoesineiden yhdistäminen kävijän omiin 

kokemuksiin. Marjatta Levannon mukaan museon tehtävä ei ole tänä päivänä pelkästään valistaa, 

eikä edes opettaa. Museo on paikka, jossa voi peilata omia henkilökohtaisia ajatuksiaan ja 

tavoitteitaan. Toisaalta museon toiminta ei myöskään voi lähteä ainoastaan museon sisältä käsin, 

vaan kävijöiden osallistuminen toimintaan jo suunnitteluvaiheessa voisi olla museoiden uusi avaus. 

(Levanto 2010, 105.)  

Vuorovaikutus ja oppimistilanteet museoissa voidaan nähdä neuvottelullisina dialogeina Anna-

Maija Malmisalo-Lensun ja Minna Mäkisen tavoin. Dialogit tapahtuvat useilla eri tasoilla. 

Museovieras voi käydä itsekseen sisäistä dialogia, jossa hän keskustelee museon tulkinnoista omien 

ajatustensa kanssa. Tämä dialogi voi olla tiedostamatonta tai tietoista. Ulkoinen dialogi toteutuu, 

kun kävijä juttelee toverinsa, oppaan tai jonkun muun kanssa näyttelyä katsellessa tai työpajassa. 

Toiminnallinen tai aktiivinen dialogi yleensä tuottaa voimakkaimmat reaktiot museon viesteihin. 

Reaktiot voivat olla positiivia, lisätiedon tai uuden taidon pariin kannustavia, tai negatiivisia, jotka 

ohjaavat välttämään museokäyntejä. Dialogien kautta museovieras tekee tulkintaa ja muodostaa 

omaa näkemystään, joka voi olla museon esittämän tulkinnan mukainen, mutta yhtä hyvin sille 

vastakkainenkin. (Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 305-306.) Dialogeja käydään erilaisissa 
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tilanteissa. Vakiintuneimpia tai perinteisimpiä neuvottelullisen dialogin paikkoja ja työmuotoja 

museoissa ovat opastukset, työpajat ja tapahtumapäivät. Käytännössä toimintojen kirjo on laajempi 

ja siihen kuuluvat draamalliset työmuodot ja toiminnat, joissa hyödynnetään leikkejä, tarinoita ja 

keskustelua. Voidaan näytellä, tanssia, improvisoida tai tutkia eri taiteen muotoja hyödyntäen. 

Asioita voidaan ottaa pohdittavaksi toiminnallisuuden kautta kokemuksellisuutta, elämyksellisyyttä 

tai seikkailuja hyödyntäen. (Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 306-313.) Museokokoelman 

objekteina esineet ovat erityinen museoille mahdollinen opetusväline. Esineen vahvuus on 

vaihtoehtoisen tiedon esittämisen tavassa. Ne ovat kolmiulotteisia, joskus kosketeltavissakin olevia 

todisteita menneestä. Ne kertovat tarinaansa ja herättävät assosiaatioita. (Malmisalo-Lensu & 

Mäkinen 2007, 306-313.) 

 

 4.4 Elinikäinen oppiminen sekä oppimisen yllykkeitä ja esteitä 

 

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea sitä oppimista, mitä käymme läpi elämämme aikana. 

Oppiminen voi olla formaalia, toisin sanoen se voi olla sidottu johonkin tiettyyn oppimista varten 

olemassa olevaan ympäristöön ja sillä voi saavuttaa jonkin koulutuksen. Toisaalta oppiminen voi 

olla nonformaalia, jolloin oppimisen ympäristö on suunniteltu ja järjestetty sitä varten, mutta 

oppiminen ei tule huomioiduksi koulutusta tai tutkintoa varten. Informaalilla oppimisella puolestaan 

tarkoitetaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvaa oppimista, joka suurimmaksi osaksi 

tapahtuu ilman varsinaista aikomusta tai tietoista päämäärää oppimiseksi. Oppimista voidaan 

puolestaan pitää yhden määritelmän mukaan aktiivisena kokemuksellisena prosessina, jossa ihmiset 

yrittävät selvittää, mikä tämä maailma on. Prosessiin voi kuulua taitojen, tietojen, ymmärtämisen 

oppimista yhtä hyvin kuin arvojen, tunteiden, asenteiden tai reflektoinnin oppimista. (Sani & 

Thompson & Gibbs 2007, 8-9.) Elinikäinen oppiminen on käsitteenä siinä mielessä tärkeä, että se 

korostaa oppimista kokonaisvaltaisena läpi elämän jatkuvana prosessina. Lisäksi se laajentaa 

oppimisen käsittämään muutakin kuin formaaleissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ja 

korostaa aktiivisen oppijan roolia vastaanottaa, jäsentää ja tuottaa uutta tietoa (tieto laajasti 

ymmärrettynä). Elinikäinen oppiminen liittää oppimisen myös vapaaehtoisuuden piiriin, sillä suurin 

osa oppimastamme tulee opituksi nimenomaan informaaleissa ympäristöissä tahtomattammekin. 

Museoissa oppiminen on suurimmaksi osaksi nimenomaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa 

informaalissa ympäristössä oppimista (Sani & Thompson & Gibbs 2007,13.) 
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Siitä huolimatta, että museon oppiminen voi olla informaalia, tavanomaista ja jopa “siinä sivussa” 

tapahtuvaa, on museon pedagogisen suunnittelun otettava huomioon erilaisten mahdollisuuksien 

luominen oppimista mahdollistamaan sekä erilaisten oppijoiden tavat omaksua tietoa. (Sani & 

Thompson & Gibbs 2007, 13.) Yleisesti ottaen museopedagogiikan ajatellaan ottavan huomioon 

kävijäryhmien erityispiirteitä mukaan lukien mahdolliset oppimisen esteet. 

Oppimiseen vaikuttavat esteet ovat sosiaalisia, kulttuurisia tai psykologisia. Motivaatio oppimiseen 

voi kariutua esimerkiksi asenteisiin, jotka ovat syntyneet kokemusten pohjalta ja joihin tunteet ja 

arvot vahvasti vaikuttavat. Museo voi vaikkapa näyttäytyä varakkaiden korkeakulttuurisia 

harrastuksia suosivien paikalta ja karkottaa näin vähävaraisempia kulttuurin harrastajia, jotka ovat 

kokeneet jonkin museotoiminnan muodon vieraaksi itselleen. Asenteisiin voi olla hankala vaikuttaa, 

sillä niiden taustalla vaikuttavat muun muassa kulttuuriset erot, luokkaerot, sukupuoli, 

koulutustausta ja erilaiset sosiaaliset verkostot. Aikuisten oppimiseen liittyy kuitenkin monia 

sellaisia tekijöitä, joita museossa on helppo huomioida. Oppimisella on esimerkiksi usein 

sosiaalinen ulottuvuutensa. Sosiaalisten suhteiden luominen ja yleensä sosiaalisen tarpeen 

täyttyminen motivoivat oppimista. Toisten aikuisten, ystävien tai tuttujen esimerkki voi toimia 

innoittajana osallistumisessa toimintaan, jossa tulee oppineeksi uuttakin. Aikuisia voi myös 

motivoida heidän itsensä hakema aktiivisempi rooli omassa yhteisössä. Tämä saattaa tarkoittaa 

osallistumista yhteisön toimintoihin kuten vapaaehtoistoimintaan, jossa on mahdollista harjoittaa tai 

kehittää käytännön taitoja. Motivaatiota taas lisäävät usein identiteettiä tai kulttuuritaustaa 

korostavat toiminnat. Aikuisia kiinnostavat useasti myös henkilökohtaiset taidot ja niiden 

kehittäminen, harrastukset, muut henkilökohtaiset kiinnostuksenkohteet ja niiden parissa 

toimiminen. Toisaalta elämän kriisikohdat kuten ero, läheisen menetys, eläkkeelle jääminen tai 

sairaus usein pysäyttää ja saattaa ohjata uusien asioiden pariin. (Sani & Thompson & Gibbs 2007, 

16-17.)  

Puhuttaessa elinikäisestä oppimisesta tai ylipäänsä oppimisesta on myös muistettava, että sillä 

voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Subjektiivinen kokemus siitä, mitä yhdellä 

museokäynnillä on itse asiassa opittu tai miten joku asia on opittu, on erilainen vastaajasta riippuen 

ja se voi olla myös hyvin erilainen siihenkin nähden, mitä museo tai ryhmää tai koululaisia 

museoon tuonut opettaja oli ajatellut. Kysyttäessä, mitä ihmiset ovat omasta mielestään oppineet 

museokäynnillä, voidaan tehdä jonkinlaista yhteenvetoa oppimisen moninaisuudesta.  Yleisimmät 

asiat, joita museokäynnillä on kerrottu opitun liittyvät lisääntyneeseen tietoon jostakin erityisestä 

asiasta, käsitteiden ja teemojen laajempaan ymmärtämiseen, parantuneisiin teknisiin tai muihin 

taitoihin, arvojen ja asenteiden muutoksiin, ilon, inspiraation ja luomisen kokemuksiin, sosiaalisiin 
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taitoihin ja kommunikaatioon, lisääntyneeseen itsetuntoon tai persoonalliseen kehitykseen, yhteisön 

valtautumiseen, identiteetin vahvistumiseen ja jopa kokemuksiin hyvinvoinnin kohentumisesta. 

(Sani & Thompson & Gibbs 2007, 33-34.) Museolla voi todeta olevan monia mahdollisuuksia 

motivoida, tukea ja inspiroida oppimista. Samoin voidaan vetää se johtopäätös, että ainakin 

museolla näyttäisi olevan mahdollisuuksia toimia ennaltaehkäisevän sosiaalityön kentällä, jossa 

monet ylhäällä listatuista asioista tulevat myös eteen. Identiteetin vahvistumisen kokemukset, 

hyvinvoinnin lisääntyminen tai yhteisön valtautuminen lienevät ilmeisimpiä niistä.  

Elinikäisestä oppimisesta puhuttaessa ikäihmisten kohdalla on myös syytä pysähtyä pohtimaan sitä 

oleellista kysymystä, onko ikäihmisten tarpeen ylipäänsä oppia uutta. Velvoittaako elinikäisen 

oppimisen ajatus meidät ikuiseen oppilaan asemaan oppimaan ja osaamaan uutta? Ajatus tuntuu 

melko kohtuuttomalta. Näkisinkin mieluummin, että elinikäinen oppiminen on vastaus ja 

vastavoima niille asenteille ja ajatuksille, joiden mukaan oppiminen kuuluisi vain tiettyihin 

toimintaympäristöihin kuten koulunpenkille, työssä oppimiseen, uudelleenkouluttautumiseen tai 

että se sallittaisiin vain tietynikäisille. Ajatus elinikäisestä oppimisesta antaa kaikille 

mahdollisuuden olla uteliaita, tekeviä ja oman kykynsä mukaan toimivia ikään, asemaan tai 

toimintakykyyn katsomatta.  

 

4.5 Museopedagogiikka ikäihmisten parissa – kokemuksia ja kokeiluja 

 

Vuonna 2011 toteutetun valtakunnallisen kävijätutkimuksen mukaan suurin museoissa käyvä 

ikäryhmä muodostui 46-65 -vuotiaista. Heistä suurin osa oli korkeasti koulutettuja ja kotoisin 

pääkaupunkiseudulta. Edelliseen tutkimukseen verrattuna eläkeläisten osuus oli lisääntynyt 7%:lla. 

(Taivassalo & Levä 2012, 11-23.)  

Useat vanhemmat museovierailijat ovat korkeasti koulutetuista ryhmistä, joille museot ovat tuttuja 

paikkoja ja joissa tuntee olonsa mukavaksi. Heistä saattaakin tulla innokkaita museon vierailijoita, 

joita kuvastaa tahto ja innokkuus kokea ja oppia uutta. Vastakohtana heille ovat ikäihmiset, jotka 

eivät tunne museoissa oloaan kotoisaksi ja joille se ympäristönä, mutta myös sisältönsä kautta on 

vieras, jopa vastenmielinen. Heillä saattaa olla fyysisiä vaikeuksia liikkua museossa tai lukea 

näyttelyiden tekstejä, mutta yhtä hyvin tai kenties jopa pikemminkin kyse voi olla yhteiskunnan, 

museon tai ikäihmisten asenteista. Museo voidaan mieltää negatiivissävytteisesti, väsyttäväksi 
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paikaksi, joissa ei ole mitään mielenkiintoista tai itselle merkityksellistä. Näiden ikäihmisten 

asenteet, tarpeet ja toiveet on otettava huomioon, jos museo haluaa heidät mukaan toimintaansa. 

Yleisesti ottaen ikäihmisten erilaisuuden ja erilaisten ikäihmisten huomioon ottaminen on oleellista 

museon toimintoja suunniteltaessa. (Sani & Thompson & Gibbs 2007, 69.)  

Museot tarjoavat hyvin vaihtelevasti erilaisia toimintoja ikäihmisille. Jo nettihauilla sanoilla seniorit 

ja museo löytyy runsaasti kotimaisia esimerkkejä. Espoon modernin taiteen museon, EMMAn 

Taide friskaa mieltä -yhteistyöhanke keskittyy hoitolaitoksissa olevien ikäihmisten parissa 

työskentelyyn. Työskentelyn tarkoituksena on osallistaa ikäihmisiä taideteosten, tarinoiden, 

musiikin ja kuvallisen työskentelyn avulla. Syntyneiden mielikuvien ja havaintojen kautta luodaan 

siltoja ikäihmisten omiin muistoihin ja elämäntarinoihin. Aiemmin EMMA on muun muassa 

toteuttanut projekteja, joissa ikäihmiset ovat olleet katutaiteen ja seinämaalauksen, graffitin 

tekijöinä. Tampereen Vapriikin kuva-arkiston Virkistävät kuvat -hanke on jalkautuva projekti, jossa 

vetäjä johdattaa ikäihmiset muistojen äärelle vanhojen Tampere-aiheisten valokuvien sekä 

osallistujien omien valokuvien kautta. Vapriikissa on koottu lisäksi toimintapaketti, joka sisältää 

museon opetuskokoelmasta poimittuja, kahvihetkeen sopivia taide- ja käyttöesineitä. 

Kokonaisuuden pohjalta on mahdollista järjestää pieni näyttely ja juhlava kahvituokio vaikka 

ikäihmisten päiväkeskukseen. (Jalava 2010, 1-2.) Tampereen museoiden Kulttuurikaari-osaprojekti 

toi valokuvien lisäksi vanhoja filmejä ja froteekangasta työstettäväksi ja käytettäväksi 

hoitolaitoksissa. Tampereen Rupriikki tarjosi paikalliselle vanhainkodille äänipöydän, jossa erilaiset 

arkeen kuuluneet äänitallenteet herättelivät muistoja. (Willberg 2011, 15.) Ateneumin taidemuseo 

Helsingissä on puolestaan tehnyt työtä muistisairaiden kanssa ja luonut yhteistyössä 

Muistipolkukierroksen, jossa on hyödynnetty taidemuseon osaamista sekä Alzheimerin keskusliiton 

tietoja ja taitoja. Muistipolun aikana pysähdytään vain muutamien Ateneumin teosten pariin ja 

herätellään muistoja ja tunnelmia tarjoamalla kävijöille jotain käsinkosketeltavaa teokseen liittyvää. 

Se voi olla Simbergin Haavoittunut enkeli teoksen kohdalla vaikkapa höyhen. (Ateneumin 

taidemuseo 2011.) Valokuvataiteen museo toteutti Muotokuvassa lempiliikkeeni-seniorityöpajaa 

vuoden 2009 aikana ja Helinä Rautavaaran museossa toteutettiin Mapuche – Chilen elävät juuret -

näyttelyn oheistapahtumana senioreille liiketyöpaja, jossa liikkeen avulla työstettiin identiteettiä 

suhteessa luontoon ja maahan. Turun museokeskuksessa toimii Senioriklubi. Esimerkkejä on paljon 

lisää. 

 

Irish Museum of Modern Art, lyhennettynä IMMA, on myös tehnyt museotyötä ikäihmisten kanssa. 

IMMA:n toiminta-ajatukseen on sisältynyt alusta lähtien läheinen yhteistyö paikallisten toimijoiden 
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ja erityisesti paikallisen seurakunnan eläkeläiskerhon kanssa. Arvioidessa toimintaa IMMA 

korostaa yhdessä tekemistä. Tärkeää ei ole pelkästään jokaisen henkilökohtainen arviointi 

toiminnan kulusta ja sen suunnasta omien tavoitteiden kannalta, vaan keskeistä on edetä toimintaan 

liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa ryhmän konsensuksen kautta. Sosiaalinen elementti on 

siinä mielessä keskeisessä asemassa ja se priorisoidaan toiminnassa. Lähtökohtaisesti pitkäjänteinen 

oppijakeskeinen toiminta ja vastuun jakaminen ikäihmisten kanssa vaativatkin museolta enemmän 

kuin vain ovien avaamista.  Samaa asiaa painottaa romaanien kanssa näyttelytoimintaa harjoittanut 

Sofie Bergvist. Vallan jakaminen tai siitä luopuminen, museon omista perinteisistä tietämisen ja 

toimimisen tavoista joustaminen pakottavat kyseenalaistamaan omaa toimintaansa ja tarkastelemaan 

kriittisesti omaa asemaansa kulttuuriperinnön vaalijana (Bergvist 2008, 14-15).  Uudet toiminnat 

vaativat aikaa kehittyä, kun tavoitellaan ikäihmisten itsensä hyväksymiä ja mielekkäinä pitämiä 

toimintamuotoja. Uudet elementit toiminnassa on sopeutettava ikäihmisten omiin toiveisiin ja 

tarpeisiin. Kaikki tämä vaatii myös museon sitoutumista pitkäjänteiseen toimintaan. (Sani & 

Thompson & Gibbs 2007, 71.)  
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5. Kentällä 

 

Viides pääluku alkaa tutkimusprosessin selvittämisellä. Kuvaan tutkimusprosessin alkuvaiheita ja 

esittelen museoiden lainalaukkua. Kuvailen lainalaukun sisällön ja sen tavoitteet museon kannalta. 

Toisessa alaluvussa kerron aineiston analyysista ja esitän muutamia kriittisiä huomioita tämän 

tutkimuksen suhteen. Viides pääluku on lyhyt käytännön toimien selonteko, mikä on tarpeellinen 

kuudennen ja seitsemännen pääluvun analyysin tuloksien kontekstoimiseksi ja ymmärtämiseksi.  

 

5.1 Toimintatutkimuksen aloittaminen ja lainalaukun valikoituminen 

 

Ajatukseni toimintatutkimuksen käynnistämisestä Merikeskus Vellamon museoiden parissa sai 

suopean vastaanoton museoiden museolehtoreilta. Keskuksen kaksi museota, paikallinen 

kulttuurihistoriallinen museo Kymenlaakson museo sekä valtakunnallinen erikoismuseo, 

merihistoriaa tallentava Suomen merimuseo ilmoittivat halukkuutensa osallistua tutkimukseen. 

Kymenlaakson museon puolella olin aikaisemmin itse työskennellyt tutkijana kahden vuoden ajan 

vuosina 2007-2009. Esittämäni tutkimussuunnitelman pohjalta lähdimme kummankin museon 

lehtorin kanssa pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja sen suhteen, mitä tutkimus voisi pitää sisällään ja 

mitä toimintaa toimintatutkimuksen puitteissa voisi kehittää. Kartoitimme aluksi, mitä kaikkea 

museoilla oli tällä hetkellä menossa ikäihmisiä silmällä pitäen. Useita hyviä tarttumapintoja oman 

tutkimusaiheeni kannalta oli jo valmiiksi olemassa.  

Museolehtoreiden sekä toisaalta gradun seminaariryhmän kommentointikierroksen pohjilta totesin, 

että järkevintä oli suunnata tämän tutkimuksen fokus nimenomaan satama-aiheiseen lainalaukkuun. 

Laukku oli molempien museoiden yhdessä toteuttama, muun muassa ikäihmisiä silmällä pitäen 

suunniteltu. Se oli kiertänyt käytössä vuoden 2012 alusta lähtien. Ajatus laukusta oli saanut tuulta 

purjeisiin Kotkan vanhustenhuollon tekemien vanhusten museokäyntien yhteydessä. Tuolloin 

vanhustenhuollon puolelta oli toivottu museotarjontaa niillekin, jotka eivät itse päässeet tulemaan 

museoon.  Toisaalta idea jonkinlaisesta lainattavasta laukusta oli elänyt jo kauan. Kymenlaakson 

museon puolella sellaista oli suunniteltu vuosikymmenen ajan. Lopulta merikeskuksen museoiden 

yhteinen satama-aiheinen näyttely tarjosi tilaisuuden tehdä yhteinen ponnistus lainalaukun 
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toteuttamiseksi näyttelyn teemasta. Lainalaukun teema sopi siten kummankin museon 

tallennusvastuualueeseen ja perustehtävien toteuttamiseen. 

Laukun tavoitteita ei sitä luotaessa järjestelmällisesti kirjattu ylös, mutta haastattelemani 

museolehtorit ajattelivat sen olevan erityisesti aikuisväestön huomioiva ja tarkoitettu sellaisille 

ryhmille, jotka museoon eivät välttämättä itse pääse tulemaan. Toisaalta laukun toivottiin 

tavoittavan mahdollisimman monta eri ryhmää, olivat ryhmän jäsenet sitten ikäihmisiä tai lapsia. 

Laukun sisältöä pystyisi myös tarvittaessa muuttamaan ja uudistamaan.  

 

Laukun mukana kiertävän tiedotteen mukaan laukku sisältöineen tarjoaa tilaisuuden irtautua 

normaaleista rutiineista ja tuoda uusia keskustelun aiheita vanhusten arkeen. Satamakaupungin 

asukkailta varsinkin löytynee muistoja ja kokemuksia satamasta, vaikka siellä ei olisi töissä itse 

käynytkään. Laukun lainaaminen on ilmaista ja laina-aika 1-2 viikkoa. 

Itse lainalaukku on vanha ja kulunut pienikokoinen matkalaukku, muistoja sisältävän laukun 

näköinen. Laukun aineisto keskittyy sotien jälkeiseen aikaan. Aineisto on moniaistista, minkä  

tarkoituksena on herätellä ja nostaa muistoja mieleen eri aistien avulla. Laukussa on kahvipapuja 

säkkikankaasta tehdyssä pussissa, kolme emalikuppia, sokeritoppa, sokerisakset, kaksi huivia, 

nylon-sukat ja prikan kopio. Satamakuvia on laitettu cd:lle televisiosta katselua varten. Samat 24 

kuvaa löytyvät myös A4-kokoisina printteinä sekä valokuva-albumista. Satamakuvien kuvatekstit 

löytyvät laukun ohjekirjasta – jokaiselle neljän kuvan ryppäälle on yksi yhteinen teksti. Laukun 

toinen cd-levy sisältää sataman ja meren ääniä kuten laivan pillin vislausta, aaltojen ja maininkien 

ääntä, jäähileiden kahinaa aallokossa, sataman melua ja höyryveturin huutoa. Lisäksi laukussa on 

A4-kokoiset kopiot neljästä vanhasta työsuojelutaulusta, kaksi satama-teemaan liittyvää uudempaa 

kirjaa, satama-aiheista sanastoa, vieraskirja sekä mainittu ohjekirja. Ohjekirjasta löytyy 

enemmänkin aineistoa käytettäväksi kuin ohjeet. Siellä on tarina Kotkan satamassa työskennelleestä 

naissatamatyöläisestä Valmasta, kahvin tulemisesta Suomeen tiukan säännöstelyn jälkeen vuonna 

1946, kahvimuijasta, sokerista sekä pienistä metallirenkaista niin sanotuista prikoista, joiden avulla 

sataman työhönottoa järjestettiin aikoinaan, ja kolme satama-aiheista laulua. Tarinoiden jälkeen on 

avuksi ja esimerkeiksi tuokion vetäjälle laitettu kysymys tai pari, joita tuokioon osallistujille voi 

esittää.  

Laukkuun ohjeistetaan tutustumaan etukäteen ja valitsemaan ryhmälle sopivat esineet, kuvat tai 

julkaisut. Ohjeissa kehotetaan ottamaan aineistoja käyttöön valikoivasti kulloinenkin ryhmä 
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huomioiden. Kaikkea ei tarvitse käyttää. Toisaalta laukkua voi myös lainata useamman kerran ja 

varioida sisällön käyttöä kulloisellakin käyttökerralla.  

  

 

 5.2 Aineiston kuvaus ja analyysi 

 

 

Analyyttisessä vaiheessa aineistoa luokitellaan ja jäsennetään systemaattisesti eri teemoihin. 

Pyrkimys on löytää koko aineistoa kattavat kokonaisvaltaiset teemat, eräänlaiset ydinkategoriat.  

(Kiviniemi 1999, 76-77.) Lähdin kokeilemaan, löytyisikö tällaisia ydinteemoja aineistostani. Tätä 

tutkimusta kuitenkin ohjasi jo alusta saakka kysymys museon mahdollisuuksista ennaltaehkäisevän 

sosiaalityön kentällä ja tutkimuskohteeksi valikoitunut lainalaukku ja sen kanssa tehtävä 

muistelutyötä tuli arvioitua jo aiempaa muistelutyöstä tehtyä tutkimusta vasten. Isot ydinteemat 

olivat siten jo lähtökohtaisesti tähän tutkimukseen ennaltakäsin sisäänkirjoitettuja. Tässä mielessä 

tutkimukseni edustaakin teorian ohjaamaa ja niihin kiinteästi sidoksissa olevaa tutkimusta, jossa 

teorioiden kanssa pikemminkin keskustellaan kuin luodaan täysin uutta (Eskola 2010, 183).  

Kävin aineistoani läpi lukemalla siten, että teemoittelin aineistoa paikantamalla 

tutkimusaineistostani museon voimavaroja ennaltaehkäisevän sosiaalityön kentälle. Voimavaroja 

nimitin mahdollisuuksiksi. Ajattelen, että tällä nimeämisellä tavoitin sekä tutkimukseen 

osallistuneiden museoiden olemassa olevat että tulevaisuuden mahdolliset voimavarat siten kuin ne 

museolehtoreille näyttäytyvät. Teemoittelu koski sekä museolehtoreiden haastatteluiden 

litteraatioita sekä toisaalta osallistuvan havainnoinnin muistiinpanoja. Pyrin paikantamaan kohdat, 

joissa puhutaan mahdollisuuksista tai joissa tulkitsin toiminnan mahdollisuudeksi museolle. Poimin 

kohdat haastattelujen osalta omaksi tiedostoksi ja nimesin jokaiselle poimimalleni mahdollisuudet -

kohdalle tarkemman kategorian esimerkiksi MAHDOLLISUUDET: MUSEOLLA ON 

MAHDOLLISUUKSIA -ASENNE. Saman tein osallistuvan havaintojen muistiinpanoille. Toisaalta 

nimesin museon rajoja ja ehtoja toteuttaa ennaltaehkäisevää sosiaalityötä sekä haastattelujen että 

osallistuvan havainnoinnin muistiinpanojen osalta. Lopulta minulla oli kaksi analyysitiedostoa, 

jossa toisessa oli museolehtoreiden haastatteluista poimitut mahdollisuudet ja rajat ja toisessa 

osallistuvan havainnoinnin muistiinpanoista poimitut mahdollisuudet ja rajat. Haastatteluiden osalta 

tarkempia kategorioita mahdollisuuksiksi nimetyissä oli 30 ja rajoiksi nimetyissä 19. Osallistuvan 

havainnoinnin osalta mahdollisuudet -kategorioita oli 20 ja rajoja 9. Lisäksi oli muutama 

yksittäinen poiminta, jonka saattoi tulkita sekä voimavaraksi tai rajaksi. 
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Yritin hahmotella aluksi analyysitiedostojen pohjalta kahta päälukua, joissa mahdollisuuksista 

muodostuisi oma itsenäinen ja rajoista toinen oma luku. Alkaessani kirjoittaa analyysiä huomasin 

kuitenkin pian, että oli lukijaystävällisempää esitellä museon mahdollisuuksia ja rajoja omana 

osanaan ja osallistuvan havainnoinnin huomiot eli lainalaukun toimintaa omana osanaan. 

Analyysini ja sen tulkinnan tulokset näkyvät siten lopullisesti kahtena päälukuna, jossa kuudes 

pääluku vastaa pääasiassa tämän toimintatutkimuksen puitteissa ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni, miten museo voi toimia ennaltaehkäisevän sosiaalityön kentällä. Vastaus 

kysymykseen hahmottuu siten kahden tutkimukseen osallistuneen museon museolehtorin 

haastattelun kautta. 30:stä mahdollisuudeksi nimetystä ja 19:sta rajoiksi nimetystä kategoriasta 

muodostui kuusi alalukua, joista viimeisin on kokoava ja pohtivampi. Seitsemäs pääluku puolestaan 

esittelee lainalaukun toimintaa ja sen mahdollisuuksia sekä rajoja. Alalukuja on kuusi, joista jälleen 

viimeisin on kokoavampi ja toimii vielä tarkentuneena vastauksena toiseen tutkimuskysymykseeni.  

 

 

 5.3 Toimintatutkimuksen raportointi 

 

 

Toimintatutkimuksessa aineistoa kannattaa käsitellä kenttävaiheen kuluessa, jotta tutkimuksen 

suunta tarkentuisi alustavienkin analyysien kautta. Tällä tavoin löytyvät myös uudet suunnat ja 

aineiston puutekohdat, joita kentällä voidaan myöhemmin täydentää. Samalla analysointi palvelee 

itse toiminnan kehittämisen edistymistä ja toiminnan uusien mallien etsimistä. (Kiviniemi 1999, 76-

77.) Tämän toimintatutkimuksen laajuus ja kenttätutkimuksen aikajänne ovat olleet kuitenkin 

lyhyet, jotta varsinaisia alustavia kenttäjakson aikana tapahtuneita analyysejä olisi ollut mielekästä 

toteuttaa. Osallistuvan havainnoinnin muistiinpanojen kirjoittaminen on kuitenkin omalta osaltaan 

toteuttanut alustavien analyysien tekemistä, sillä kirjoittaessa havaintoja niitä tulee väistämättä 

myös kategorioineeksi ja arvioineeksi tutkimuksen näkökulmasta.  

Kari Kiviniemi toteaa, että tutkijan oman ymmärryksen kehittymisen tutkimusprosessin aikana voi 

myös tuoda esiin raportoinnissa. Tämä ei ole pelkästään tyylillinen valinta, vaan osa tutkimuksen 

uskottavuutta. Sen kautta tulee esitetyksi ne oletukset, joiden ohjaamina aineistoa on kerätty ja ne 

näkökulmat, joista tutkimuskohdetta on kulloinkin tarkasteltu. (Kiviniemi 1999, 79.) Tätä 

mahdollisuutta olen myös käyttänyt tuomalla näkemyksiäni julki sekä esittänyt osana analyysiä ja 

sen tulkintaa tutkijan nahoissa koettuja kokemuksia ja havaintoja. Edelleen on todettava, että 

toimintatutkimusta itseään on luonnehdittu kasvatukselliseksi prosessiksi (Heikkinen & Jyrkämä 
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1999, 29) ja myös tätä totesin kokevani ikäihmisiä tavatessani ja museolehtoreita haastateltaessani. 

Oli mahdollisuus oppia kuuntelemalla toisia ja tarkastelemalla todellisuutta eri paikoilta, joita 

erilaiset olosuhteet ja erilaiset toimintamahdollisuudet määrittelivät. Ikäihmisten maailma, sen 

haavoittuvuus ja sen voimavarat tulivat lähemmäksi omaa elämää. Jäin pohtimaan 

toimintakyvyiltään rajoittuneiden vanhusten vaikutusmahdollisuuksia omiin päivittäisiin 

askareisiinsa hoivakodissa tai palvelukeskuksessa. Kuinka paljon vaikutusmahdollisuuksia on? 

Kuka ajaa yksinäisen vanhuksen asioita hoitajapulan ollessa välillä ilmeinen? Kuka kuuntelee 

toiveita? Entä miltä tuntuu ylipäänsä sopeutua asumaan hoivakodissa monien muiden entuudestaan 

tuntemattomien ihmisten keskellä ja uusien aikataulujen rytmissä?  

Tämän tutkimuksen puitteissa on lainalaukun käytölle esitetty muutamia parannusehdotuksia. 

Suurin osa parannusehdotuksista on sangen pienimuotoisia, teknisiä ja käytäntöön liittyviä, kuten 

kuvatekstien kohdentaminen selkeämmin kuhunkin yksittäiseen kuvaan tai kysymysten 

välittäminen lainaajalta museolle siitä, saako lainalaukun kuvista ottaa kopioita omaan käyttöön. 

Näiden parannusten tekeminen tai kopiointilupakysymyksiin vastaamisen kaltaiset asiat ovat 

seikkoja, jotka välitin museolle, mutta joita en ole katsonut aiheelliseksi kirjata tarkemmin ylös 

tähän työhön. Tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta ne eivät olleet erityisen oleellisia. Pienet 

parannusehdotukset ovat tapahtuneet tutkimuksen ohessa ja olisivat mahdollisesti tapahtuneet 

tutkimuksesta huolimattakin.  

Toimintatutkimuksen raportointiin saattaa liittyä jännitteisyyttä liittyen yhteisöllisyyden 

näkökulmaan. Tutkijan sekä velvollisuus että oikeus on tehdä omat perustellut tulkintansa 

tutkimuskohteesta, mutta toisaalta hän ei voi ohittaa yhteisöä, jonka kanssa tutkimusta on toteutettu. 

Toimintatutkija on tilivelvollinen tiedeyhteisön lisäksi tutkimukseen osallistuneille yhteisön 

jäsenille. Ymmärtääkseni tämän voi yleistää koskemaan kaikkea muutakin tutkimusta. Yhteisön 

ottaminen mukaan raportointiin on voi nähdä haasteena, mutta myös vahvuutena. Tutkimukseen 

osallistuneet saavat arvioida raporttia ja tutkijan tulkintoja ja esittää oman näkemyksensä siitä, 

miten uskottavia ne heidän mielestään ovat. (Kiviniemi 1999, 80-81.) Tämän tutkimuksen kohdalla 

tarjosin museolehtoreille mahdollisuuden lukea työni läpi ja esittää siihen kommenttinsa ennen työn 

palautusta. Saamani palautteen mukaan kumpikin lehtori piti arvokkaana siltojen luomista eri 

tieteen alojen välille, jotta eri osaamisalueen toimijat hahmottaisivat selkeämmin yhteisiä 

intressejään ja toisaalta näkisivät, mitä eri osaamisella on toisilleen annettavaa. Tähän kysymykseen 

toivon työnikin omalta osaltaan vastaavan. Toisaalta museolehtoreiden kommenteissa näkyi heidän 

paneutumisensa pohtimaan sosiaalisen asemaa museoissa, sitä kenen ääni museoissa kuuluu ja 

kenen totuutta museon kokoelmat kertovat, kenen historiaa on esillä. Museolehtorit miettivät myös, 



46 
 

onko museopedagogiikan keskityttävä monenlaisiin erityisryhmiin ja minkälaista osaamista tai 

osaamattomuutta tähän on, minkälaiset ovat mahdollisuudet. Samalla kysyttiin sitä, miten 

museopedagogiikka ylipäänsä ottaa ja voi ottaa huomioon kävijöiden/asiakkaiden toiveet. Palautetta 

oli hyödyllistä saada. Sen avulla saatoin tarkentaa vielä muutamia yksityiskohtia työssäni. Toisaalta 

ajattelen, että pohdiskelevat kysymykset ovat tärkeitä kulttuurialan ja sosiaalialan yhteyksien 

löytämiseksi ja erilaisten yhteisten ratkaisujen muodostamiseksi vaikkapa ikääntyvää väestöä 

huomioimaan. 

Tämän kappaleen loppuun on todettava tämän tutkimuksen lyhyt aikajänne, kevätkuukaudet maalis-

toukokuu 2012 ja sen vuoksi tilaisuuksien puute havainnoida museoiden toimintaa 

pitkäjänteisemmin, mikä oikeuttaa tutkimuksen kritiikkiin. Toimintatutkimuksen ideahan on 

laadullinen muutos, jota ei lopulta tämän tutkimuksen puitteissa tule kovin kattavasti havainnoitua. 

Yllytän kuitenkin omalta osaltani museoita itseään arvioimaan toimintaansa jatkossakin, sen 

kehittymistä ja mahdollisia muutoksia myös sosiaalisen osaamisen ja osallisuuden arvioimisen 

saralla. Ovathan sosiaalityön kannalta oleellisen ennaltaehkäisevän työn tekeminen ja sen 

mahdollisuuksien kuten sosiokulttuurisen toiminnan toteuttaminen museoissa viime sijalla 

museoiden omissa käsissä. 
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6. Museon mahdollisuudet ennaltaehkäisevän sosiaalityön kentällä  

 

 

Tämä pääluku on analyysin ensimmäinen osa, jossa tarkastelen museon olemassa olevia 

mahdollisuuksia ennaltaehkäisevän sosiaalityön kentällä. Toimintatutkimuksen hengessä tulee 

arvioiduksi museopedagogiikan ja museon toiminnan muotoja, joissa tutkimukseen osallistuneet 

museot Kymenlaakson museo ja Suomen merimuseo jo toteuttavat näitä mahdollisuuksia. 

Alalukujen teemat nousevat museolehtoreiden haastatteluiden pohjalta. Niiden asettamaa kuvaa 

olen täydentänyt sosiaalityön puheenvuoroilla.  

 

 

6.1 Museon mahdollisuudet hyvinvoinnin toteuttajana 

 

 

Erityisesti museolehtoreiden teemahaastattelujen pohjalta voi esittää pähkinänkuoressa sen 

yhteenvedon, että ainakin tutkimukseen osallistuneilla museoilla on halua toimia kulttuuriperinnön 

välittäjinä hyvinvointia edistäen. Museoiden tehtäväksi voitiin jopa ensisijaisesti nähdä toiminta 

hyvinvoinnin edistämiseksi pelkän historiatietämyksen välittämisen sijaan. Museoiden oletettiin 

nimittäin tuovan iloa, elämyksiä sekä arvokkuuden tunteita kulttuuriperinnön välittämisen kautta. 

Museon jo olemassa olevien toimintamuotojen sinänsä uskottiin olevan hyvinvointia edistäviä ja 

ylläpitäviä. Tämä tieto perustui osaltaan tutkimuksiin ja ajankohtaisiin kirjoituksiin, joissa 

kulttuurin ja taiteen on todettu yleisellä tasolla vaikuttavan suoraan ja sovelluksina 

yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Kulttuuritoiminta onkin yksi keskeinen elementti hyvän elämän ja 

arjen kokemukselle, jossa korostuu aineettoman hyvinvoinnin merkitys. Omat elämykset, luovat 

voimavarat, osallisuus ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa voivat mahdollistaa 

voimaantumista, itsensä kehittämistä ja toimintakyvyn ylläpitoa (esim. Opetusministeriö 2010, 25).  

 

Museon mahdollisuudet toimia omanlaisena kulttuuritoimijana hyvinvoinnin lisäämiseksi tai 

vaikkapa syrjäytymisen ehkäisemiseksi nähtiin mahdollisiksi. Historiatietämys tai kulttuuriperintö 

osaamisalueena nähtiin museon erityislaatuna ja voimavarana, joka parhaimmillaan vahvistaa 
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yksilöiden ja yhteisöjen omaa arvostusta ja jota vasten oma paikka ajan jatkumossa on helpompi 

ymmärtää. 

 

”...museossa esitetään asioita ihmisten historiasta ja sillä lailla tavallaan saadaan se 

oma elämä linkitettyä johonkin isompaan jatkumoon, niin se on yks asia, joka voi 

tuoda lohdullisen olon, että en ole yksin täällä maailmassa. Vaan oon osa jotain 

isompaa. Ja se lisäks se, että museossa kerrotaan siitä meidän historiasta, niin sekin 

tavallaan rohkaisee, että minunkin elämä on sen arvoista että se päätyy museoon. Jos 

se museoon päätyminen nyt on hyvä asia...mut esimerkiksi ammatti on semmonen, että 

jos joku kokee tarpeelliseksi säilöä tuleville sukupolville sitä mun työtä tai arkeeni, 

niin kai sen voi nähdä niin, että elämä on jonkin arvoista ja sitä halutaan säilyttää....” 

Ote haastattelusta 30.3.2012 

 

Edellinen lainaus paljastaa myös sen tosiasian, mitä kokoelmien kattavuus merkitsee. Jotta museon 

välittämä merkitys oman elämän arvokkuudesta olisi mahdollinen, on museossa oltava aineksia, 

josta tunnistaa itsensä ja josta näkee arvokkuutensa. Miten museot esittävät ihmiset, joiden elämää 

värittää vaikkapa vakava päihdehistoria, mielenterveyden ongelmat, yksinäisyys tai väkivalta? 

Esitetäänkö heitä lainkaan?  Onko museon välittämä historia sellaista, että ylipäänsä erilaiset elämät 

näyttäytyvät arvokkaina? Entä miten vanhukset esitetään? Tässä tutkimuksessa en paneudu 

vastaamaan näihin kysymyksiin. Totean, että sosiaalisten ongelmien tai muiden vaikeiden vaikkakin 

ihmiselämän kannalta monesti hyvin merkityksellisten asioiden esiin nostaminen näyttelyn tai 

muun museotoiminnan muodossa, ei ole helposti toteutettu, mutta silti tärkeä tehtävä mietittäväksi. 

 

Osallistuminen museon toimintaan tai museossa käyminen yleensä nähtiin hyvinvoinnin lähteenä 

sekä yhtenä mahdollisuutena pysyä kiinni tai toimia yhteiskunnassa. Tutkimukseen osallistuvien 

museoiden toiminnassa pyrittiin monipuoliseen toimintaan ja viime aikojen tapaan osallisuuden 

lisäämiseen toiminnan puitteissa. Perusteluja tälle suunnalle voi nähdä osaltaan myös 

opetusministeriölle laaditussa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –ohjelman ehdotuksessa. 

Ehdotuksessa esitellään toimenpiteitä, joilla hyvinvointia ajatellaan lisättävän taiteen ja kulttuurin 

keinoin. Ehdotuksessa olleesta taulukosta on poimittavissa tieto, jonka mukaan museot 

kulttuuriperinnön välittäjänä nähdään tukemassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä 

perinteisten museon toimintojen että uusien osallistavampien menetelmien kautta. Myös tämä 

tutkimukseni vahvistaa ja perustelee osaltaan näitä näkemyksiä. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen kulttuurin 
keinoin 

Taiteen soveltaminen 

Ehkäisevä ja 
ennakoiva työ, osallisuuden 
edistäminen 

Taide- ja kulttuuritoiminta 
Taide- ja kulttuuriperintökasvatus kouluissa 
Harrastus- ja kulttuurikäynnit 
Toiminnalliset ryhmät 
Sosiokulttuurinen innostaminen 
Soveltava-, voimauttava tai yhteisötaide 
Taide osana työhyvinvointia 
ITE-taide 
 
Taiteilija, virikeohjaaja, taideaineiden opettaja, 
artenomi, artesaani, taide- ja museopedagogi jne. 
 

Hoito- ja hoivatyö sekä 
kuntoutuminen 

Luovat terapiat ja kulttuuritoiminta osana hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa 
Sosiokulttuurinen työ integroituna hoitoon ja 
kuntoutukseen 
Yksilö- ja ryhmäterapian menetelmänä 
Kuvataide-, musiikki-, kirjallisuus-, draama-, tanssi- 
ym. terapiat 
Työterveyshuollon, opiskelijoiden ja koululaisten 
terveydenhuollon menetelmänä 
 
Terapeutti, muu sosiaali-, terveys-, nuoriso-, kulttuuri-, 
taidealan koulutuksen saanut henkilö 
 

Lääketiede ja psykiatria Taide psykoterapian apumenetelmänä 
Lyhyt ja pitkäaikainen terapia 
 
Psykiatri 

  
 

   

Taulukko 1. Taiteen ja kulttuurin soveltaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (Liikanen    

2010, 27). 

 

 

6.2 Monipuolisuutta ja osallisuutta kohti 

 

 

Museon perinteisin työkalu eli näyttely nähtiin edelleen oleellisena museoiden tehtävää 

hyvinvoinninkin saralla toteuttaessa. Muutoinkin museoiden nykyisissä toimintamuodoissa 

toistuivat museolaitokselle tyypilliset tavat tehdä työtään. Museoissa toimitettiin julkaisuja, erilaisia 

opastuskierroksia sekä järjestettiin työpajoja. Opastusten ja työpajojen sisältö varioi riippuen 

toimintaan osallistuvasta ryhmästä, ryhmän toivomuksista ja tarpeista. Opastettuja kierroksia 

räätälöitiin kullekin ryhmälle. Jo tällainen räätälöity kierros, jossa kävijöiden tarpeet otettiin 

huomioon, nähtiin museon keinona lisätä hyvinvointia. Museon toiminta opastuksissa on siten 
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suhteessa kävijöihin, jotka otetaan huomioon jo etukäteen opastusta suunniteltaessa yksin tai 

yhdessä tulevan ryhmän kanssa. Viime kädessä muutoksia opastettuihin kierroksiin tehtiin ryhmän 

jo ollessa paikalla ja kierroksen aikana. Toinen lehtoreista muistelee, että tähän päivään verrattuna 

tällaisia räätälöityjä kierroksia ei joitakin vuosia ollut juuri lainkaan.  

 

Keskustelevalla opastuksella oli puolestaan pyritty tekemään opastuksista osallistuvampia. Näitä oli 

aloitettu järjestää muistisairaille ikäihmisille toisen tutkimukseen osallistuvan museon osalta 

vuoden 2011 lopussa. Toinenkin museoista aloitti oman keskustelevan opastuksensa tämän 

tutkimuksen aikana ja osittain tähän tutkimukseen osallistumisen vuoksi. Keskustelevien 

opastuksien toivottiin ja uskottiin olevan myös muisteluun kannustavia. Korostamalla 

keskustelevuutta pyrittiin eroon perinteisestä yksipuolisesta oppaan johtamasta kierroksesta, jossa 

puheenvuoroja ei korostetusti yritetä jakaa, muistoja herättää tai niiden jakamiseen innostaa.  

 

Myös sosiokulttuurisen innostamisen toimintamuodoissa voidaan hyödyntää kulttuurisia 

aktiviteetteja kuten museoiden opastettuja kierroksia. Niillä voidaan tavoitella tätä kautta perityn 

kulttuurin välittämisen lisäksi erityisesti elävän kulttuurin synnyttämistä. Kulttuuriperintö on silloin  

puettu muotoon, joka inspiroi ihmisten tämänpäiväistä osallistumista. Leena Kurki esittää, että 

opastuksissa tämä toteutuu kiinnittämällä huomiota dialogiseen vuorovaikutukseen oppaan ja 

osallistujien välillä. (Kurki 2000, 137-138.) Tutkimukseen osallistuvissa museoissa keskusteleva 

opastus voi olla askel tähän suuntaan. Parhaimmillaan olleessaan tietoisesti toteutettua 

sosiokulttuurista innostamista, sillä on mahdollista toteuttaa kaikkia sosiokulttuurisen innostamisen 

päämääriä.  

 

Yleisesti museoiden monipuolisella toiminnalla nähtiin olevan mahdollisuuksia tavoittaa erilaisia 

ihmisiä ja eri asioista kiinnostunutta väkeä nauttimaan ja toisaalta hyötymään museoiden 

tarjoamasta hyvinvoinnista eli edellä mainituista elämyksistä, itsensä paikallistamisesta ajan 

virrassa ja oman arvokkuuden kokemuksen nousemisesta. Tietoherkut-niminen sarja pienimuotoisia 

luentoja tarjosi jo suhteellisen vakiintuneelle kävijäkunnalle tietoa Kymenlaakson 

kulttuurihistoriaan tai merihistoriaan liittyvistä aiheista. Työpajoja järjestettiin yhteistyössä ja oman 

väen voimin eri teemoista ja ne pitivät sisällään monenlaista askartelua ja puuhaa. Erilaisten 

teemapäivien tai yksittäisten tapahtumien aikana oli mahdollista osallistua vanhojen elokuvien 

katseluun, kuunnella luentoja, tutustua satujen kautta veneisiin ja monta muuta asiaa. Jos halusi siis 

osallistua. Ensimmäinen lainalaukku oli museoilla alkanut kiertämisensä lainaajien parissa vuoden 

2012 alusta lähtien. Museoiden tarjonta oli jo sinänsä monipuolista ja paljon tapahtui. Eri 



51 
 

toimintojen ja tapahtumien uskottiin olevan eri ihmisille merkityksellisiä ja hyvinvointia lisääviä. 

Keino, jolla museot uskoivat voivansa vielä vahvemmin toimia hyvinvoinnin edistämiseksi, oli 

monipuolisempi toiminta ja uusien muissa museoissa kokeiltujen hyvien käytänteiden ottaminen 

omaan käyttöön. Toisaalta omiakin ideoita toiminnan kehittämiseksi syntyi.  

 

Saavutettavuuteen liittyvät kysymykset nähtiin oleellisina hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

mietittäessä. Tämä tarkoitti joskus varsin konkreettisesti esimerkiksi selkeitä opasteita, mutta myös 

muulla tavoin saavutettavampaa museota, jotta ajatus lököisämmästä, rennommasta museosta 

olohuoneena olisi mahdollinen. Miten tällainen henkisen esteettömyyden luominen konkreettisesti 

tapahtuisi, ei kuitenkaan ollut helppo kysymys. Ehdotuksessa opetusministeriön toimintaohjelmaksi 

puhutaan nimenomaan kulttuurista hyvinvoinnin lähteenä ja nähdään tarpeelliseksi tukea museoita 

ihmisten, perheiden ja ryhmien kohtaamis- ja oppimispaikkoina. Kenties Vellamoakin voisi 

tarkastella ehdotuksessa esitellyn niin sanotun sosiodesingin kautta ja analysoida, miten se paikkana 

rohkaisee aktiiviseen osallisuuteen ja museona kulttuurin pariin. (Liikanen 2010, 16.) 

Museon hinta nähtiin sekä saavutettavuuden että osallisuuden nykyisiin toimintoihin 

mahdollistavana tekijä. Ilmainen sisäänpääsy keskiviikkoiltaisin ja ilmaiset museon tapahtumat ja 

näytökset eivät sulje pois ketään ainakaan kustannussyistä. Työpajoihinkin osallistumisen 

kustannukset ovat suhteessa työpajan varsinaisiin kustannuksiin pienet, joten niiden uskottiin 

olevan siinä mielessä matalankynnyksen toimintoja museolla. Museoissa oli tarjolla myös 

pienimuotoisesti työskentelymahdollisuuksia tukityöllistetyille ja koululaisille. Nämäkin toimet 

nähtiin museon mahdollisuutena edistää hyvinvointia. 

 

 

6.3 Uusia ideoita, uusia menetelmiä 

 

 

Toiminnan monipuolistamiseksi henkilökunnan kouluttautumisella on oma roolinsa. Museolehtorit 

olivat kiinnostuneita erilaisista pedagogisista menetelmistä ja tavoista järjestää museotoimintaa ja 

museopedagogiikkaa. Toinen museolehtoreista osallistui Avara museo-hankkeen alaiseen Avaamo-

nimiseen opintoryhmän toimintaan Kaakkois-Suomessa. Hankkeen alaisia opintoryhmiä on monia 

ja niissä kehitetään museoammattilaisten kesken omaa osaamista aikuiskävijöiden suhteen, 

vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta (Suomen Museoliitto 2012). Opintoryhmien toiminnan 

kautta olivat mielenkiintoisiksi, lähitulevaisuudessa toteutettavina pidetyiksi menetelmiksi nousseet 

muun muassa asiakasraati, jossa valittu asiakasraati arvioi museota, merikeskusta yleensä ja sen 
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toimintaa. Näyttelyn arvioinneissa uutena menetelmänä esiteltiin Thinking aloud-menetelmää, jossa 

kävijöiden ääneen ajatellut kommentit kirjataan ylös palautteen saamiseksi. Tätä oli jo kokeiltukin 

toisen museon osalta. Samoin vapaaehtoiset muistelevat museomummot tai –vaarit, joita 

Lappeenrannan museoissa oli kokeiltu paikallisen asiakasraadin ja museon yhteistyönä, oli jäänyt 

uutena toimintamuotoideana itämään mieleen Avaamo-ryhmien kautta. Lappeenrannassa toimivan 

Etelä-Karjalan museon nettisivujen mukaan museomummojen vapaaehtoinen toiminta, jossa 

mummot ja vaarit ovat vertaisihmettelijänä, lasten työpajassa satujen lukijana tai työpajan 

ohjaajana, tähtää elämykselliseen tiedon ja perinteen siirtoon nuoremmille sukupolville. 

Toiminnalla luodaan erilaisia tapoja aktiivisille eläkeläisille osallistua museon toimintaan ja sen 

kehittämiseen. Etelä-Karjalan museo näkeekin, että tätä kautta museo voi  parhaimmillaan olla 

oppimisympäristönä iso työpaja, joka sisältää paitsi tietoa ja taide-elämyksiä, myös sosiaalista 

toimintaa, kohtaamisia ja vuoropuhelua. Silloin tulevaisuuden museo  on keskustelualusta, jossa 

keskustelevat niin näyttelyesineet, taiteilijat ja tutkijat kuin toiminnan kehittämisessä mukana olevat 

asiakkaatkin. Tämän tyyppisen asiakastoiminnan pohjalla on myös ajatus jaetusta 

asiantuntijuudesta, jossa erilaiset ihmiset pohtivat yhdessä asioita ja rakentavat yhdessä uutta tietoa. 

Museon mukaan tällainen toiminta voi olla merkityksellistä ja voimaannuttavaa paitsi museon 

asiakkaille, museomummoille ja -vaareille, myös museoalan ammattilaisille. (Etelä-Karjalan museo 

2012.) Tällaisten arvioiden ja perusteluiden esittäminen museotoiminnalle on perustelua myös 

museon sosiaalisen merkityksen puolesta. Argumentit kelpaavat toiminnan perusteiksi erinomaisesti 

myös ennalta ehkäisevän sosiaalityön kentälle. 

 

Tämän tutkimuksen aikana tutkimukseen varsinaisesti liittymättä oli tarkoitus toteuttaa yksi 

koulutuspäivä muistelutyön luoviin menetelmiin liittyen. Koulutukseen olisi osallistunut minun 

lisäkseni molemmat museolehtorit. Koulutusta olisi tarjonnut Leonie Hohental-Antin kulttuurista 

vanhustyötä edistävän Muistojen Talon toiminnan puitteissa. Muistojen Talo on sinänsä jo 

kiinnostava kohde tämän työn kannalta, sille sen toimijoita kiinnostavat uutta luova 

sosiokulttuurinen vanhustyö sekä kulttuuriperintöopetus ja –kasvatus. (Hohental-Antin 2010.) 

Kummankin museon lehtorit olivat kysyttäessä kiinnostuneita koulutuspäivästä muistelutyön 

luovista menetelmistä. Toisen museolehtorin sanojen mukaan Muistojen Talon voi nähdä tekevän 

omanlaistaan museopedagogiikkaa ja siten se olisi myös museon näkökulmasta mielenkiintoinen 

tutustumiskohde. Museoiden tiukkojen kevään aikataulujen vuoksi koulutuspäivä päätettiin 

kuitenkin järjestää myöhemmin tämän tutkimuksen jo valmistuttua.   
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Toimintoja lisäämällä ja monipuolistamalla voidaan tavoittaa laajempi joukko museon käyttäjiä ja 

osallistumaan haluavia. Koulutuksen ja uusien menetelmien kautta monipuolisempi toiminta ja 

useammat osallistujat ovat realistinen tavoite.   

 

 

6.4 Vapaaehtoistyötä  

 

 

Myös vapaaehtoistyössä voi nähdä osallisuuden sekä toimijuuden merkityksiä. 

Monilla museoilla on oma ystäväryhmänsä, jossa on museon tukijäseniä ja museota tukevaa 

toimintaa suunnittelevia ja talkootyöhön osallistuvia vapaaehtoisia. Merikeskus Vellamossa 

toimivilla museoilla on yhteinen kannatusyhdistyksensä nimeltään Vellamon ystävät.Vellamon 

ystävät on rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on tehdä Merikeskus Vellamo 

tunnetuksi Suomessa ja ulkomailla, tukea Merikeskus Vellamon kehitystä kannustavassa ja 

myönteisessä ilmapiirissä sekä edistää yleisön tietämystä Merikeskus Vellamon toiminnasta. 

Yhdistys toimii hyvässä yhteistyössä Merikeskus Vellamon toimijoiden kanssa (Vellamon ystävät 

2012).  

 

Vellamon ystävien parissa oli kehitelty muun muassa talkoopankkiajatusta. Seuraavan kerran 

talkoopankki oli konkretisoitumassa jäänmurtaja Tarmon aukipitämiseksi vuoden 2012 kesän 

Meripäivä-tapahtuman aikana. Talkoopankin kautta oltiin myös saatu apua museoiden 

työpajatoimintaan sekä osallistujia thinking aloud-palautemenetelmään. Osallistumalla Vellamon 

ystävien toimintaan oli siis myös mahdollisuus osallistua museon toimintaan. Omalta osaltaan 

museot pohtivat järkeviä ja luontevia jo olemassa olevia paikkoja yhdistyksen vapaaehtoisille 

osallistua, mutta yhdistyksellä oli omiakin aloitteita ja toimintasuunnitelmia. Museon puolelta 

haluttiin myös tietää yhdistyksen suunnittelemista tapahtumista, jotta niitä voitaisiin paremmin 

yhdessä toteuttaa. Toisaalta taas yhdistyksen puolesta ei kaikkiin museoiden itsensä ehdottamiin ja 

tarvitsemiinkaan talkootehtäviin pystytty tai haluttu osallistua. Yhteistyö ja toiminta suhteellisen 

nuoren yhdistyksen kanssa koettiin silti erittäin lupaavana ja toiveita herättävänä kummankin 

museon osalta.  

 

Osallisuuden näkökulmasta tarkastellen Vellamon ystävien kaltainen yhdistys, joka voi tarjota 

parhaimmillaan suoremman keskusteluyhteyden museoon, on tärkeä. Palautteen antaminen, omien 

toiveiden esittäminen museon toiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi on mahdollista ymmärtää 



54 
 

osallisuutena museon toimintaan. Erityisesti kuitenkin omaehtoiseen, yhdistyksen itsensä 

suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaan osallistuminen on oleellista. Yhdistyksen puitteissa 

vapaaehtoisilla on ainakin periaatteessa mahdollista toteuttaa itseään, vahvistaa omaa toimijuuttaan 

ja kenties kokea jonkinlaista yhteisöllisyyttä. Se, miten tällainen toteutuu tai jääkö toteutumatta 

juuri Vellamon ystävissä tai kuinka avoin tai suljettu yhteisö Vellamon ystävät on, on kuitenkin 

kysymys, johon vastaaminen ei ole tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista. Sen sijaan on 

mahdollista todeta, että vapaaehtoistoiminnan tai -työn tarjoamat raamit voivat yleisesti ottaen 

vahvistaa toimijoita ja vapaaehtoistyö voi sijoittua tietyin ehdoin jopa kansalaisyhteiskunnan 

keskiöön ja vaikuttaa yhteiskuntaan laajemminkin (Koskiaho 2001, 38). Briitta Koskiaho kirjoittaa 

vapaaehtoistyöstä sosiaalipolitiikan näkökulmasta, mutta samoja vapaaehtoistyön piirteitä voidaan 

tarkastella vapaaehtoistyön muissakin konteksteissa. Oleellisia kysymyksiä ovat muun muassa 

mahdollisuudet toteuttaa itseään, pyrkimykset yhteisiin päämääriin, luottamus, yhteisöllisyyden 

toteutuminen ja erilaisuuden sietämisen kyky (Koskiaho 2001, 32-35). Vapaaehtoistyö voi luoda ja 

olla osa vapaaehtoisten maailmankuvaa joskus vapaaehtoisille itselleen hyvinkin merkityksellisellä 

tavalla toimijoiden omaa arvomaailmaa heijastaen (Laukkarinen 2004, 90-93) ja yleensä tarjota 

kanavan yksilöiden lukuisille tyydytystä tuoville merkityksille toteutua (Sorri 2005,126-140; Yeung 

2005, 104-125). Tällaiseen vapaaehtoistyöhön kannustaminen ja sen tukeminen on oleellista 

yksilöiden, yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan kannalta, eikä sitä sovi vähätellä ennaltaehkäisevää 

sosiaalityötä pohdittaessakaan.  

 

Samoin arjen kulttuurisuuden näkökulma puoltaa vapaaehtoisen yhdistystoiminnan tukemista. 

Arjen kulttuurisuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuuksia arkielämässä kokea ja tehdä 

elämänsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi. Näkökulma painottaa yksilön ja yhteiskunnan 

toimijoiden kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä osallistumisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden 

kokemuksia tavoiteltaessa. Se haastaa myös yhteisöt ja instituutiot yhteiskunnallisen toiminnan eri 

alueilla arvioimaan omaa toimintaansa ja sitä, miten ne voisivat parantaa vuorovaikutusta sekä 

lisätä ihmisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. (Liikanen 2010, 16-17.) 

 

Vapaaehtoisten toimijoiden tuleminen vakituisen itsenäisen museotyötään tekevän väen kanssa 

samoille kentille voi olla jännitteistä asiantuntijuuden jakamisen näkökulmasta tarkastellen. Museon 

ulkopuolelta tuleva toiminta, joka vaikuttaa osaltaan museon omaan toimintaan ja sen suunnitteluun 

voidaan kokea monella tapaa. Sellaiseen voidaan pyrkiä ja sitä toivoa vaikkapa juuri osallisuuden 

nimissä, mutta samalla siihen saatetaan suhtautua varauksella. Saatetaan pelätä esimerkiksi sisällön 

puolesta – onko toisen tekemä tapahtuma tai näyttely riittävän oikeanlainen ollakseen 
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kulttuuriperinnöstä työkseen huolehtivan laitoksen yhteydessä esitettävä (Kaitavuori 2007b, 7.) 

Millä ehdoilla toiset toimijat saavat esittää näkemyksiään kulttuuriperinnöstä tai sen merkityksestä 

heille museokontekstissa tai museon nimissä? Osallisuuden näkökulmasta katsottuna toisen tiedon 

salliminen tekee museosta paikan, jossa keskustelulle ja väittelemiselle annetaan sijaa ja jossa 

museo siten näyttäytyy poliittisempana paikkana. Osallisuus tarkoittaisi sitä, että museossa ei 

pelkästään kävisi mahdollisimman moni vaan että museossa myös mahdollisimman monien äänet 

kuuluisivat. Voi todeta, että Vellamon ystävät on yksi jo näkyvä ja kuuluva ääni museokontekstissa, 

vaikka sen toiminnan tarkempaan tarkasteluun tai analysoimiseen ei tässä työssä ole tarkoitus 

ryhtyäkään. 

 

On luonnollisesti myös niitä, jotka eivät halua ääntään kuuluviin ja jotka mieluummin ovat 

osallistumatta. Se on mahdollista ja hyväksyttävää. Suurempana ongelmana yleisemmin onkin 

nimenomaan osallistumismahdollisuuksien lisääminen niille, jotka voisivat ja haluaisivat ottaa osaa 

tekemään. Osallistuminen ja osallisuus vahvistaisikin näiden henkilöiden toimijuutta ja 

kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Vahvistunut toimijuusasema olisi myös suojaava tekijä 

sosiaalisten riskien suhteen.  

 

 

 6.5 Museon ehtoja ja rajoja 

 

 

Kukin museo toimii omalla tavallaan. Sama koskee luonnollisesti eri museotyöntekijöitä ja –

lehtoreita. Tämän tutkimuksen puitteissa käytyjen keskustelujen ja haastattelujen pohjalta voidaan 

poimia jännitteitä, jotka vaikuttavat ainakin tutkimukseen osallistuneiden museoiden toiminnassa. 

Näillä jännitteillä on vaikutuksensa sekä museoiden hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävien 

toimintojen mahdollisuuksia että ennaltaehkäisevän sosiaalityön toteutumisen mahdollisuuksia 

tarkastellessa.  

 

Yhtenä jännitteenä on museon näkeminen staattisena, toisaalta dynaamisena toimijana. 

Museolehtoreiden haastattelujen mukaan museo on siinä mielessä staattinen paikka, ettei sen 

toiminta ei näy kovin kauas museon seinien ulkopuolelle. Museon ulkopuoliseen elämään 

osallistumiseen ei ole aikaa, eikä muita resursseja. Joskus on kenties ollut toisinkin. Toinen 

museolehtoreista muistelee esimerkiksi liikkuvia näyttelyitä, joita pystytettiin vaikkapa koulun 

aulaan. Joskus on ollut aikaa tällaisille ja mahdollisuuksia liikkua museolta ulospäin nykyistä 
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enemmän. Edelleenkin museosta voidaan lähteä pyydettäessä liikkeelle, mutta samanlaista 

dynaamista suuntaa museosta ulospäin ei ole. Tämä vaikuttaa väistämättä myös museon rooliin 

ennaltaehkäisevän sosiaalityön kannalta. Osasyynä tilanteeseen ajatellaan olevan museon toiminnan 

taloudellinen mittaaminen. Tosiasialliset kustannukset työstä talon ulkopuolella voisivat olla ilman 

työn hinnan subventointia työn tilaajan kannalta ylitsepääsemättömät. Museotoimintaa ylläpitävien 

tahojen ei toisaalta ole ajateltu olevan kiinnostuneita museon ulkopuolella tapahtuvan toiminnan 

lisäämisestä. Kuitenkin museolla nähtiin olevan mahdollisuuksia kokeilla monenlaista uutta 

toimintaa. Museon nähtiin olevan siinä mielessä dynaaminen, aktiivinen toimija, että ideoita oli 

helppo luoda tai kerätä toisten museoiden kokeilujen ja omien kokemusten kautta. Uusien 

toimintojen käyntiin saamisenkaan ei nähty sinänsä olevan vaikeaa, vaikka ne saattoivat vaatia 

aikaa vievää perehtymistä.  

 

Museon dynaamisuutta koetellaan kuitenkin omilla museon sisäisillä muutoksilla, jotka vievät 

oman aikansa ja vaativat sopeutumista. Merikeskus Vellamo, jossa kumpikin museo toimii, avattiin 

vuonna 2008. Kumpikin museo muutti tahollaan uuteen rakennukseen, mikä vaati suuren 

ponnistuksen, ei pelkästään muuton järjestämisen vaan monien muiden toimintojen suunnittelun ja 

toteutuksen suhteen. Ohessa moni asia muuttui ja järjestyi toisin. Muutoksia on tuonut yhteisten 

toimintojen suunnittelu, koordinointi ja hyvien käytänteiden etsiminen. Esimerkiksi näyttelyiden 

opastuksista tuli huolehtimaan museoiden yhteinen asiakaspalveluhenkilökunta, joka hoitaa 

edelleen pääosan rutiininomaisimmista opastuksista. Museolehtoreille opastettaviksi jäävät 

koululaiset, päiväkotilapset sekä jollakin tapaa erityisryhmiksi arvioidut kulttuurin harrastajat sekä 

toisaalta muun museopedagogisen toiminnan toteuttaminen. Muutoksista on apua, mutta uuteen 

toimintaympäristöön ja toimintatapoihin tottuminen vie myös aikaa ja henkilökohtaisia voimia. 

Luonnollisesti muutoksista muodostuu ajan mittaan rutiineja ja silloin kenties erilaisten uusien 

toimintojen toteuttamiselle yhteistyössä sosiaalisektorin tai jonkin muun uuden toimijan kanssa jää 

enemmän aikaa ja energiaa. 

 

Toinen selkeästi esiin tuleva jännite on sisäänkirjoitettu museoiden toiminnan mittaamiseen.  

Talouden mittarit näkyvät kulttuurilaitoksenkin tulosta esiteltäessä. Monta kertaa museoiden 

toimintaa mitataan muun muassa kävijämäärillä. Kävijät tuovat museolle pääsylipputulojen ohessa 

muita tuloja ja konkreettista näyttöä siitä, että museo toimii alueellaan kulttuuriperinnön vaalimisen 

lisäksi esimerkiksi matkailuvalttina ja vähintään paikallisten ihmisten huomioimana toimijana, 

jonka tarjonta kiinnostaa. Kävijälukujen kautta voidaan ajatella toisaalta ohuesti myös mitattavan 

museon tarpeellisuutta ja merkitystä. Kävijäluvut voivat olla siten museon sosiaalisina 
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indikaattoreina ja heijastaa museon paikkaa paikallisena kulttuuritoimijana tai aseman vakiintumista 

kohtauspaikkana (vrt. Karvonen & Teräs & Mattila & Kukko 2007, 20-21). Museoilla on omia 

kävijätavoitteita, jotka pyritään saavuttamaan. Museolehtoreiden toiminnan suunnittelussa nämä 

tavoitteet näkyvät punnittaessa vaihtoehtoja erilaisten toimintamuotojen välillä. On tasapainoteltava 

taloudellisten ja museopedagogisten hyötyjen välillä ja pyrittävä ainakin jossain määrin 

suunnittelemaan toimintoja, jotka tuovat kävijöitä museoon. Talouden ajattelu näkyy myös siinä, 

että toisen tutkimukseen osallistuneen museon museopedagogisista toiminnoista puhuttiin tuotteina. 

Tuotteita suunniteltiin kohdennetusti jollekin ryhmälle, niiden kustannuksia ja myyntihintaa 

määriteltiin. Toimintoja tuotteiksi nimeämällä museo haluaa toisaalta tehdä omaa alaansa ja työtään 

ymmärrettäväksi ulkopuolisille. Taloudellisten hyötyjen asema heijastui myös pohdinnoissa siinä, 

kenelle tiloja on kannattava vuokrata. Yritykset ja varakkaammat toisivat todennäköisemmin 

museoille ja Vellamon kaikille toimijoille enemmän rahaa kuin vaikkapa koululaisryhmät. Toisaalta 

ajateltiin, että tiloja voisi joskus olla mahdollista hyödyntää laajemman rintaman käyttöön 

esimerkiksi tarjoamalla niitä paikallisten järjestöille vaikkapa kerran vuodessa ilmaiseksi. Jo nyt 

tämä tarjous oli voimassa sellaisille yhdistyksille, joiden toiminta liittyi läheisesti museoiden 

toimintaan tai erityisalaan. Kävijätilastojen keräämisessä ja museotoiminnan mittaamisessa ei 

sinänsä ole mitään vikaa, mutta miten toiminnan mittaamisessa voitaisiin ottaa paremmin huomioon 

sosiaalisia indikaattoreita kuten yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa tai toiminnan aktiivista 

kehittämistä osana paikallisia hyvinvointipalveluita (Karvonen & Teräs & Mattila & Kukko 2007, 

20). Voisiko museotoiminnan tavoitteisiin kuulua enemmän yhteisiä elementtejä ennaltaehkäisevän 

sosiaalityön kanssa? Olisiko se mahdollista? 

 

Toimintojen tarjonnassa ja kysynnässä on nähtävissä oma jännitteensä. Museon toimintojen 

suunnittelussa pyritään hyödyntämään omia sekä muiden museoiden kokemuksia. Ideoita on paljon. 

Ongelmana on kuitenkin se, ettei toimintoja suunniteltaessa kuitenkaan tiedetä, kuinka toivottua tai 

suosittua tai kenties tarpeellista toiminta on. Keskusteluyhteys museon käyttäjiin on siinä mielessä 

heikko. Omista tapahtumista tiedotetaan, mutta varsinaisia keskusteluyhteyksiä ei eri toimijoihin 

säännönmukaisesti ole. Yhteistyökumppanit ja yhteistyötahot tulevat omien suunniteltujen 

toimintojen vanavedessä. 

 

Vastauksena tarjonnan ja kysynnän jännitteeseen nähdään markkinointi ja tiedottaminen. Niiden 

avulla pyritään tavoittamaan museon toiminnasta kiinnostuneet. Tarjonnan suunnitteluun ei 

puolestaan ole suoraa vaikutuskanavaa, eikä museoiden toimintaan ole totuttukaan vaikuttamaan. 

Esimerkiksi paikallisilta toimijoilta ei juurikaan ole tullut yhteydenottoja, joissa pyydettäisiin jotain 
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uutta toimintaa käynnistettäväksi tai toteutettavaksi. Osallisuuden näkökulmasta aktiiviset 

keskusteluyhteydet museon käyttäjiin palvelisivat kuitenkin toiminnan suunnittelussa, museon 

tarjonnan paremmassa kohdentumisessa ja käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä. 

Niiden olemassaololla voisi omalta osaltaan perustella myös museon olemassaoloa ylipäänsä. Ulla 

Laurion mukaan yleisötyö saattaakin nousta kulttuurilaitoksissa avainasemaan, mikäli sen avulla 

pystytään luomaan yleisölle omistajuuden ja osallistuvuuden tunnetta. Yleisön ei tulisi kokea 

itseään teatterissa tai miksei yleisemmin muissakin kulttuurilaitoksissa pelkästään kävijöiksi vaan 

tapahtuman osallistujiksi ja omistajiksi. Tämä tasa-arvoinen yleisösuhde vaikuttaa siihen, että 

kulttuurilaitokset toisaalta kantavat yhteiskuntavastuunsa paremmin vaikuttamalla positiivisesti yhä 

laajempien yleisöryhmien elämässä. Toisaalta vaikutus kohdentuu laitosten sisälle uudistaen 

laitosten toimintaa ja toimintamuotoja. Kukin toimija kuitenkin määrittelee itse, mitä yleisötyöltään 

haluaa.  Voi myös olla, että on kulttuurilaitoksia, jotka katsovat, etteivät ne tarvitse tämänkaltaista 

yleisötyötä. Sekin on hyväksyttävä. (Laurio 2012, 13-14.)  

 

 

 6.6 Pohdintaa: Yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa 

 

 

Kuten museolehtorit haastatteluissa totesivat, museo ei yksinään voi tehdä kovin paljon 

hyvinvoinnin lisäämiseksi, jos muu yhteiskunta toimii päinvastaiseen suuntaan. Museo ei voi 

myöskään korvata läheissuhteita, mutta se voi tarjota paikan ja toimia sen eteen, että sielläkin voi 

muodostua läheissuhteita tai että sosiaalinen elämä ylipäänsä vahvistuisi. Museolla on 

mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvointiin ja sosiaalisen toteutumiseen ihmisten ja yhteisöjen välillä. 

Ehkä on mahdotonta huomioita kaikkia yhdellä kertaa, mutta uskoisin, että on mahdollista valita 

vaikkapa ryhmiä, joille museon tuottaman hyvinvoinnin lisäämisen voi katsoa olevan erityisen 

merkityksellistä tai hyödyntää menetelmiä, jotka edesauttavat sekä kulttuuriperinnön välittämisen 

että ennaltaehkäisevän sosiaalityön päämäärien tavoittelussa. Toiminnan kehittämistä pystytään 

tekemään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa eri ryhmien, järjestöjen ja eri alojen 

asiantuntijuutta hyväksikäyttäen. Huomattavaa julkista rahoitusta nauttivia tahoja, kuten 

valtionosuuden piirissä olevia taide- ja kulttuurilaitoksia ehdotetaan myös kannustettavan 

monipuoliseen yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluyksiköiden sekä 

koulujen ja muiden laitosten kuten vankiloiden tai maahanmuuttajien yhteisöjen ja 

vastaanottokeskusten kanssa (Liikanen 2010, 17). 
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Sosiaalialan ja sosiaalisektorin on varmasti mahdollista profiloitua selkeämmin 

yhteistyökumppaniksi. Tällöin museon ei tarvitse myöskään huolehtia eri ryhmiin kuuluvan 

asiantuntijuuden kartuttamisesta, vaan se voi pyrkiä yhteistyöllä löytämään menetelmät sekä keinot 

huomioida kulloisenkin ryhmän tarpeet. Perinteisilläkin museon toiminnoilla voidaan tehdä 

sosiaalisesti merkittävää työtä.  Esimerkkinä voi esittää vaikkapa ilmaisten pääsylippujen 

tarjoamisen mielenterveyskuntoutujille ryhmäkäyntejä varten tai tueksi psykiatrisen 

avohoitopotilaille, joille museokäynti voi merkitä elinpiirin laajenemista, sosiaalisten taitojen 

harjoittelua, oman osaamisen ja yhteiskuntaan osallistumisen vahvistumista sekä yleensä 

elämänlaadun paranemista.  Näin toimitaan Turussa, missä Turun kaupungin mielenterveyspalvelut 

jakavat asiakkailleen tulostettuja taidemuseon lippuja. Hyväksi havaittu käytäntö on toiminut jo 

useiden vuosien ajan. (Haataja 2010, 8.)  

 

Museoiden yhteistyökumppanit muodostuvat useasti erilaisten näyttelyiden tai muiden museon 

projektien yhteydessä. Osasta yhteistyökumppaneista muodostuu toimijoita, joiden kanssa 

työskennellään vakituisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteistyökumppaneita voi myös lähteä hakemaan ja 

projekteja kehittämään yhteistyössä. Toinen haastatelluista museolehtoreista kertoi 

yhteydenotoistaan kaupunkiin mielessään kulttuuriluotsi-toiminnan aloittaminen. Kulttuuriluotsilla 

tarkoitetaan vapaaehtoista, jonka voi pyytää mukaansa kulttuuritapahtumaan mennessään tueksi tai 

seuraksi. Yhteydenotot eivät vielä tässä vaiheessa olleet poikineet mitään, mutta asian tiimoilta 

oltiin kuitenkin keskusteltu. Samoin keskustelevaa opastusta kehitellessään museolehtori oli ollut 

yhteydessä vanhustenhuollon johtaviin työntekijöihin.  

 

Yhteistyön kohdentaminen sosiaalityölle tuttujen asiakasryhmien pariin tai toimijoihin, joilla on 

roolinsa vaikkapa ennaltaehkäisevän sosiaalityön kannalta, merkitsee museon yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta. Yhtenä museoiden indikaattorina suotuisten sosiaalisten vaikutusten saralla on 

nimenomaan yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä alan järjestöjen kanssa. Samoin jo aiemmin 

tässä työssä mainittu toiminnan aktiivinen kehittäminen osana paikallisia hyvinvointipalveluja on 

osa tätä. (Karvonen & Teräs & Mattila & Kukko 2007, 20-21.) Yhteistyön luominen ja tämän 

päivän muotisana verkostoituminen voivat merkitä konkreettisen toiminnan suunnittelemista ja 

toteuttamista. Sosiaali- ja terveyssektorin kanssa tehtynä työnä museo voi vaikuttaa myös 

laajemmin yhteiskuntaan ja vahvistaa samalla omaa rooliaan. Museon olemassaolon perusteillekaan 

tämä ei liene vähäpätöinen asia. 
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7.  Muistelutyötä ikäihmisten ehdoilla 

 

 

Lainalaukun sisältämä kulttuuriperintö kohtaa seitsemännessä pääluvussa ikäihmisten muisteluiden 

mukanaan kantaman henkilökohtaisen kulttuuriperinnön. Pääluvussa kuuluu ikäihmisten itsensä 

ääni. Toisaalta osallistuvan havainnoinnin käyttäminen tutkimusmetodina on kantanut aineistoon 

myös havaintoja tutkijasta itsestään. Lainalaukku näyttää tämän tutkimuksen valossa toimivan 

hyvinvoinnin lisäämiseksi sisältäen sosiokulttuurisen innostamisen piirteitä. Ollakseen kuitenkin 

varsinaista sosiokulttuurista innostamista kuumassa maailmassa, olisi toiminnan oltava tietoisempaa 

ja suunnitelmallisempaa työtä. Silloin myös kriittisempi muutostyö ikäihmisten elämänlaadun 

parantamiseksi heidän omaa toimijuuttaan vahvistaen voisi olla toiminnan tavoitteiden joukossa.  

 

 

7.1 Lainalaukun muisti 

 

 

Museoilla on erinomaisen hyviä mahdollisuuksia muistaa ja muistella. Museot ovat meidän 

muistiorganisaatioitamme, jotka kantavat kansakunnan muistia työnään. Museoiden kokoelmissa on 

valtava määrä muistia, muistelua ja muistoja kokoelman objekteihin kiinnitettynä. Muistelutyö ei 

kuitenkaan ole ollut tutkittavienkaan museoiden toiminnoissa mukana kuin vasta vuoden 2012 

alusta lainalaukun muodossa.  

 

Osallistuvan havainnoinnin kautta kerätyn materiaalin pohjalta syntyvä ensisijainen huomio 

lainalaukun käytöstä on muistelun rikkaus. Ikäihmisten keskuudessa käytössä ollutta lainalaukkua 

voisi siitä syystä nimittää vaikka muistelulaukuksi tai muistilaukuksi. Heidän käsissään laukku 

alkaa väistämättä elää menneitä vuosia yhdessä ikäihmisten kanssa kuten seuraavissa lainauksissa 

lainalaukun käyttötilanteissa ilmenee:  

 

”Aloitetaan laukulla. Sen näkeminen saa aikaa suuren hälyn. Jokainen tuntuu 

sanovan jotain. Ryhmä on varmastikin tottunut jutustelemaan, ajattelen. Ryhmän 

vetäjä alkaa jakaa puheenvuoroja. Lähes jokainen saa kertoa vuoron perään. Ainakin 
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kaksi vai kolme naista sanoo, että ”mulla oli tuollainen.” Yksi nainen sanoo, että 

”kyllä mulla oli komeampi ja isompi.” TPK 4.3.2012 

 

”Yksi nainen yhdistää laukun muuttoihin. Monta kertaa lähdettiin ja ”muutettu on 

paikasta toiseen toistakymmentä kertaa.” Ryhmän miehistä yksi kertoo, että oli 4-5-

vuotias poika, kun oli äitinsä kanssa junalla Kuopiossa sota-aikaan. Eksyi äidistä, 

mutta äiti onneksi löysi hänet juuri ennen junan lähtöä Kuopiosta ja pääsi poika 

sylissään vielä hyppäämään junan kyytiin. Junassa oli muutama saksalainen , jotka 

istuivat siinä vastapäätä. Heillä oli ”juuri tuollainen laukku”, jonka sisällä oli 

suolamakkarapötköjä. Äidilleen poika oli kuiskannut, että saisiko hänkin palasen, 

mutta äiti oli torunut kyselemästä moista ja hyssytellyt. Makkaraa ei ollut saanut, 

vaikka nälkä oli. Se oli jäänyt hänellä mieleen.  Vieressä istunut nainen alkaa 

puolestaan muistella, että laukku oli hyvä laittaa pyörän tarakalle ja ajaa sitten. 

Tavaroitakaan kun ei omistanut juuri mitään, että kaikki mahtui pieneen laukkuun.” 

TPK 4.3.2012 

 

Lainalaukkutuokiot alkoivat yleensä tuokion vetäjän kutsuessa ja kootessa muistelijoita paikalle. 

Kokoontuminen tapahtui rauhassa ja ensimmäisillä oli aikaa jutustella keskenään muita odotellessa. 

Kaikkien ollessa koolla tuokion vetäjä nosti esiin laukun ja esitteli sitä itselleen luontevalla tavalla. 

Jo tässä vaiheessa saatettiin alkaa muistelemaan laukun herättäessä vanhoja muistoja tai joidenkin 

muistellessa vaikkapa käyntiä merikeskuksessa. Sitten edettiin lainalaukun sisältöihin. Jokainen 

vetäjä valikoi ja käytti sisältöjä kukin tavallaan. Monet vetäjistä kävivät läpi suurimman osan 

laukun sisällöstä joko yhdellä tai muutamalla eri muistelukerralla kuten minulle kertoivat. 

 

Laukku, laukun esineet ja tarinat toimivat muistiherättäjinä. Muistoja voidaan herätellä ja aktivoida 

erilaisten aistialueen virikkeiden kautta. Näitä voivat olla kuvat, esineet, eri materiaalit, äänet, maut 

tai vaikka tuoksut. Toiminnallisempia virikkeitä ovat muun muassa draama, liike, rytmi, musiikki 

tai maalaaminen. Muistot ovat joskus syvällä meissä ja ne saattavat muistua mieleen vasta sopivan 

virikkeen kautta. Luovaa muistelutyötä tehtäessä kaikki mahdollinen vanha kannattaa säästää ja 

ottaa käyttöön. (Hohental-Antin 2009, 143.) Tämän vuoksi museon opetuskokoelmia tai 

lainalaukkuihin tai vastaaviin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja esineitä tai muita tavaroita on 

kannattavaa myös aktiivisesti kerätä. Museokokoelman objekteina esineet ovat erityinen museoille 

ominainen väline kommunikoida. (Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 306-313.) 
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Museon kokoelmapolitiikasta käsin lainalaukkua voi tarkastella myös hyötynäkökulmasta käsin. 

Museoita syytetään nimittäin usein esinebulimiasta. Toisin sanoen museoihin on kerääntynyt 

valtavat määrät esineitä, joiden säilyttäminen kulttuurihistorian todistuskappaleina kauas 

tulevaisuuteen on haasteellinen tehtävä. Kaikki kokoelmaobjektit eivät välttämättä ole yhtä 

arvokkaita säilyttää. Muistiherättäjinä hyvin toimiva lainalaukun esine on todennäköisesti museon 

varsinaisen kokoelman kannalta merkityksetön tai hyvin vähän merkityksellinen. Se voi olla 

kokoelmapoisto, ellei museo ole hankkinut sitä varta vasten lainalaukkua varten. Kokoelmapoiston 

uusi elämä joko museon opetuskokoelmissa tai lainalaukussa on aina parempi lopputulos kuin 

esineen hävittäminen tai siitä luopuminen.  

 

Olivat lainalaukun muistiherättäjänä toimivat esineet sitten museon kokoelman kannalta 

vähäpätöisiä tai vähän merkityksellisiä, niin lainalaukun muistiherättäjänä  ne toimivat odotetulla 

tavalla. Esineet ja laukun muut muistiherättävät nostivat mieleen assosiaatioiden kautta erilaisia 

muistoja. Hajuja eivät kaikki haistaneet, cd:n ääniä eivät kaikki tunnistaneet, mutta aiheeseen 

päästiin silti kiinni vaikkapa esineiden tai tarinoiden kautta. Lainalaukun muistiherättäjissä ei 

kuitenkaan ollut toiminnallisia muistiherättäjiä muutamia laulun sanoja ja niihin liittyviä nuotteja 

lukuunottamatta. Muistiherättäjien monipuolisuutta olisi siis mahdollista lisätä toiminnallisilla 

vinkeillä tai ohjeilla. Toiminnallisten aktiviteettien puute lainalaukun sisällössä karsii myös Anna-

Maija Malmisalo-Lensun ja Minna Mäkisen nimeämiä toiminnallisia dialogeja, joiden välityksellä 

heidän mukaansa koetaan voimakkaimmat reaktiot museon viesteihin. (Malmisalo-Lensu & 

Mäkinen 2007, 305-306.) Ottaen huomioon sen, että lainalaukku voi kiertää hyvin eri-ikäisten ja 

toiminnallisilta valmiuksiltaan erilaisten ihmisten parissa, voi käytännössä olla järkevämpää jättää 

toiminnallisten virikkeiden konkreettiset sovellukset lainaajien itsensä suunniteltavaksi. 

 

 

7.2 Lainalaukun tieto dialogissa ikäihmisten kanssa 

 

 

Leonie Hohental-Antinin tavoin kulttuuriperinnön voi ajatella olevan meissä jokaisessa ja elävän 

sekä tulevan olevaksi meissä itsessämme. Kohtaamme tätä kautta menneen arjessa ja 

kulttuuriperintö tulee ilmi ja julkilausutuksi toimiessamme päivittäisissä arkiaskareissa. 

Kulttuurituntemus ei ole siis pelkkää tietoa vaan persoonallinen kokemus on tärkeää. 

Henkilökohtaisen kokemuksen kautta kulttuuriperintö avautuu paremmin. Tätä näkökulmaa tuodaan 
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Hohental-Antinin mukaan nykyään korostetusti esiin. Kulttuuriperintö voi esiintyä 

henkilökohtaisella tasolla merkityksellisenä osana elämää. (Hohental-Antin 2009, 133-134.)  

 

Myös tämän tutkimuksen ikäihmiset tuovat kulttuuriperintöä esiin oman elämänsä kautta, siinä 

mielessä henkilökohtaisella tasolla. Heidän muistonsa täydentävät lainalaukun esittämää ajankuvaa 

ja tekevät siitä rikkaampaa. Laukun välittämä historia pääsee kiinni ruohonjuuritasoon näiden 

ihmisten elämän kautta. Esimerkiksi ensimmäisen sodanjälkeisen kahvilaiva Herakleen tulon 

Suomeen muistivat monet tuokioihin osallistuneet ja pystyivät kertomaan, miten siihen suhtautuivat  

ja mitä sen uutisoinnista muistettiin. Kahvipulaa oli nimittäin koettu, ja sotien aikana kukin 

tavallaan oli keitellyt korviketta kahvin sijaan. Muistot näyttivät moni-ilmeisellä tavalla toteen 

väitteen, että Herakleen tulo tosiaan oli aikansa seurattu suuri mediatapahtuma. 

 

Lainalaukun muistelutuokiota, jossa ryhmässä jaetaan muistoja, voidaan pitää Anna-Maija 

Malmisalo-Lensun ja Minna Mäkisen esittämänä ulkoisena dialogina. Ulkoisessa dialogissa 

näyttelyssä kävijä ja tässä tapauksessa lainalaukun tavaroiden ja tarinoiden katselija ja kuulija, 

keskustelee tulkinnoista muiden kanssa. (Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 305-306.) 

Toimiakseen lainalaukku herättelee, ellei suorastaan vaadi muistoja ja ikäihmisten omaa tietoa 

mukaan keskusteluun.  

 

Tarkasteltaessa lainalaukun sisältöä käyttäjien ulkoisen dialogin näkökulmasta ja tässä tapauksessa 

nimenomaan ikäihmisten parissa tehtyjen havaintojen pohjalta on huomioitava laukun tarjoaman 

tiedon eri tasot. Lainalaukun sisällön teemoista löytyy yleiseen tapakulttuuriin liittyviä 

kulttuurihistoriallisia teemoja kuten kahvin juominen, sokerin käyttö tai satama vapaa-

ajanviettopaikkana. Sataman työtkin ovat pääpiirteissään tuttuja monille. Toisaalta naisten 

satamassa tekemä työ ei välttämättä ole samalla tavalla tuttua tai tyypillistä yhtä monille. 

Lainalaukun satamasanastoa esittelevät erityissanastot puolestaan jättävät ulkopuolelle kaikki ne, 

jotka eivät sellaista erityissanastoa ole koskaan tarvinneet tai muusta syystä opetelleet.  

 

”...Vieressä istuva mies kertoo aktiivisesti tavaran lastaamisesta. Kysyn, onko hän 

nimenomaan tehnyt ahtaajan hommia. ”Miten sinä tiedät ahtaamisen?” Ymmärrän 

sen siten, että hän on tottunut puhumaan lastaamisesta, mutta ahtaaminen on se 

”oikeampi” termi. ”TPK 20.3.2012 
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Museoissa oleva tieto on sekä yleistä että syvällisempää ja yksityiskohtaisempaa tietoa historiasta. 

Valtakunnallinen Suomen merimuseo on merihistorian tallentamisen kautta alan erikoismuseo. 

Merihistoria voi olla suuremmalle joukolle aihealueensa puolesta vaikeammin lähestyttävä kuin 

Kymenlaakson museon temaattisesti monipuolisempi sisältö. Kymenlaakson museota leimaa 

maakuntamuseoille tyypillinen laaja-alainen kulttuurihistorian tuntemus, vaikka maakuntamuseona 

tallennusvastuu on alueellisesti rajattu. Museoiden välittämä historiatiedon tyypillisyys tai yleisyys 

ja toisaalta erityisyys näkyvät hyvin lainalaukun käytössä. Satamasanasto erityissanastona herätti  

ikäihmisissä syvää hiljaisuutta, päiden pudistelua ja hymähtelyä. Kuitenkin kahdessa tuokiossa 

löytyi henkilö, joka silminnähden ilahtui kuullessaan itselle oman erityisosaamisen kautta tuttuja 

sanoja ja muistellessaan, mitä niillä tarkoitettiin. Tämä tieto oli heille merkityksellistä ja heidän 

elämässään tavanomaista.  

 

”Yksi mies innostui kovasti satamasanastosta. Hän halusi, että niitä luetaan ja hän 

saa arvata niiden merkitystä. Muutkin yrittivät, mutta suurelle osalle ryhmäläisiä 

sanat olivat kaikki täysin outoja, eikä niitä jaksettu kuunnellakaan. Tyytymätöntä 

mutinaa naisten osalta. Miehet tiesivät paremmin. Selkeästi kaikkein parhaiten 

tietävälle tämä oli mieluista puuhaa ja eräs toinen mies kommentoi ”H. tietää 

kaiken.” Myöhemmin mieleeni tuli, että tämä on juuri sitä erikoismuseon 

syvällisempää tietoa, mistä museolehtorikin haastattelussaan puhui. Ja nyt tässä se 

yksityiskohtaisempi spesifistä aiheesta oleva tieto kohtasi kumppanin miehestä, joka 

muisteli satamasta tuttua erikoissanastoa. ”TPK 4.3.2012 

 

Käyttäjien näkökulmasta kummallakin tiedon tasolla on merkitystä. Osalle lainalaukun käyttäjistä 

syvällisemmällä, yksityiskohtiin menevällä tiedolla saavutetaan jotain heille merkityksellistä, jotain 

heitä kiinnostavaa ja innostavaa. Toiselle osalle yleisellä tiedolla on puolestaan enemmän 

kosketuspintaa. Olennaista on, että oikea tai kullekin merkityksellinen tieto saavuttaa oikean 

henkilön. Lainalaukku voi siten olla siltana vanhukselle itselleen ja kenties hänen identiteetille 

merkityksellisiin asioihin. 

 

Tietojen tasoa voi tarkastella käyttäjälähtöisesti myös elinikäistä oppimista pohtien. Ikäihmisten 

keskuudessa käytettynä lainalaukku herättelee muistoja ja kenties jo unohtuneitakin asioita 

nousemaan mieleen ja toisaalta kertaa tuttuja tapahtumia. Samalla saattaa oppia jotain uutta, mikä 

kokemuksena voi olla elähdyttävä tai elämys sinänsä. Museon muisti on aina yksilön muistia 

kattavampi. Lainalaukku pitää sisällään pisaran tästä museomaailmasta lähtiessään museon seinien 



65 
 

sisältä muualle. Siinä on sisällään mahdollisuus oppia jotain uutta kulttuurihistoriasta, meistä 

itsestämme ja muista.  

 

Muistelutyön vetäjän näkökulmasta lainalaukun tieto täydentää ja tukee sitä ikäihmisten taide- ja 

kulttuurityön ohjaamisen vaatimusta, jota voisi nimittää muistelutyön substanssiosaamiseksi. 

Ajatusta muistelutyön subtanssiosaamisesta esittelin tässä työssä alaluvussa 3.4. Vanhusten 

kulttuurityön ohjaaminen. Muistelutyön substanssiosaamiseen voisi kuulua historian tuntemus, 

aikakausille tyypillisten piirteiden ja arjen kulttuurihistorian osaaminen. Nämä tekijät ovat museon 

vahvuutena ja osaamisalueena. Osaaminen luonnollisesti näkyy lainalaukun sisällössä ja se tulee 

tätä kautta muistelutyön vetäjien sekä muisteluun osallistujien käyttöön. Museon osaamista voisi 

hyödyntää myös laajemmin. Muistelutyötä käytännössä tekevät vanhustyön toimijat voisivat 

vahvistaa muistelutyön substanssiosaamistaan tutustumalla ikäihmisten elämään siinä ajassa ja 

niissä olosuhteissa, joissa ikäihmiset lapsuuttaan ja nuoruuttaan viettivät. Museo voisi tarjota näille 

toimijoille omaa tietämystään kulttuurihistoriasta ja paikallisista, menneistä tavoista ja elämästä. 

 

 

7.3 Ikäihmiset äänessä omilla ehdoillaan  

 

 

Totesin aikaisemmin tässä työssä Leonie Hohental-Antinin kirjoittaneen, että muistelutyön kautta 

voi jäsentää koettua ja elettyä elämää ja sen vaikutuksia myöhempään elämään. Muistelu voi olla 

todellisuuden aktiivista hallintaa. (Hohental-Antin 2009, 118.) Havainnoimani lainalaukun kanssa 

pidettyjä tuokioita leimaa muistelun rikkaus, muistoja tuotetaan runsaasti eri aiheista ja niitä 

kerrotaan aktiivisesti. Vanhojen asioiden lisäksi muistellaan ja kerrotaan tämän päivän asioista. 

Ikäihmiset päättävät itse, kuinka persoonallisella tasolla haluavat elämäänsä jakaa.  

 

 Lainalaukku antaa mahdollisuuden muistella yhdessä toisten kanssa ja jakaa muistoja. Ryhmästä ja 

osallistujista riippuen muistoja saattoi jakaa kaikille ryhmän jäsenille tai vain vieressä istuvan 

kanssa. Jokainen tuokioon osallistuja saattoi itse määrätä tavan, jolla osallistui tai yhtä hyvin oli 

osallistumatta. Jos muistelemista voi pitää demokraattisena toimintana siinä mielessä, että jokaisella 

on jonkinlaisia muistoja, niin muistelutuokioihin osallistumistakin voi pitää demokraattisena 

toimintana myös siinä mielessä, että jokainen saattoi määrätä osallistumisensa tason. Oli 

mahdollista myös olla kertomatta mitään, istua hiljaa ja kuunnella, muistella vain itsekseen.  
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Oli lainalaukun tieto sitten yksityiskohtaisempaa ja syvällisempää kulttuurihistorian tietoa tai yleistä 

kulttuurihistoriaa vuosikymmenten tyypillisten piirteiden kuten pula-ajan kautta, niin voidaan 

todeta, että yleisesti sukupolvikokemukset tai perinteisiin identifioituminen eivät vaadi samanlaista 

sitoutumista kuin henkilökohtaisempien asioiden muisteleminen. Muistelu on epäpersoonallisempaa 

ja yksilöllisyys pysyttelee taka-alalla. (Saarenheimo 1997, 208-209.) Myös tämän yleinen-

persoonallinen –tason määräytyminen oli lainalaukun käytön yhteydessä ikäihmisten omassa 

valinnassa. He saattoivat itse harkita, mitä kertoivat muistoinaan. Kerrotut muistot käsittelivät 

melko yleisellä tasolla tyypillisiä tapoja, saman sukupolven yhteisiä kokemuksia kuten ruokia, 

kahvinjuontia, pukeutumiseen liittyviä asioita, matkojen tekemisiä, miesten viinan hakuja kieltolain 

aikaan ja muita arjen tapahtumia. 

 

”Valman tarinan lukemisen jälkeen katseltiin nylon-sukkia sekä huiveja. Niitä oli 

pölyisessä satamatyössä pidetty hengityssuojaimina. Tuokion naiset sanoivat, että 

heillä kyllä kaikilla on tuollaiset olleet, mutta jalassa. Tuokion vetäjä kysyi, ettäkö 

kaikille. Kaikki naiset viittasivat. Syntyi puhetta sukista. Saumat piti olla suorassa. 

Jalkaan oli jopa piirretty saumojen kuvia, jotta vaikutelma sukkahousuista saataisiin 

ilman nyloneitakin. ” TPK 4.3.2012 

 

Kolmessa ryhmässä muisteltiin myös sota-ajan kokemuksia kuten evakkomatkoja, pommitusten 

uhkaa ja sodan ilmapiiriä. Sota-aika oli selvästi mahdollisista traumaattisistakin kokemuksista 

huolimatta ryhmän jäsenten yhteinen sukupolvikokemus, johon liittyviä kertomuksia saattoi tuoda 

esille. Sota-aikaan liittyvät muistot käsittelivät kuitenkin hyvin yleisellä tasolla pelon tuntemuksia 

tai evakkotaipaletta paikasta toiseen. Yksityiskohtaisempiin tai henkilökohtaisempiin muistoihin ei 

kajottu, eikä niitä jaettu ainakaan ryhmälle kokonaisuudessaan. Muissa teemoissa saattoi kuitenkin 

olla persoonallisempia, henkilökohtaisempia muisteluita kuin vain kullekin ajalle tyypillisten 

tapojen kuvausta kuten puolison tapaamiseen liittyvät yksityiskohdat, puolison poisnukkuminen, 

kiellettyihin tai sopimattomiin paikkoihin meneminen.  

 

” Eräs nainen muisteli satamaruokalassa käyntiään. Oli sellaisessa kerran käynyt. 

Niillä oli kuitenkin huono maine, eikä ollut kertonut käynnistä miehelleen eikä 

muillekaan. ”Olitko sinä vähän tuhma?” kysyi hoitaja pilke silmäkulmassa. ”En ollut. 

Minä vain söin siellä.” vastasi nainen melkoisen napakasti. Oletettavasti 

satamaruokaloissa pystyi olemaan siis myös toisella tapaa tuhmia naisia.” TPK 

22.3.2012 
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Oman läsnäoloni vaikutusta tuokioiden kulkuun en pysty arvioimaan. Siitä, että minun annettiin 

osallistua tuokioihin voi kuitenkin päätellä, ettei muisteluita ainakaan lähtökohtaisesti katsottu niin 

intiimeiksi, että täysin ulkopuolisen henkilön läsnäolo olisi tuokion tarkoitusperiä oleellisesti 

haitannut. Tuokioon osallistujille itselleen jäi siten sen arviointi, missä määrin he halusivat jakaa 

henkilökohtaisempia muistojaan tämän ryhmän ja minun kanssani. 

 

 

7.4 Yhdessä muistellen 

 

 

Yhdessä muisteleminen voi tuottaa iloa ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Ikäihmisten oma 

tietämys on muisteluissa pääosassa. Tällainen voi olla tärkeä kokemus esimerkiksi hoivakotien 

päiväjärjestykseen sidotuille vanhuksille, joiden kahvinjuonnin, syömisen tai peseytymisen 

ajankohta määräytyy heidän henkilökohtaisista mieltymyksistään tai tottumuksistaan riippumatta. 

Sen sijaan he tietävät vanhat asiat hoitohenkilökuntaa paremmin ja voivat jakaa tätä 

asiantuntijuutta. He tietävät menneistä ajoista ja täydentävät lainalaukun esittämää historiakuvausta 

omilla kokemuksillaan saadeen menneen ajan elämään siinä hetkessä. He ovat kokeneet samaa ja 

vielä enemmän kuin mitä lainalaukku pystyy kertomaan. He ovat oman elämänsä ja eletyn ajan 

asiantuntijoita.  

 

”Tuokiota vetänyt hoitaja kyselee kuvista (katsotaan samat kuvat vielä dvd:ltä) ja 

sanoo, ettei itse tunne paikkoja eikä tunne niitä aikoja. Pyytää ryhmän jäseniä 

kertomaan. Niin sanottu oikea vastaus kuvien tarinaan on nimenomaan osallistujien 

hallussa.”TPK 20.3.2012 

 

Lainalaukun tarjoama tuokio antaa tilaisuuden kuulla ikäihmisiä ja heidän elämäänsä sekä toisaalta 

se tarjoaa mahdollisuuden yhteisen historian tekemiselle kussakin hetkessä, jos henkilökunta haluaa 

ja pystyy osallistumaan.  Tuokio rauhoittaa tilanteen muisteluiden lisäksi tämän hetken elämiselle.  

 

”... tässä tuokiossa oli paljon hoitohenkilökuntaa osallistumassa kuvien katseluun. 

Hoitohenkilökunta kommentoi kuvia ja ihmetteli ja kyseli paljon ikäihmisiltä. Ja 

nauratti heitä jutuillaan ja myös toisin päin. ”Täitä tukassa, maailma vihaa, eikä 
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miestä saa mistään.”, yksi nainen muisti. ”Silleen sanottiin.” Naurettiin yhdessä ja 

yksi hoitajista kirjoitti sanonnan ylös.” TPK 22.3.2012 

 

”Huivia ja nylon-sukkiakin katseltiin. En kuullut, mitä niistä muisteltiin, koska 

seurasin vieressä istuvan miehen tarinoita. Sukat ja huivi kulkeutuivat kuitenkin 

meidänkin kohdalle. ”Tämä on varmaan joku mainosjuttu”, epäili mies huivia 

katsellessaan. ”Taitaa olla vanha huivi tuolta laukusta sanoin ja vanhat on 

sukatkin.”, sanoin. ”Laitanko jalkaan? ” , kysyin. Miestä ja lähellä seisovaa tuokion 

vetäjää nauratti.” TPK 20.3.2012 

 

Myös ryhmänvetäjät ja tuokioon osallistuneet hoitohenkilökunnan jäsenet tuottivat omia muistojaan 

siitä, mitä edellisiltä ikäpolvilta oli kuultu tai mitä vaikkapa lapsuudesta muistettiin. Tuokioon pääsi 

osallistumaan omilla muistoillaan jokainen innokas, halukas ja kykenevä. Vanhuksen näkökulmasta 

voidaan ajatella, että toimintakyvyltään rajoittuneella vanhuksella saattaa olla eletyssä elämässä 

ilahduttavien muistojen lisäksi omaa mennyttä toimijuutta kiinni, mikä edelleen voi tuottaa 

kokemusta omasta merkityksellisyydestä. Välttämättä kaikkiin muihin olosuhteisiin tai sosiaalisiin 

suhteisiin ei pääse vaikuttamaankaan enää entiseen tapaan. Liisa Laukkarinen tavoittaakin 

mielestäni eräässä runossaan jotain oleellista vanhenemisesta, toimintakyvyn rajoittumisesta ja 

olosuhteissa kuten vaikkapa lähiomaisten vähistä vierailuista, yksinäisyydestä. Muistoissa voi olla 

tosiaan olla jotain lohdullista ja elämää kannattelevaa. 

 

Vanhan vähenevät ilot 

muistoja 

olleen elämän ikävää, unen ohuutta 

ja aamuun kestäviä muminoita 

kun kukaan ei käy. 

Pojat pistäytyvät ovella hymähtämässä, 

vähättelevät mennyttä, 

eivät ymmärrä: 

mitä vanhalle muuta jää? 

Ja menneessä elämässäkin pysyminen on 

elämässä pysymistä. 
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7.5 Muistojen arviointia 

 

 

Muisteleminen yhdessä tuo esiin ryhmässä muistelemisen hyvät ja huonot puolet. Jos ryhmää vetää 

taitamattomampi ohjaaja, eivät ujoimmat ehkä pääse lainkaan ääneen. Toisaalta voi olla, että hyviä 

muistelijoita ja tarinan kertojia haluavat kaikki kuulla, eikä muita muistelijoita kenties ehditä siitä 

syystä yhtä vahvasti huomioimaan. Vahvistaako sellainen muistelu myös ryhmän arkoja tai 

vetäytyviä? Onko muistelutyö sittenkään demokraattista, jos vain parhaat muistelijat pääsevät 

ääneen? Ryhmän vetäjällä näissä yhteyksissä on monia lankoja käsissään onnistuneen kokemuksen 

tuottamiseksi. Tämän tutkimuksen osalta ei ole kuitenkaan tarkoitus arvioida ryhmien vetäjien 

taitoja ja taituruutta lainalaukun käytössä. Se ei estä toteamasta sitä, että ryhmän vetäminen niitä 

vaatii. Mahdollisille vetäjille, jotka tätä työtä lukevat, voin sanoa, että mielestäni kaikissa 

havainnoimissani ryhmissä ryhmän vetäjä toimi varsin kiitettävästi. 

 

Mutta mitä sitten tapahtuu, ellei muistakaan kovin paljon, mutta muut tuntuvat muistavan? Koin itse 

vastaavaa sekä lainalaukkutuokioissa, joissa muun muassa lähiympäristön paikat eivät olleet kovin 

tuttuja minulle, että myös havainnoidessani muiden muisteluita oman ala-asteen luokan 

kokouksessa, joka sattui tutkimuksen kanssa samaan aikaan.  

 

”27.3.2021 lisätty. Ala-asteen 3-6. luokkien luokkakokous takana. Paljon muisteluita, 

mitä silloin tapahtui. Jotkut muistivat tarkasti nimiä, eleitä, pieniä episodeja. Oli 

mukava saada muistoja ”takaisin” itselle, kun niitä kuuli toisten kertomana. Ala-

asteen elämäni tuli siten paljon rikkaammaksi. Koin kuitenkin samalla olevani itse 

osittain melko tyhjällä päällä varustettu. Muistin kyllä joitakin asioita erittäin hyvin, 

mutta en muistanut määrällisesti kovin paljon ja oli monia opettajiakin, jotka olin 

kokonaan unohtanut. Ryhmässä kerrottuna omia muistoja tai muistelukykyä tuli 

tahtomattaankin arvioiduksi toisten kertomia vasten. Jäin pohtimaan, toimiiko 

samanlainen dynamiikka myös ikäihmisten muistelutuokioissa? Tuottaako muistelu 

onnistumisen kokemuksia vain hyvämuistisille tarinankertojille  ja jättää vähemmän 

muistelukykyisiä tai huonomuistisia tuntemaan huonommuutta? Jos jättää, niin missä 

määrin muistelutyötä voi silloin pitää itseä tai oman elämän merkitystä eheyttävänä? 
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Kysymys liittyy yleisesti myös ryhmädynamiikkaan, ehkä myös lainalaukkuun 

menetelmänä, jota voisi vielä kehittää tämän suhteen toimivammaksi.” TPK 27.3.2012 

 

Ei ole yhdentekevä kysymys, synnyttääkö lainalaukun käyttö edellä kuvatun kaltaisia kokemuksia 

ikäihmisten parissa. Tämänkaltaisia kokemuksia voi kuitenkin pitää mahdollisina. Muisteluiden 

arvioiminen ja muistelijoiden kertojankykyjen arvioiminen tapahtuu melko sisäänkirjoitetusti 

yksilön suuntautuessa ja reagoidessa sosiaalisissa tilanteissa persoonallisella tavalla. Tuokion 

vetäjän on silti syytä olla tietoinen tämänkaltaisistakin tilanteista muistelutyötä toteutettaessa. 

Toisaalta ryhmä tuo myös sosiaalisella tasolla ilon ja hyvän olon tunteita, joita ei voi muuten 

tuottaa. 

 

”...Pääsiäisriäksyistä (?)  puhuminen herätti minussa muistot omasta lapsuuden 

pääsiäiskellojen soittamisen perinteestä. Muistin pimeät yöt ja tunnelman, kun 

mummon luota lähdettiin naapuritaloon soittamaan kelloja tarkoituksena meluten ja 

huutaen herättää naapurit, jotka kyllä tiesivät odottaa tulijoita vesikannujen ja –

sankojen kanssa. Meidät oltiin valmiita kastelemaan, ellemme pitäneet varaamme. Nyt 

joku tuntematon nainen puhuu samasta asiasta. Olen täysin samalla kartalla ja tunnen 

sukulaisuutta hänen kanssaan tämänkaltaisen perinteen jakajana.” TPK 4.3.2012 

 

Muistojen arviointi voi virittää yhteenkuuluvuuden tunteita. Tämä sekä edellisenkin lainauksen 

esittämä havainto tulee lähelle sisäisen dialogin käsitettä. Museovieras tai tässä tapauksessa 

lainalaukkutuokioon osallistuva käy itsekseen sisäistä dialogia omien ajatustensa ja museon 

tulkintojen välillä (Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 305-306). Kyse ei kuitenkaan ole tässä 

tapauksessa pelkästään museon tulkinnoista vaan myös muiden tuokioon osallistuneiden 

kerronnasta, johon reagoidaan.  Lyhyesti voidaan todeta, että lainalaukku on museon yksi kanava 

ulkoisille ja sisäisille neuvottelullisille dialogeille toteutua. Tämän alaluvun havaintoja, jotka 

perustuvat ainoastaan tutkijan omiin tuntemuksiin, voi myös kritisoida siitä, että ikäihmisten oma 

ääni tai omat tuntemukset eivät niistä välity. Tästä huolimatta havainnot ovat mielenkiintoisia 

tämän tutkimuksen kannalta. Niiden herättämänä voi joku lukija kiinnostua tarkastelemaan 

muistelutyön toimijuutta ja osallisuutta ikäihmisten itsensä sanoittamana. Mielenkiintoinen suunta 

voisi tällaiseen jatkotutkimukseen avautua esimerkiksi Jyrki Jyrkämän esittämien toiminnan 

modaliteettien kuten osaamisen, haluamisen, tuntemisen, voimisen, täytymisen ja kykenemisen 

kautta (Jyrkämä 2007, 206-207). 
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  7.6 Pohdintaa: Lainalaukku sosiokulttuurisena toimintana 

 

 

Tutkimuksessa käytetty sosiokulttuurisen innostamisen viitekehys muuntui tutkimusprosessin 

edetessä sosiokulttuurisen innostamisen piirteiden havainnoimiseksi lainalaukun käytössä. 

Osallisuuden ja toimijuuden havainnoiminen lainalaukun tarjoamissa ikäihmisten 

muistelutuokioissa osoitti, että lainalaukulla on mahdollisuuksia toimia sosiokulttuurista 

innostamista hyödyntäen. Lainalaukku toimii ikäihmisten itsensä hyväksymillä ehdoilla, sikäli kun 

tuokioon osallistumisen voidaan katsoa olevan ikäihmisten itsensä oma valinta. Voidaanhan 

nimittäin myös ajatella, että ikäihmiset olisivat halunneet tehdä jotain aivan muuta kuin osallistua 

tuokioon, mutta paremman puutteessa tulivat paikalle. Käytännön kannalta sosiokulttuurista 

innostamista toteutettaessa oleellista olisi kuitenkin lähestyä eri ryhmiä heidän itseänsä 

hyväksymillä tavoilla ja löytää eri ryhmille sopivat toimintatavat (Toikko 2002, 272-274). Tätä 

kysymystä olisi mahdollista problematisoida enemmänkin ja jatkaa tutkimustyötä tai yleensä 

museon toiminnan kehittelyä sen suhteen, mitä ikäihmiset lopulta haluavat itse tehdä ja miten. 

Toisen museolehtorin sanoin: 

 

”Et turhahan meidän on täällä miettiä, että nyt ne ehkä haluis jotain tällasta, et kun 

sais sen keskusteluyhteyden jotenkin sinne vaikka vanhainkoteihin tai vaikka niihin 

asukkaisiin, sinne todellisiin käyttäjiin, ni sehän ois parasta. Et heidän kanssa 

mietitään, et mitä he haluu. ”Ote haastattelusta 30.3.2012 

 

Perustavoite ikäihmisten sosiokulttuurisessa innostamisessa onkin, että yksilöt ja yhteisöt ottaisivat 

toimijan rooliin itselleen. Pyrkimyksenä on aikaansaada osallistumista ja luoda tilanteita 

monipuoliselle kommunikaatiolle, jotta persoonallinen kehitys, yhteisöllinen elämä ja laajempi 

integroituminen yhteiskuntaan olisi mahdollista, jotta ikäihmisten ääni kuuluisi ja heitä 

arvostettaisiin. (Kurki 2007, 83.)  

 

Lainalaukku mahdollistaa ikäihmisten äänen kuulumisen tuokion puitteissa. Tuokion aika on 

tarkoitettu yksinomaan heidän muisteluilleen, heidän kertomisensa ja tietämisensä arvostamiseen 

tätä kautta. Muistelu ryhmässä voi tukea yhteisöllisyyttä ja yhteyksien vahvistumista tuokioon 

osallistuneiden kesken. Jo tällainen toiminta voi voimauttaa ja muistuttaa ikäihmisiä heidän omasta 

kompetenssistaan ja vahvistaa toimijan roolia. Muistelu voi toisaalta nostaa esiin huonommuuden 
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tunteita, jos ”pää ei enää pelaakaan” niin hyvin kuin aiemmin tai jos mieleen tulevat muistot ovatkin 

traumaattisia. Muistelutyön kautta voidaan toki tulkita ahdistavia muistoja vähemmän ahdistaviksi, 

mutta lienee mahdollista, että näin ei välttämättä käy tai että käykin päinvastoin. Sisäisten dialogien 

vaikutusta eheyttävänä tai haavoittavana kokemuksena ei tämä tutkimus pysty tavoittamaan.  

 

Lainalaukun muistelut luotaavat paljon mennyttä aikaa, mutta käyvät kääntymässä välillä tässä 

päivässäkin. Arkisen kahvinjuonnin tavat tulevat pohdituiksi tuokioiden aikana myös nykyisyydestä 

käsin tai satamatyön koneellistumista ja automatisointia mietitään. Vanhat ajat antavat perspektiivin 

ja muisteluita olisi periaatteessa mahdollista viedä eteenpäin nykyisyyden tarkasteluun. Se voisi 

ohjatusti tapahtua enemmän tai vähemmän kriittisessä hengessä ja suunnata tulevaisuutta kohden. 

Lainalaukku voisi toimia välineenä sekä muistelutyölle että sosiokulttuuriselle innostamiselle. Sen 

avulla voisi nimenomaan sosiokulttuurisen innostamisen tavoin tukea ihmisiä osallistumaan itse 

yhteisöjensä kehittämiseen ja yhteisöissä toimimiseen. Silloin se merkitsisi myös heitä rajoittavien 

tilanteiden ja elementtien paikantamista ja lopulta niiden ylittämistä (Kurki 200, 42). Tämä tehtävä, 

sen mahdollinen suunnittelu ja toteuttaminen jää kuitenkin ryhmien ohjaajien käsiin. Museo 

puolestaan voi hyödyntää tai olla hyödyntämättä tätä mahdollisuutta omissa toiminnoissaan, joissa 

muistelu tai yleensä historian perspektiivi voi tarjota alustan nykyisyyden kriittiselle tarkastelulle ja 

oman toimijan position näkemiselle ajan virrassa tässä ja nyt. Janne Vilkunan määritelmän 

museolaitoksen yhteiskunnallisista perustehtävistä voi nähdä yllyttävän tämän suuntaiseen 

toimintaan. Erityisesti näin voi tarkastella hänen kirjaamansa kolmatta perustehtävää. Museon 

yhteiskunnallinen perustehtävä on: 

 

1. Auttaa meitä löytämään vastaus kysymykseen kuka olen, keitä olemme ja keitä ovat 

nuo muut joko ajallisesti tai alueellisesti kaukaiset ihmiset 

2. Olla suunnistusjärjestelmä, koska kun ymmärrämme, mistä olemme tulossa ja missä 

olemme, pystymme ehkä myös suunnittelemaan minne menemme. 

3. Kun ymmärrämme olevamme osa sukupolvien jatkumoa, ymmärrämme, että elämä 

on elettävä juuri nyt: menneisyyden muistot aktivoivat ja yllyttävät meitä ottamaan 

vastuun elämästämme, lähimmäisistämme ja ympäristöstämme. (Vilkuna 2002, 271.) 

 

Samoin Jouko Heinonen ja Markku Lahti määrittelevät museon yhteisönsä palvelijaksi. He toteavat 

museon olevan yhteiskunnan muisti kuten kirjasto ja arkisto, yhteiskunnan tunne kuten teatteri ja 

niiden lisäksi yhteiskunnan omatunto. Siten museokentän johtavaksi toiminta-ajatukseksi 

muotoutuu tarve vastata kysymykseen, miten nykyisyyteen on tultu ja miten ihmisyhteisö 
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tulevaisuudessa kehittyy pikemminkin kuin keskittyä siihen, miten asiat ennen olivat. (Heinonen & 

Lahti 2001, 262-264.)  

 

Vilkunan sekä Heinosen ja Lahden pohdinnat museon roolista yhteiskunnassa, yhteisöissä ja 

yksilönkin tasolla muistuttavat tämän työn alussa esittämiäni Tomislav Solan ajatuksia.  Edelleen 

nämä ajatukset toistavat sosiaalityölle ja sosiokulttuuriselle innostamiselle ominaisia 

kysymyksenasetteluita. Rakenteellisen sosiaalityön tehtävät lähtevät pitkälti samoista 

peruspilareista. Sosiokulttuurisen innostamisenkin prosessissa joudutaan vastaamaan kysymyksiin 

kuka minä olen, mistä tulen ja minne menen. Samoin prosessissa asettaudutaan olemaan yhteisön 

palvelija, innoittaja ja yllytetään yksilöitä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa ottamaan vastuuta toinen 

toisistamme sekä toisaalta meitä oman elämämme toimijoina itsestämme. Tämän pääluvun myötä 

olen myös esittänyt, että sosiokulttuurisesta viitekehyksestä käsin tarkasteltuna lainalaukun 

käyttäminen ja sen kautta tehtävä muistelutyö voi ikäihmisten kohdalla toimia yhtenä museon 

menetelmänä konkretisoida mainittuja museon yhteiskunnallisia tehtäviä.   
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Lopuksi 

 

Ikäihmisten joukko on kirjava. Ei voida olettaa, että museo tavoittaisi kaikkia mukaan nykyiseen tai 

tuleviin toimintoihinsa. Heistä osa on kuitenkin mukana museon toiminnoissa kävijöinä, 

tapahtumiin ja teemapäiviin osallistujina. Jotkut hyödyntävät museon näyttelyitä yksinään tai 

ryhmässä. Osa lukee julkaisuja. Museo tarjoaa elämyksiä, museo voi virkistää ja parhaimmillaan 

museokäynti voi ajaa ryhmän jäseniä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kuuntelemaan toinen 

toisiaan. Museossa voi huomata, miten ihminen on aikojen kuluessa elänyt elämäänsä ja rakentanut 

yhteiskuntaa. Kävijä saattaa herätä näkemään omatkin mahdollisuutensa vaikuttaa sekä omiin 

olosuhteisiin että kenties yhteiskunnassa vallitseviin olosuhteisiin. Ehkä hän myös huomaa, miten 

kulttuuri, aika ja paikka sitovat ihmistä, hyvässä ja pahassa. Museossa on paljon mahdollisuuksia 

myös sosiaaliselle ja sen näkemiselle olennaisena kaikenikäisien ei pelkästään ikäihmisten kohdalla. 

Se tarkoittaa vahvistusta näkemykselle, ettei museo ole irrallinen osa muusta yhteiskunnasta. Museo 

ei vain välitä kulttuuriperintöä vaan on osa sosiaalista maailmaa, osa yhteiskuntaa, 

kansalaisyhteiskuntaa ja yhteisöjä enemmän tai vähemmän riippuen toiminnoistaan, 

toimintatavoistaan ja niiden asettamista mahdollisuuksista ja ehdoista. Esimerkiksi keskusteleva 

opastus vastaa omalta osaltaan osallisuuden kysymykseen. Vaikka on vaikea sanoa, innoittaako se 

lopulta muutokseen paremmasta, mutta jos se auttaa yhteenkuuluvaisuuden lisäämisessä, oman 

itsensä ja ympäristönsä ymmärtämisen lisäämisessä ja kannustaa dialogiin, siinä tapauksessa se jo 

toimii sosiokulttuurisen innostamisen tapaan.  

 
Ikäihmisiä ajatellen voi museokin huomioida olosuhteet, joissa ikäihmiset elävät. Näitä olosuhteita 

voi ymmärtää ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Tämän ei tarvitse olla välttämättä suurta muutostyötä, 

mutta se voi olla esimerkiksi lainalaukun tarjoamista ikäihmisten käyttöön ja uusien, museoiden 

saaman palautteen mukaan kovasti toivottujen lainalaukkujen toteuttamista heidän käyttöönsä. 

Ikäihmisten hoitajilla ei lainalaukun kaltaisen historiatiedon keräämiseen ole samanlaisia 

edellytyksiä kuin museolla kokoelmineen ja koulutettuine henkilökuntineen. Hoitohenkilökunnalle 

lainalaukku kuitenkin tarjoaa ainakin helpotusta heidän työn suunnitteluun ja tekemiseen ja 

lainalaukun kautta museo saattaa myös vastata hoitohenkilökunnan vähyyden tai jopa puutteen 

tuomiin työpaineisiin. Tämä ei ole vähän merkityksellinen lisäarvo lainalaukulle. Ikäihmisille 

lainalaukku voi toimia kanavana tuottaa omaa toimijuuttaan heille mahdollisella ja 

merkityksellisellä tavalla. 
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Tutkimuksen lähtökohtana oli koetella asetelmaa museosta sosiaalisen maailmassa ja 

mahdollisuuksia mukaan tehdä huomioita niistä ratkaisuista museossa, jotka edesauttavat 

sosiaalisen osa-alueen huomioimisessa ja toimivat ennaltaehkäisevän sosiaalityön mahdollistajina. 

Tämän tutkimuksen puitteissa on lainalaukun käytölle esitetty parannusehdotuksia ja tuotu esiin 

keskeisiä havaintoja sen käytöstä. Jo nykyisenlaisena lainalaukku vahvistaa ikäihmisten omaa 

toimijuutta ja osallisuutta arjessa. Ikäihmisten omat muistot ja oma ääni ovat pääosissa. Ikäihmiset 

saavat asiantuntijan aseman. Museon tieto lainalaukun muodossa kohdentaa huomion menneeseen 

aikaan ja herättelee sitä henkiin ikäihmisten kautta. Toisaalta muistolaukku myös välittää 

kulttuurihistoriaa, mikä itsessään voi ilahduttaa ja luoda arvokkuuden tunteita ikäihmisten 

tunnistaessa tarinoissa myös itseään ja elämäänsä. Toiminnallisten muistiherättäjien puuttuminen 

lainalaukun sisällöstä voi puolestaan antaa aihetta kehitellä lainalaukkua eteenpäin. 

Toimintatutkimus tutkiikin todellisuutta, jotta sitä voitaisiin muuttaa. Muutos on ihannetilanteessa 

muutos parempaan. On myös todettava toimintatutkimuksen ideaa mukaillen, että kulloinkin luotu 

parempi käytäntö on kuitenkin vain tilapäinen ja toimii kunnes keksitään vielä parempi 

toimintatapa. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 44-49.) Lainalaukku on tällä hetkellä toimiva ja hyvä 

idea käytäntöön tuotuna, mutta tulevaisuudessa keksitään varmasti vielä paljon muitakin toimintoja 

ja käytänteitä ikäihmisille kuten muillekin museon käyttäjille. 

 
Museolehtoreiden haastattelut puolestaan loivat kuvaa museon tahdosta tavoittaa kaikki 

kulttuurihistorian pariin. Museopedagogiikan keinoin vanhoilla ja uusilla menetelmillä tavoitellaan 

mahdollisimman suurta yleisöä osallistumaan museon toimintaan ja hyötymään museon 

välittämästä hyvinvoinnista. Museon nykyisillä toiminnoilla on mahdollisuuksia ennaltaehkäisevän 

sosiaalityön kentillä, kun ajatellaan hyvinvoinnin tavoittelemisen olevan museonkin päämääränä. 

Monipuoliset ja eri kohderyhmille suunnatut toiminnat kutsuvat luokseen erilaisia ryhmiä ja 

yksittäisiä kävijöitä. Museo luo jo nykyisillä museopedagogiikan menetelmillä hyvinvointia. 

Toiminta voisi kuitenkin olla vielä enemmän yhteistyössä suunniteltua toimintaan toivottujen 

osallistujien kanssa. Tällaisen keskusteluyhteyden luominen ja ylläpitäminen voisi olla yhtenä 

perusteluna myös museon olemassaololle itsessään.  

 
Toivon, että omalta osaltaan tämä tutkimus edesauttaa museota näkemään selkeämmin oman 

roolinsa sosiaalisena toimijana ja toisaalta antaa eväitä museolle perustella näitä kantoja 

osallisuuden ja toimijuuden näkökulmista. Toisaalta erityisesti museon muistelua hyödyntävän 

toiminnan toivon saavan tämän tutkimuksen kautta teoreettista perustelua. 
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Näen, että sosiaalisen arvon ei tarvitse olla museoissa toiminnan keskiössä, mutta sen rooli voisi 

olla nykyistä näkyvämpi. Keskusteluyhteyksien luominen sosiaalisektorin toimijoihin ja 

osallistumisen lisäämiseen tähtäävät toiminnot ovat siinä mielestäni avainasemassa. Uskon, että 

yleisesti museon mahdollisuuksia ennaltaehkäisevän sosiaalityön kentällä tullaan tulevaisuudessa 

näkemään yhä enemmän myös konkreettisina tekoina suomalaisissa museoissa. Tutkimus voi 

omalta osaltaan antaa tukea tälle suunnalle, etsiä yhtymäkohtia ja madaltaa näin kynnystä 

sosiaalisen ja kulttuurisen kohtaamisille. Museo ei siinä mielessä ole yksin tämän suunnan 

mahdollisuuksien selvittämisessä. Se, mikä on kuitenkin jo tässä vaiheessa mielestäni tosiasia, on 

museon mahdollisuudet ennaltaehkäisevän sosiaalityön kentillä – niitä on ja niitä voidaan käyttää. 

Tulevaisuuden museohistorian kirjoittajille ja ennaltaehkäisevän sosiaalityön tarkastelijoille jää 

lopulta sen arvioiminen, miten näihin mahdollisuuksiin tartuttiin ja mitä niillä saatiin aikaan.  

  

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

LÄHTEET 

 

Ateneumin taidemuseo (2011)  http://www.ateneum.fi/content/s2/pdf/Muistipolku.pdf Viitattu 
14.10.2011. 

 

Barr, Jean (2005) Dumbing down intellectual culture: Frank Furedi, lifelong learning 
and museums 
http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety/documents/volumes/barr.pdf 
Viitattu 17.1.2012. 

 

Bergvist, Sofie (2008) Romer och resande – bortom romantik ock plåga. Myter och makt på 
museum. Teoksessa Laura Boxberg & Minna Haukio (toim.) Yksinpuhelusta vuoropuheluun – 
museoiden roolista monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 
http://www.cultureforall.info/doc/monikulttuurisuus_kansio/yksinpuhelusta_vuoropuheluun_semin
aarijulkaisu.pdf  Viitattu 17.1.2011. 

 

Crooke, Elizabeth (2008) Museums and Community. Teoksessa Sharon Macdonald (toim.) 
Companion to Museum Studies. Wiley: England, Chichester. 
http://helios.uta.fi:2079/lib/tampere/docDetail.action?docID=10249181&p00=senior%20museum 
Viitattu 18.1.2012. 

 

Desvallées, André & Mairesse, Francois (2010) Key Concepts of Museology. Armand Colin. 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Anglais
_BD.pdf Viitattu 14.12.2011.  

 

Elo, Pekka & Järnefelt, Heljä & Kallio, Kalle & Laine, Mikko & Pohjanvirta, Marja-Liisa (2004) 
Perinne, identiteetti ja museo. Teoksessa Kalle Kallio (toim.) Museo oppimisympäristönä. Suomen 
museoliiton julkaisuja 54. Jyväskylä, Gummerus. 

 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere, Vastapaino. 



78 
 

 

Eskola, Jari (2010) Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Laadullisen aineiston analyysi vaihe 
vaiheelta. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. 
Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 
Juva, PS-Kustannus. 

 

Etelä-Karjalan museo (2012) http://elavamuseo.blogspot.com/search/label/museomummo Viitattu 
12.4.2012. 

 

Grönfors, Martti (2007) Havaintojen teko aineistonkeräyksen menetelmänä. Teoksessa Juhani 
Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: 
virikkeitä aloittelevalla tutkijalla. Juva, PS-kustannus. 

 

Haataja, Mira (2010) Kysely mielenterveyshäiriöisten asiakkaiden huomioimisesta museoissa. 
http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/tutkimukset_ja_raportit/kysely_mthairioisten_huomioimisesta_
museoissa.pdf Viitattu 19.4.2012. 

 

Haapalainen, Riikka & Järnefelt, Heljä & Kallio, Kalle (2004) Nyt ja tulevaisuudessa. Teoksessa 
Kallio, Kalle (toim.) Museo oppimisympäristönä. Suomen museoliiton julkaisuja 54. Gummerus, 
Jyväskylä. 
 
 

Heikkinen, Hannu & Jyrkämä, Jyrki (1999) Mitä on toimintatutkimus? Teoksessa Hannu L. T. 
Heikkinen & Rauno Huttunen & Pentti Moilanen (toim.) Siinä tutkija missä tekijä. 
Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Juva, Atena Kustannus. 

 

Heinonen, Jouko & Lahti, Markku (2001) Museologian perusteet. Suomen museoliiton julkaisuja 
24. Jyväskylä, Gummerus. 

 

Helinä Rautavaaran museo (2012) Tapahtumat. Maan ihminen –liikepaja senioreille. 
http://helinamuseo.fi/events/maan-ihminen-liikepaja-senioreille/ Viitattu 24.1.2012. 

 



79 
 

Hohental-Antin, Leonie (2006) Kutkuttavaa taidetta. Taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä. Juva, 
PS-kustannus. 

 

Hohental-Antin, Leonie (2009) Muistot näkyviksi. Muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä. Juva, 
PS-kustannus. 

 

Hohental-Antin, Leonie (2010) http://www.muistojentalo.fi/index.php/koulutus-vierailu Viitattu 
18.4.2012. 

 

ICOM (2010a) Code of Ethics. http://icom.museum/who-we-are/the-vision/code-of-ethics/4-
museums-provide-opportunities-for-the-appreciation-understanding-and-promotion-of-the-natural-
an.html#sommairecontent Viitattu 15.12.2011. 

 

ICOM (2010b) Code of Ethics. http://icom.museum/who-we-are/the-vision/code-of-ethics/1-
museums-preserve-interpret-and-promote-the-natural-and-cultural-inheritance-of-
humanity.html#sommairecontent Viitattu 15.12.2011. 

 

Jalava, Veera (2010) Mummot kyhää – graffitiopetusta ikäihmisille. 
http://kuriositeettikabi.net/numero11/Jalava.html Viitattu 23.1.2012. 

 

Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityön tekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja 
paikat. Tampere, Vastapaino. 

 

Jyrkämä, Jyrki (2007) Toimijuus ja toiminjatilanteet – aineksia ikääntymisen arjen tutkimiseen. 
Teoksessa Marjaana Seppänen & Antti Karisto & Teppo Kröger (toim.) Vanhuus ja sosiaalityö. 
Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Juva, PS-Kustannus. 

 

Kaitavuori, Kaija (2007) Museo ja yleisö. Teoksessa Kinanen, Pauliina (toim.) Museologia tänään. 
Suomen museoliiton julkaisuja 57. Jyväskylä, Gummerus.. 

 

Kaitavuori, Kaija (2007b) From accessibility to participation – museum as a public space. 
Teoksessa Conference Publication. Making Cultural Heritage Truly Inclusive 11-12 October 2007. 



80 
 

http://www.fng.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vtm/embeds/vtmwwwstructure/15772_conf
erence_publication.pdf Viitattu 17.1.2012. 

 

Kallio, Kalle (2007) Museon yhteiskunnalliset tavoitteet. Teoksessa Pauliina Kinanen (toim.) 
Museologia tänään. Suomen museoliiton julkaisuja 57. Jyväskylä, Gummerus. 

 

Kaplan, Flora Edouwaye S. (2008)Making and Remaking national identities. Teoksessa Sharon 
Macdonald (toim.) Companion to Museum Studies. Wiley: England, Chichester. 
http://helios.uta.fi:2079/lib/tampere/docDetail.action?docID=10249181&p00=senior%20museum 
Viitattu 18.1.2012. 

 

Karvonen, Minna & Teräs, Ulla & Mattila, Mirva & Kukko, Eeva (2007) Museot vaikuttajina. 
Tarve- ja tavoitekartoitus. Museovirasto, Yliopistopaino. 

 

Kettunen, Terttu & Ihalainen, Jarmo & Heikkinen, Hannele (2001) Monimuotoinen sosiaaliturva. 
Juva, WSOY/ Oppimateriaalit. 

 

Kiviniemi, Kari (1999) Toimintatutkimus yhteisöllisenä projektina. Teoksessa Hannu L. T. 
Heikkinen & Rauno Huttunen & Pentti Moilanen (toim.) Siinä tutkija missä tekijä. 
Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Juva, Atena Kustannus. 

 

Knuuttila, Simo (2008) Kulttuuriperintö, arvot ja identiteetti. Teoksessa Päivi Venäläinen (toim.) 
Kulttuuriperintö ja oppiminen. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Jyväskylä, Gummerus. 

 

Koskiaho, Briitta (2001) Sosiaalipolitiikka ja vapaaehtoistyö. Teoksessa Antti Eskola & Leena 
Kurki (toim.) Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Tampere, Vastapaino. 

 

Kröger, Teppo & Karisto, Antti & Seppänen, Marjaana (2007) Sosiaalityö vanhuuden edessä. 
Teoksessa Marjaana Seppänen & Antti Karisto & Teppo Kröger (toim.)Vanhuus ja sosiaalityö. 
Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Juva, PS-Kustannus. 

 



81 
 

Kurki, Leena (2007) Innostava vanhuus. Sosiokulttuurinen innostaminen vanhempien aikuisten 
parissa.  Anjalankoski, FINN LECTURA Ab. 

 

Laukkarinen, Anu (2004) Tila, arvo ja toimijuus. Maailmankaupan vapaaehtoisten 
moraalisubjektiuden tuottaminen Jyväskylän Maailmankauppa Mangossa.  Pro gradu –tutkielma, 
Etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto. 

 

Laurio, Ulla (2012) Mitä hyötyä taidelaitoksille on yleisötyöstä? Millaista tutkimusta teattereiden ja 
oopperan yleisötyöstä on tehty? Miksi teatteri- ja oopperakasvatus kannattaa? 
http://www.yleisotyo.fi/uploads/pdf/Mitahyotyataidelaitoksilleonyleisotyosta.pdf  
Viitattu 9.3.2012. 

 

Lehto, Juhani & Kananoja, Aulikki & Kokko, Simo & Taipale, Vappu (2004) Sosiaali- ja 
terveydenhuolto. Juva, WSOY. 

 

Liikanen, Hanna-Liisa (2010) Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Ehdotus toimenpideohjelmaksi 
2010-2014. Opetusministeriön julkaisuja 2010:1. 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OPM1.pdf?lang=fi Viitattu 
11.5.2012. 

 

Levanto, Marjatta (2010) Suomen museon yleisöt. Teoksessa Susanne Petersson & Pauliina 
Kinanen (toim.) Suomen museohistoria. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1265. 
Helsinki, SKS. 

 

Lundahl, Raija & Hakonen, Sinikka & Suomi, Asta (2007) Taide ja kulttuuri - innovaatiota seniori- 
ja vanhustyöhön. Teoksessa Marjaana Seppänen & Antti Karisto & Teppo Kröger (toim.)Vanhuus 
ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Juva, PS-Kustannus. 

 

Malmisalo-Lensu, Anne-Maija & Mäkinen, Minna (2007) Museo oppimisen paikkana. Teoksessa 
Kinanen, Pauliina (toim.) Museologia tänään. Suomen museoliiton julkaisuja 57. Jyväskylä, 
Gummerus. 

 



82 
 

Moilanen, Pentti (1999) Piilevä tieto ja reflektio. Teoksessa Hannu L. T. Heikkinen & Rauno 
Huttunen & Pentti Moilanen (toim.) Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja 
näköaloja. Juva, Atena Kustannus. 

 

Museolaki 3.8.1992/729 

 

Museopedagoginen yhdistys ( 2011) Toiminnan tarkoitus. http://www.pedaali.fi/missio.html 
Viitattu 20.12.2011. 

 

Museovirasto (2012) Museot hyvinvoinnin edistäjinä –hanke. 
http://www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen/museot_hyvinvoinnin_edistajina Viitattu 1.3.2012. 

 

Niemelä, Pauli (2007) Vanhuus ja turvattomuus. Teoksessa Marjaana Seppänen & Antti Karisto & 
Teppo Kröger (toim.)Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. 
Juva, PS-Kustannus. 

 

Palomäki, Sirkka-Liisa & Toikko,Timo (2007) Tekemisen ja kohtaamisen ristiriita vanhustyössä. 
Teoksessa Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Juva, PS-
Kustannus. 

 

Raunio, Kyösti (2004) Olennainen sosiaalityössä. Tampere, Gaudeamus Kirja. 

 

Saarenheimo, Marja (1997) Jos etsit kadonnutta aikaa. Vanhuus ja oman elämän muisteleminen. 
Tampere, Vastapaino. 

 

Saarenheimo, Marja (2003a) Merkityksellinen elämä. Teoksessa Seniori- ja vanhustyö arjen 
kulttuureissa. Juva, PS-Kustannus. 

 

Saarenheimo, Marja (2003b) Vanhuus ja mielenterveys. Arkielämän näkökulma. Helsinki, 
WSOY/Oppimateriaalit. 



83 
 

 

Sani, Margherita & Thompson, Jane & Gibbs, Kirsten (2007) Lifelong Learning in Museums.  
European Handbook. Ferrara (Italy), Sate srl. http://www.ibc.regione.emilia-
romagna.it/wcm/ibc/menu/attivita/07formaz/formdidat1/didamus/par1/materiali/par1/llml_en.pdf. 
Viitattu 14.10.2011. 

 

Sarvimäki, Pirjo & Siltaniemi, Aki (toim.) (2007) Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
tehtävärakennesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:14. Helsinki: Sosiaali- 
ja terveysministeriö. http://pre20090115.stm.fi/ka1181634468618/passthru.pdf. Viitattu 
13.12.2011. 

 

Sorri, Hannu (2005) Elämän käänteet. Arvojen ja identiteetin muutokset. Teoksessa Marianne 
Nylund & Anne Birgitta Yeung (toim.) Vapaaehtoistoiminta. Anti, arvot ja osallisuus. Tampere, 
Vastapaino. 

 

Suomen museoliitto (2009a) http://www.museot.fi/museolaitos Viitattu 13.12.2011. 

 

Suomen museoliitto (2009b) http://www.museot.fi/mikamuseo/icom Viitattu 14.12.2011. 

 

Suomen museoliitto (2009c)  Museo tekee hyvää. 
http://www.museoliitto.fi/doc/museo_tekee_hyvaa.pdf  Viitattu 17.12.2012. 

 

Suomen museoliitto (2012) http://www.museoliitto.fi/avaramuseo/avaamo Viitattu 12.4.2012. 

 

Taivassalo, Eeva-Liisa & Levä, Kimmo (2012) Museokävijä 2012. 
http://www.museoliitto.fi/doc/projektit_ja_hankkeet/museokavija_2011.pdf  Viitattu 1.8.2012 

 

Talentia (2000) Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö. Kansainvälinen sosiaalityön 
määritelmä. http://www.talentia.fi/files/251/Sosiaalityon_maaritelma.pdf. Viitattu 1.5.2012. 

 

Toikko, Timo (2002) Marginaalit ja sosiokulttuurisen työn mahdollisuudet. Teoksessa Kirsi Juhila 



84 
 

& Hannela Forsberg & Irene Roivainen (toim.) Marginaalit ja sosiaalityö. Jyväskylä: Jyväskylän 
yliopisto, SoPhi 65, 2002. 

 

Tornberg, Leena & Venäläinen, Päivi (2008) Museologia. Teoksessa Päivi Venäläinen (toim.) 
Kulttuuriperintö ja oppiminen. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Jyväskylä, Gummerus. 

 

Vellamon ystävät (2012) 
http://www.merikeskusvellamo.fi/Info/Vellamon%20yst%C3%A4v%C3%A4t%20ry Viitattu 
12.4.2012. 

 

Vilkuna, Janne (2002) Kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristöt. Teoksessa Ilkka Heiskanen & 
Anita Kangas & Ritva Mitchell (toim.) Taiteen ja kulttuurin kentät. 
Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet. Jyväskylä, Gummerus. 
 

Yeung, Anne Birgitta (2005) Tutkimustyökaluja vapaaehtoismotivaation mysteeriin. Teoksessa 
Marianne Nylund & Anne Birgitta Yeung (toim.) Vapaaehtoistoiminta. Anti, arvot ja osallisuus. 
Tampere, Vastapaino. 

 

Bauman, Zygmunt (1997) Sosiologinen ajattelu. Tampere, Vastapaino. 



85 
 

 

LIITTEET 

 

LIITE 1. 

Museopedagogien teemahaastattelu 

 

 

Museon rooli 

-Mitä mahdollisuuksia museolla on mielestäsi toimia ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi tai 
syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi?   

-Miten mahdollisuuksia käytetään?  

-Miten niitä voisi käyttää nykyistä paremmin?  

 

 

Ikäihmiset ja museo 

-Minkälainen museon toiminta, jossa ikäihmiset ovat mukana, on mielestäsi onnistunutta? 

-Minkälaista on ikäihmisten osallisuus museossa? Tai minkälaista se voisi olla? 

-Miten museon toiminta lisää ikäihmisten omaa aktiivisuutta, muita voimavaroja tai vahvistaa 
ikäihmisten roolia paikallisyhteisöissä? Miten museo voisi toimia tässä suhteessa vielä 
paremmin? 

 -Minkälaista toimintaa teidän museolla on ikäihmisille? Mitä on suunnitteilla? ->  näihin 
kysymyksiin on suurelta osin vastattu jo muissa yhteyksissä, mutta laitoin vielä tähän lyhyttä 
kertausta varten 

-Mikä on oma tulevaisuuden toivekuvasi museon ja ikäihmisten suhteen?  

 

 

 

 


