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HISTORIALLISTEN 
MUSEOIDEN VUOSI 2019
Tampereen historiallisiin museoihin kuuluvat museo-
keskus Vapriikki, Museo Milavida, Amurin työläismu-
seokortteli, Tampereen luonnontieteellinen museo, 
Mediamuseo Rupriikki ja Kivimuseo. Vuoden 2017 
alusta Kulttuuri- ja taideyksiköksi yhdistettyjen mu-
seopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja Tampere Fil-
harmonia yhteistyön kehittäminen jatkui vuonna 2019: 
eri yksiköiden talous ja henkilöstöhallinnon tehtävät 
keskitettiin ja niitä hoitavat henkilöt alkoivat työsken-
nellä tiimeinä: taloushallinto toimii Vapriikissa ja henki-
löstöhallinto Metsossa. 
Historiallisten museoiden toimintakulut olivat 11 459 995 euroa, 
toimintatuotot 4 035 760 euroa ja toimintakate 7 403 181 euroa, 
eli 11 400 euroa budjetoitua huonompi.

Suomen museoliiton yhdessä Vapriikin, Postimuseon ja Työ-
väenmuseo Werstaan kanssa järjestämät Valtakunnalliset mu-
seopäivät vietettiin 15.–17.5. Tampereella, teemana oli Ilmasto 
ja muutos. Päivät saivat supersuosion, osanottajia oli enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden muita tärkeitä tapahtumia 
olivat Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajakauden Vaprii-
kissa vuonna 1999 järjestettyjä huippukokouksia kunnioittavan 
juhlaseminaarin järjestäminen ja muistolaatan paljastaminen lo-

kakuussa. Museoiden suuri yhteinen ponnistus oli myös touko-
kuinen Museoiden yö, johon yhden lauantai-illan aikana osallistui 
noin 10 000 kävijää. 

Vapriikissa kävi vuonna 2019 yhteensä 171271 museovieras-
ta, Museo Milavidassa 22 645 ja Amurin työläismuseokorttelissa 
15 917 kävijää. Yhteensä museoiden tarjontaan tutustui 209 833 
kävijää. Vapriikissa oli esillä yhdeksän pysyvää ja 19 vaihtuvaa 
näyttelyä. Suosituimmat vaihtuvat näyttelyt olivat vampyyri-
myyttejä esitellyt Dracula – vampyyrit Vapriikissa ja viisivuotinen, 
tieteellinen yhteistyöhanke Ostia, portti Roomaan, jonka taus-
talla on viisivuotinen tutkimusprojekti Segregated or Integrat-
ed: Living and Dying in the Harbour City Ostia 300 BCE–700 CE 
yhdessä Suomen Akatemian, Tampereen yliopiston ja Suomen 
Rooman instituutin kanssa. Mukana hankkeessa olivat myös Tuk-
holman, Oslon ja Kööpenhaminan yliopistot. Myös 50 vuotta täyt-
täneen, Tampereella ensi-iltansa saaneen ja legendaksi nousseen 
Hair-musikaalin historiasta tehty näyttely, kuin myös vuoden 
luontokuvat vetivät hyvin väkeä. Tampereen teatterihistoriaa va-
lottava pitkäkestoinen näyttely, Teatterikaupunki, avattiin kesällä. 

Syyskuussa avattiin Tampereen keskuspaloasemalla myös 
uusi Tampereen Palomuseo, jonka uudistyössä Tampereen his-
toriallisten museoiden kokoelmapalvelut ja Vapriikin kuva-arkisto 
olivat aktiivisesti mukana uudistustyön suunnittelijoina ja ohjaa-
jina. Yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan kanssa rakennetta-
va ja vuonna 2021 avattavan Teollisuusmuseon suunnittelutyö 
käynnistyi. Museovirasto myönsi hankkeeseen Werstaalle mu-
seovisio-rahoitusta 250 000 €. Vapriikin ja Werstaan työryhmä 
on työskennellyt yhdessä Wikimedia Suomen kanssa ja kehittä-

nyt tamperelaisesta teollisuudesta kertovan yhteisöllisen tiedon 
tuottamista. 

Vapriikin pysyvät näyttelyt Nukkekekkerit ja Tammerkoski sul-
jettiin ja valmistautuminen Finlaysonin 200-vuotisjuhlavuoteen 
alkoi. Tampereen museot alkoi valmistella näyttelyä Finlayson 
200 – tehtaasta brändiksi, joka on museon historian kaikkien ai-
kojen suurin omiin kokoelmiin pohjautuva näyttelyponnistus. 
Tampereen digikehittämisohjelmasta saatiin näyttelyn tulevan 
vetonaulan, Kuusvooninkisen pienoismallin digitaaliseen elävöit-
tämisen 20 000 € tuki. Samaan aikaan osallistuttiin myös Japa-
nissa vuosina 2021–22 kiertävän kahden näyttelyn valmisteluihin. 
Niistä toinen esittelee Finlayso-
nin tuotantoa (yhdessä Forssan 
museon kanssa) ja toinen on 
HAM-Helsingin taidemuseon or-
ganisoima arjen designia esitte-
levä näyttely Finnish Design for 
Everyday Life. Museoravintola 
Valssin sisustus uudistettiin pe-
rusteellisesti ja tila myös akus-
toitiin. 

Vapriikin luennot kiinnostivat 
yleisöä edelleen. Suositut oh-
jelmalliset ja alennetun hinnan 
senioriperjantait jatkuivat Vaprii-
kissa ja Milavidassa. Museoiden 
ilmaisperjantait vetivät hyvin 
väkeä, ne ovat löytäneet oman 

yleisönsä. Suomen pelimuseon runsas tapahtumatarjonta oli 
nuorison ja nuorten aikuisten suosiossa.

Amurin työläismuseokorttelin kunnostustöitä jatkettiin ja ke-
väällä museoon valmistui koko perheelle suunnattu Amurin elä-
mää ja kaupunginosan historiaa esittelevä Historiahuone Museo 
Milavidassa esiteltiin alkuvuodesta talvista jalkinemuotia ja huh-
tikuussa avautui näyttely Ambiente – Timo Sarpanevan painokan-
kaita, joka toi yleisön nähtävillä Tampereen historiallisten muse-
oiden ainutlaatuisen Ambiente-kankaiden kokoelman ensimmäis-
tä kertaa.

Kokoelmapalveluissa panos-
tettiin kokoelmien saavutetta-
vuuden parantamiseen ja ko-
koelmakeskuksessa kehitettiin 
määrätietoisesti työ- esine- ja 
kiinteistöturvallisuutta. Kokoel-
mapalvelut osallistui vuoden 
aikana aktiivisesti myös valta-
kunnallisen tallennus-ja kokoel-
mayhteistyöverkoston, TAKO:n 
työskentelyyn. Vapaaehtoistyön-
tekijät, ns. kulttuuriluotsit toimi-
vat aktiivisesti kokoelmakeskuk-
sessa ja Vapriikin kuva-arkis-
tossa. Haiharan museosäätiön 
kokoelmat siirtyivät Tampereen 
historiallisten museoiden omis-
tukseen. 
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Vapriikin kuva-arkisto kehitti vuoden aikana erilaista sidos-
ryhmätyöskentelyä auttaen eri yhteisöjä tallentamaan omaa 
kulttuuriperintöään. Kuva-arkisto lanseerasi myös kokoelmiinsa 
pohjautuvan tutkimuspankin, joka tavoitteena on ohjata opiske-
lijoita ja tutkijoita kiinnostavien tutkimusaiheiden äärelle. Uutta 
oli myös uuden opetussuunnitelman mukaisten opetusmateriaa-
lipakettien luominen yhdessä opettajien kanssa tamperelaisten 
peruskoulujen käyttöön. Talvisodan syttymisen 80-vuotismuis-
topäivänä kuva-arkisto avasi kokoelmistaan asiakkaiden vapaasti 
käytettäväksi 150 toiseen maailmansotaan liittyvää valokuvaa. 
Suomen suurimman sisävesionnettomuuden, Kuru-laivan haak-
sirikon muistoksi koottiin pieni valokuvanäyttely Museo Milavi-
daan, joka avattiin haverin 90-vuotispäivänä. Vapriikin, Vapriikin 
kuva-arkiston ja Suomen pelimuseon eri yliopistojen, erityisesti 
Tampereen yliopiston, kanssa harjoittama yhteistyö on kuluneen 
vuoden aikana ollut erittäin laaja-alaista, tiivistä ja vilkasta.

Pirkanmaan maakuntamuseo antoi 834 viranomaisnäkemys-
tä siitä, miten Pirkanmaata tulisi kehittää ja kulttuuriympäristöä 
vaalia. Se on kaikkien aikojen ennätys. Pirkanmaan maakunta-
museon Adoptoi monumentti -ohjelma vietti 10-vuotispäiviään. 
Ohjelman parissa harrastaa nyt tuhansia ihmisiä ympäri Suomea. 
Maakuntamuseo osallistui aktiivisesti myös Museoviraston kolmi-
vuotiseen hankkeeseen, jossa valitaan Suomen valtakunnallisesti 
merkittävät arkeologiset kohteet. Vuonna 2019 museolle myön-
nettiin Pirkanmaan alueellisen vastuumuseon status.

KOKOELMAT
Tampereen historiallisten museoiden kokoelmat sisäl-
tävät noin 370 000 esinettä ja 1,8 miljoonaa valokuvaa. 
Kokoelmia hoidetaan ja hallinnoidaan Ruskon kokoel-
makeskuksessa ja Vapriikin kuva-arkistossa.

Finlayson 200 vuotta suurnäyttely
Kokoelmayksikön pääponnistus oli huhtikuussa 2020 avautuvan 
Finlayson 200 -suurnäyttelyn toteuttaminen. Näyttelyprojekti on 
vaatinut monipuolisesti kaikkien kokoelma-ammattilaisten työpa-
nosta ja sen myötä kokoelmia on tutkittu, konservoitu ja asetettu 
saavutettavaksi varsin laajasti. Oman näyttelyn lisäksi Finlayso-
nin juhlavuodelle tulee kaksi laajaa Japaniin suuntautuvaa näyt-
telyä. Japanilainen Toei Company kierrättää vuosina 2020-2022 
Finlaysonin kuoseista ja historiasta kertovaa näyttelyä japanilai-
sissa taidemuseoissa ja tavarataloissa. Kiertonäyttelyssä ovat yh-
teistyökumppaneina Forssan museo ja Finlayson Oy. HAM - Hel-
singin taidemuseon kokoama ”Finnish Design for Everyday Life” 
-näyttely kiertää Japania vuosina 2020-2021.Se sisältää runsaasti 
tamperelaisen teollisen tekstiilin aineistoja Tampereen museoi-
den kokoelmista. Muita yhteistyökumppaneita ovat Alvar Aalto 
museo, Designmuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Kakkonen 
Collection, Moomin Characters, Valokuvataiteen museo ja joukko 
yksityiskokoelmia.

Yhteistyö Finlayson Oy:n kanssa on vuoden aikana ollut erit-
täin monipuolista ja hedelmällistä. Finlayson-näyttelyiden osal-

ta on tehty aktiivista yhteistyötä myös Lapin yliopiston kanssa. 
Tekstiilialan professori Heidi Pietarinen opiskelijoineen on ollut 
mukana tuottamassa uutta tutkimusta tamperelaisesta tekstii-
lisuunnittelusta. Tutkimusyhteistyö Finlaysonin yrityksen histo-
riasta on ollut puolestaan Tampereen yliopiston tutkijaryhmän 
tehtävänä. Tamperelaisen teollisen tekstiilin esittelyä on täyden-
tänyt omista kokoelmista tuotettu Ambiente-näyttely, joka esit-
teli Timo Sarpanevan suunnittelemia, Lapinniemen puuvillateh-
taassa painettuja painokankaita. Ambiente-näyttelystä tuotettiin 
julkaisu ja se jatkaa Rosenlew-museossa kiertonäyttelynä.

Esinekokoelmat
Tampereen museoiden digitoidut kokoelmat ovat tutkittavissa 
Siiri-palvelussa (http://siiri.tampere.fi). Vuoden 2019 aikana Siiriin 
luetteloitiin uusia esineitä kaikkiaan 5 668 kappaletta. Siiriin digi-
toitujen, kaikille julkisten esineiden kokonaismäärä vuoden 2019 
lopussa oli 43 440 kappaletta.

Kokoelmakeskuksen opastetuilla kierroksilla vieraili kaupun-
gin vieraita, museoammattilaisia, kirjaston väkeä ja tekniikan alan 
harrasteseuroja kaikkiaan 317 henkilöä. Lisäksi kokoelmakeskuk-
sessa palveltiin noin 70 asiakasta ja asiantuntijaa, jotka tutustui-
vat aineistoihin tai olivat yhteistyökumppaneita erilaisissa projek-
teissa. Kokoelmatyöhön osallistuvat vuoden aikana merkittävällä 
työpanoksella vapaaehtoistyöntekijät, ns. kulttuuriluotsit. Neljä 
vapaaehtoista avusti tekstiilikonservoinnin laitoksella sekä koko-
elmatyössä että näyttelyiden valmisteluissa.
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Kokoelmakeskus toimi monipuolisesti koulutuspaikkana ja oli 
esillä mediassa ja muualla. Museomestarien erikoisammattitut-
kintoon (EAT) liittyvät lähikoulutuspäivät järjestettiin yhteistyössä 
Raision seudun koulutuskuntayhtymän (RASEKO) kanssa kokoel-
makeskuksessa 3.-4.9.2019, Metropolia AMK konservointilinjan 
opiskelijoiden (paperikonservaattorilinjalaiset ja orgaanisen ma-
teriaalin linjalla opiskelevat) koulutuspäivä järjestettiin kokoel-
makeskuksessa 19.11.2019. Olimme näkyvästi mukana Akavan 
erityisalojen (AEK)/ Museoalan ammattiliiton tuottamassa Moni-
osaajien museo -ammattiesitteessä. Radio Moreeni teki radio-oh-
jelman työstä kokoelmakeskuksessa 14.11.2019 otsikolla ”Tampe-
reen museoiden aarteet on kerätty yhteen: kokoelmakeskuksesta 
löytyy sekä taidetta, museoesineitä että täytettyjä eläimiä” 

Kokoelmakeskuksessa tehtävää työtä esiteltiin monissa mu-
seoalan seminaareissa ja tilaisuuksissa vuoden aikana. 

Saavutettavuuden lisääminen oli kokoelmakeskuksen agendal-
la myös vuonna 2019. Merkittävin kokoelmien saavutettavuuteen 
liittyvä uusi avaus oli yhteistyöhanke Suomen Kuurosokeat ry:n 
kanssa toukokuussa 2019. Kuurosokeille tarjottiin mahdollisuus 
tutustua Hämeensillan veistoksiin koskettelemalla sekä 3D-mal-
linnoksiin, joita kokoelmaesineistä on tehty. Yhteistyöhanke 
nousi mediassa hyvin näkyville, mm. YLEn televisiouutisiin. Toi-
mintamallille, joka edistää esineellisen kulttuurinperinnön saata-
vuutta ja saavutettavuutta erityisryhmille Tampereen museoiden 
kokoelmapalveluissa, on haettu Tampereen kaupungin vuoden 
2020 kehittäjäpalkintoa. Saavutettavuus-projekti jatkuu vuonna 
2020 sote-puolen kanssa: Kotihoidon tiimi tekee 3-6 striimausta 
kokoelmakeskuksesta, ensimmäisen teemana maaliskuussa 2020 
Jussi Mäntysen pienoisveistokset.

Työ-, esine- ja kiinteistöturval-
lisuutta sekä riskienhallintaa ke-
hitetään kokoelmakeskuksessa 
määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. 
Kokoelmakeskuksessa järjestettiin 
EA1 kurssi, työterveyshuolto (Pirte) 
järjesti siirto-ja nostotyön ergono-
miakoulutusta, lisäksi osa henkilö-
kuntaa osallistui Tulityökurssille ja 
suoritti Työturvallisuuskortti-kou-
lutuksen. Kokoelmakeskuksen hen-
kilökunta kävi tutustumassa Mikro-
bitekniikka Oy:n tiloihin ja toiminta-
malleihin Nokialla. Vierailulla saatiin tietoa sisäilmakohteista tuo-
tavien esineiden puhdistuskäytänteistä. Palo- ja pelastuslaitok-
sen työvuorot kävivät tutustumassa Kokoelmakeskukseen, vie-
railu on osa jatkuvaa turvallisuusyhteistyötä. Aluehallintovirasto 
teki kiinteistöön työturvallisuustarkastuksen toukokuussa 2019, 
minkä pohjalta määriteltiin tehtäväksi kemikaalialtistukseen 
suuntautuva työpaikkaselvitys (toteuttajana työterveyshuolto 
Pirte yhdessä käyttäjän edustajien kanssa). Tarkastuksen yhtey-
dessä kehitettiin kemikaaleihin liittyviä toimintakäytänteitä. Ko-
koelmakeskuksen tilateknisiä korjauksia ja parannuksia jatkettiin 
vuoden aikana yhdessä Tampereen kaupungin Tilapalveluiden 
kanssa muun muassa uusimalla hälytysjärjestelmiä, puhdista-
malla ilmanvaihtokanavia ja lisäämällä tilojen olosuhdehallinnas-
ta vastaavien IV-laitteiden kapasiteettia.

Kuvakokoelmat
Vapriikin kuva-arkiston vuosi oli vil-
kas ja monenlaisen yhteistyön värit-
tämä. Tampereen yliopiston kanssa 
tehtävä opetusyhteistyö vahvistui 
”Valokuva historian tekijänä” -kurs-
sin myötä. Poikkitieteelliseen kurs-
siin osallistuivat historian ja visuaa-
lisen journalismin pääaineopiskelijat 
tuottaen kurssitöitä, joiden primää-
rilähteinä toimivat Vapriikin kuvako-
koelmat. Kuva-arkisto kehitti omiin 

kokoelmiinsa pohjautuvan tutkimuspankin, joka on monipuolinen 
tietolähde tutkijoille ja muille kuva-arkiston kokoelmista kiinnos-
tuneille. Myös tässä kehitystyössä Tampereen yliopisto oli vah-
vasti mukana. Tutkimuspankki avaa kuva-arkiston kokoelmia ja 
saattaa opiskelijoita ja tutkijoita potentiaalisten tutkimusaiheiden 
äärelle. Tutkimuspankki toimii kansallisena pilottina museoille ja 
tarkoituksena on lanseerata toimintamallia myös muille suoma-
laisille museoille. Tutkimuspankki löytyy osoitteesta http://tutki-
muspankki.fi.

Toinen opetuksellinen kokonaisuus liittyi tamperelaisiin perus-
kouluihin. Vuonna 2019 aloitettiin opetussuunnitelman mukais-
ten opetusmateriaalipakettien luominen yhdessä tamperelaisten 
peruskoulujen opettajien kanssa. Opetuspaketit valmistuvat vuo-
den 2020 aikana ja tarkoituksena on lanseerata ne myöhemmin 
koko maakunnan koulujen käyttöön. Opetuspaketeissa Vapriikin 
kuva-arkiston kokoelmat ovat monipuolisesti hyödynnettävissä 

opetuksen tukena. Yleisenä valitustyönä toteutettiin luentosarja 
valokuvauksen ja valokuvien historiasta yhteistyössä Tampereen 
työväenopiston kanssa. Kuva-arkiston henkilökunta piti luento-
sarjalla yhteensä neljä luentoa. Toimintaa jatketaan vuonna 2020.

Kuva-arkisto edisti vuoden aikana sidosryhmätyöskentelyä 
auttaen yhteisöjä tallentamaan omaa kulttuuriperintöään. Vuo-
den aikana tehtiin yhteistyötä kahden tahon - Tampereen puhe-
linosuuskunnan seniorien ja Näsijärven purjehdusseuran kanssa. 
Molemmat lahjoittivat kuva-arkistolle omasta toiminnastaan ker-
tovia kuvaeriä. Yhdessä kuva-arkiston henkilökunnan kanssa he 
digitoivat ja luetteloivat kuvaeriä Siiri-järjestelmään. Toiminnan 
avulla annetaan yhteisöille mahdollisuus tallentaa omaa konteks-
titietoaan ja erityistietämystään kuvakokoelmiin. Tämänkaltaisen 
yhteisöllisen toiminnan muotoja jatkokehitetään vuonna 2020. 
Toinen yhteisöllinen toimintamuoto liittyy suunnitteilla olevaan 
Teollisuusmuseoon. Fyysisen näyttelyn lisäksi tullaan avaamaan 
Tamperelainen teollisuus -wikipediakokonaisuus. Vapriikin ja Työ-
väenmuseo Werstaan työryhmä on työskennellyt yhdessä Wiki-
media Suomen kanssa suunnitellen yhteisöllistä tiedontuotta-
mista tamperelaiseen teollisuuteen liittyen. Vuonna 2019 alkanut 
yhteistyö tiivistyy tulevana vuonna ja yhteisöllinen tiedontuot-
taminen erilaisine työpajoineen ja kenttätöineen käynnistetään. 
Vuonna 2020 avautuvan ”Tiistaitarjotin - ruokamatka 1970 -luvul-
le” -valokuvanäyttelyn suunnitteleminen aloitettiin ja siihen liit-
tyen järjestettiin eri-ikäisille kohderyhmille ruokamuisteluiltoja. 
Illoista saatu muistitieto tulee osaksi näyttelyn sisältöjä. Ruoka-
muisteluillat olivat erinomainen tapa esitellä kuntalaisille museon 
tekemään nykydokumentointitoimintaa ja museon kuvakokoel-
mia. Sidosryhmistä erittäin merkittävä on museon omat kuva-ar-
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kiston kulttuuriluotsit. Noin 10 hengen luotsitiimi oli vuoden aika-
na perjantaisin kuva-arkistolla tekemässä kuviin liittyviä tehtäviä 
hyvin monipuolisesti. Yhteenlaskettuna luotsien käyntikerrat ku-
va-arkistolla olivat vuonna 2019 400 kappaletta.

Aineistojen saavutettavuus oli merkittävässä roolissa myös 
Vapriikin kuva-arkistossa. Tutkimuspankin lanseeraaminen oli vuo-
den merkittävin toimintamuoto, mutta sen lisäksi digitoitiin Aamu-
lehden ja ammattikuvaajien valokuvauspäiväkirjoja kaikkien saata-
ville. Valokuvia digitoitiin Siiriin kaikkiaan 12 606 kappaletta. Vuo-
den lopussa Siirissä oli digitoituna ja julkisesti nähtävillä yli 137 000 
valokuvaa. Liikkuvaa kuvaa digitoitiin vuoden aikana yhteensä 119 
kappaletta.

Kuva-arkistossa vieraili yksittäisiä kuntalaisia ja erilaisia ryhmiä. 
Asiakaspalvelukäyntejä oli paikan päällä noin sata, jonka lisäksi 
asiakkaita palveltiin myös verkon kautta. Vuoden vilkkain päivä 
oli Museoiden yö toukokuussa, jolloin kuva-arkistossa vieraili noin 
300 ihmistä.

Kokoelmayksikkö oli vuoden aikana aktiivisesti mukana amma-
tillisten museoiden valtakunnallisessa tallennus- ja kokoelmayh-
teistyöverkostossa TAKO:ssa. Kuva-arkiston tutkija Reetta Lepistö 
toimi puheenjohtajana poolissa 7. Kokoelmapäällikkö Teemu Ahola 
vastasi verkoston tallennustyönjaon koordinoinnista. Tampereen 
museot ovat mukana verkoston pooleissa 3, 4, 5 ja 7.

KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA 
VASTUUMUSEOPALVELUT
Pirkanmaan maakuntamuseo tarjoaa asiantuntijapal-
veluita arkeologian, rakennushistorian ja museotoimin-
nan alueilla. Maakuntamuseo valvoo viranomaisena 
lakien noudattamista ja tarjoaa tietoa kulttuuriperin-
nöstä. Aktiivisin palveluiden käyttäjä on Tampereen 
kaupunki, jonka kaavoitus- ja rakentamistoiminnan 
kanssa tehdään laaja-alaista yhteistyötä.

Kulttuuriperinnön suojelu on myös 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä
Maakuntamuseo antoi viranomaistyössään 834 viranomaisnäke-
mystä siitä, miten Pirkanmaata tulisi kehittää kulttuuriympäristöä 
vaalien. Tämä on ennätys tällä vuosituhannella. Yli 75 % lausun-
noista annettiin Tampereelle ja eteläisen Pirkanmaan kunnille. 
Näkemyksen luominen on edellyttänyt satoja tapaamisia, katsel-
muksia ja neuvotteluja.  Maakuntamuseo tuo yhä enemmän esille 
rakentamisen, korjaamisen ja purkamisen vaikutuksia myös eko-
logisen ja kulttuurisen kestävyyden kannalta.

Adoptoi monumentti
Pirkanmaan maakuntamuseon valtakunnallinen Adoptoi monu-
mentti -ohjelma juhli ensimmäisten adoptointien kymmenvuotis-
päiviä. Adoptoijat tekivät juhlaretken Helsingin adoptiokohteille ja 
Reuharinniemen adoptoijat tuottivat Lielahden kirjastoon juhla-
näyttelyn. Vantaa liittyi Adoptoi monumentti -ohjelmaan uutena 
alueena.  Adoptoituja kohteita on nyt Pirkanmaalla 22, koko Suo-
messa 46, ja ohjelman parissa harrastaa tuhansia ihmisiä.  Talkoi-
ta järjestettiin Sääksmäellä, Kangasalla ja Pirkkalassa. Kansainvä-
lisillä kentillä Adoptoi monumenttia esiteltiin Bernissä Euroopan 
arkeologikonferenssissa ja Tanskan Viborgissa, kulttuuriympäris-
tötoimijoiden konferenssissa. Kulttuuriympäristöluotsitoiminta 
keskittyi haastattelemaan vanhoissa taloissa asuvia pirkanmaa-
laisia asumiskokemuksista. Työn tuloksista nautitaan tulevana 
vuonna.

Tutkimustoiminta
Tampereen Pispalan Punaisen tukkitien linjausta tutkittiin arkisto-
materiaalin avulla ja maastossa. Punaisen tukkitien linjaus kertoo 
Pispalan historiasta ja tärkeästä elinkeinosta, josta on säilynyt 
vain vähän rakenteita. Maastotutkimuksissa havaittiin uusia be-
tonirakenteita Näsijärven rannan tuntumassa. Pispalan moreeni 
ry on adoptoinut betonijalustan, joka on osa Punaisen tukkitien 
rakenteesta. Viinikanlahden rakennetun ympäristön selvitys puo-
lestaan laadittiin lähtötietoaineistoksi hankkeeseen, jossa veden-
puhdistuslaitoksen toiminnot siirtyvät Sulkavuoreen ja alueelle 
on suunnitteilla uusi asuinalue.  Lielahden historiallisen rusthol-
lin ympäristöä taas tutkittiin koekaivauksin. Tuloksena löydettiin 
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kivirakenteita, jotka voivat liittyä jo keskiajalla syntyneeseen ky-
lään. Kalkun Mustavuoren linnoitusalueella kartoitettiin vauriot. 
Linnoitusalueen vauriot ovat syntyneet aivan viime vuosikymme-
ninä mm. pyöräilyn seurauksena. Maakuntamuseo osallistui ak-
tiivisesti myös Museoviraston kolmivuotisen hankkeeseen, jossa 
valitaan Suomen valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset koh-
teet. Vuoden 2019 aikana maakuntamuseon tutkijat tekivät hank-
keeseen liittyvää arviointityötä ja tarkastivat maastossa Pirkan-
maan merkittävimpiä muinaisjäännöksiä.

Metallinetsinharrastus puhuttaa
Metallinetsimen hankinta rippilahjaksi voi kuulostaa hyvältä 
idealta. Monista harrastajista kouliintuu eteviä muinaislöytöjen 
etsijöitä. Harrastus työllistää kuitenkin jonkin verran museoviran-
omaisia. Museoon tuotiin tänäkin vuonna lukuisia löytöjä, joiden 
löytöpaikkoja tarkistettiin ja jopa jouduttiin koekaivamaan, kun 
esineitä oli epähuomiossa nostettu ja laitettu takaisin maahan. 
Pirkanmaan maakuntamuseo tähtää oikeiden toimintatapojen 
edistämiseen ja eettisesti kestävään metallinilmaisinharrasta-
miseen. Tämän vuoksi museo muun ohjasi Lempäälä-Seura ry:n 
Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -hankkeeseen liittyvää 
metallinetsintää Lempäälän alueella ja sokerina pohjalla järjesti 
jo toisen kerran Suomen ainoan metallinetsinharrastajien kurs-
sipäivän, joka huipentui tenttiin. 16 tentin läpäissyttä opiskelijaa 
ansaitsi Pirkanmaan maakuntamuseon myöntämän metallinet-
sinnän harrastajan kortin, joka osoittaa harrastuksen vaatimaa 
tietojen hallintaa arkeologiasta.

Rautakautta yli rajojen ja muita 
seminaareja
Pirkanmaan maakuntamuseo tuotti ”Rautakautta yli rajojen”-se-
minaarin yhteistyössä Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa täy-
delle salille arkeologian asiantuntijoita. Pirkanmaan alta, arkeo-
logisten kenttätöiden esittelytilaisuuteen saapui niin ikään salil-
linen harrastajia ja ammattilaisia. Valtakunnalliseen työpajaan 
Arkeologiset yleisökaivaukset osana Pirkkalan Tursiannotkon tut-
kimus- ja yleisöarkeologiaprojektia taas kokoontui yleisökaivauk-
sia järjestäneitä museoita eri puolilta maata. 

Osana Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikkoa Taloraati 
kokoontui Keskustorin ympäristössä. Tampereella järjestettiin 
toukokuussa museoammattilaisten Valtakunnalliset museopäi-
vät, jossa Pirkanmaan maakuntamuseolla oli merkittävä rooli 
ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisyyn keskittyneen panee-
likeskustelun järjestämisessä. Keskustelu taltioitiin etäyhteydel-
lä myöhemminkin seurattavaksi.   Maakunnallinen museopäivä 
järjestettiin retken muodossa. Retkikohteina olivat Viljakkalan 
Haverin kultakaivosalue, Hämeenkyrön kotiseutumuseo, Ahlfor-
sin aseverstas ja Sillanpään maisemat.  Loppusyksystä Suomen 
Kotiseutuliitto järjesti yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuse-
on kanssa kolmipäiväisen koulutuksen Pirkanmaan paikallismu-
seonhoitajille. Kotiseutuliiton kanssa järjestettiin myös E-museo 
koulutus ja Mestarit ja Kisällit verkostotapaaminen. 
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Seutumuseo
Seutumuseon OKM-rahoitteinen pilottihanke päättyi onnistu-
neesti ja jatkuu vuosina 2020-2021 kuntarahoitteisena. Se tuo 
museoammatillista osaamista Tampereen seutukunnan kulttuu-
riperintötyöhön. Seutumuseo kehittää kouluyhteistyötä, näytte-
lytoimintaa, mahdollistaa osallistumista kulttuuriperintötyöhön 
ja toteuttaa pedagogisia sisältöjä ja perinnereittejä. Kuntia pal-
velee menetelmäpankki, josta on saatavilla tietoa hyvistä koke-
muksista. Seutumuseon innovaatioita ovat olleet mm. tarina-
kahvilat, punamultamaalauksen pop up -työpajat, koululaisten 
reppureissut ja eMuseo-mobiiliopas. Seutumuseon menetelmä-
pankki löytyy osoitteesta: https://seutumuseo.wordpress.com/

Korjausrakentaminen
Harrastajakorjaajien mittavan neuvonnan ja viranomaisena tuo-
tetun korjausohjeistuksen lisäksi museo järjestää työnäytöksiä. 
Museoiden yössä esiteltiin Tallipihalla puuikkunan kunnostusta. 
Pirkkalan vanhat talot -tapahtumassa Reipissä keitettiin puna-
multaa ja maalattiin museorakennuksia. Taitajarekisteri uudis-
tettiin vastaamaan muuttuneita tarpeita ja lainsäädäntöä. Uu-
distustyössä oli mukana työllistämishanke Sorvaamo. Museo-
virasto ja ELY-keskukset jakavat vuosittain valtion avustuksia 
rakennusperinnön sekä muiden kulttuuriympäristökohteiden 
hoitoon ja entistämiseen. Tämän vuoksi maakuntamuseo jär-
jesti syksyllä avoimen infotilaisuuden Vapriikissa yhteistyössä 
avustusten myöntäjien kanssa. Maakuntamuseon tehtäviin kuu-
luu sekä avustushakemusten arviointi että avustusten käytön 
valvonta.

Tietopalvelu
Sähköinen allekirjoitus -projektin tuloksena Siiri-tietojärjestel-
mässä on nyt mahdollista allekirjoittaa viranomaislausunnot säh-
köisesti ja lähettää ne suoraan järjestelmästä vastaanottajalle. 
Tominto nopeuttaa ja sujuvoittaa prosessia sekä asiakkaan että 
museon kannalta. Siiri-tietojärjestelmään on nyt digitoitu jo 3500 
arkeologisen kohteen ja yli 2000 rakennuksen ja arvoalueen tie-
dot. Kesällä 2019 tallennettiin lisäksi vanhoissa kartoissa esiinty-
vien, tutkimattomien, mutta kiinnostavien kohteiden paikkatieto 
Siiriin, jonka kautta se julkaistiin Tampereen kaupungin ja Maan-
mittauslaitoksen julkisissa paikkatietopalveluissa (Oskari, Paikka-
tietoikkuna).  Loppuvuonna ilmestyi Pirkan maan alta; arkeologi-
sia tutkimuksia -julkaisusarjan uusi numero, jossa on yhdeksän 
artikkelia. Niissä arkeologit ja muiden alojen asiantuntijat kerto-
vat Pirkanmaan arkeologisista kohteista, niihin liittyvistä tuoreis-
ta tutkimuksista ja tutkimusaineistoista. Julkaisu on luettavissa 
myös Vapriikin internetsivuilla. Museokello-lehtikin ilmestyi kesä-
lukemistoon tarina-teemalla.

Maakuntamuseosta alueelliseksi 
vastuumuseoksi
Maakuntamuseossa laadittiin alueellisen työn suunnitelma alu-
eellisen museotyön edistämisen ja kulttuuriympäristötyön edis-
tämisen osalta yhteistyössä kokoelmayksikön ja luonnontieteelli-
sen museon kanssa sekä tehtiin selvitys alueellisen vastuumuse-
ona toimimisen edellytysten täyttymisestä. Maakuntamuseo- ja 
kulttuuriympäristöpalvelut vastasivat myös museopalveluiden 

valtionosuuksien hakemisesta vuosille 2020-2023.  Neuvottelujen 
johdosta museolle myönnettiin loppuvuodesta Pirkanmaan alu-
eellisen vastuumuseon status.
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VAPRIIKKI

Näyttelyt
Pysyvistä näyttelyistä jatkoivat Pelimuseo, Luonnon-
tieteellinen museo, Kivimuseo, Mediamuseo Rupriikki, 
Tampere 1918 sekä Tammerkoski ja Nukkekekkerit, 
jotka suljettiin loppuvuodesta 2019.

Dracula – vampyyrit Vapriikissa, 
15.02. — 18.08.2019
Vampyyrikirjoja, -elokuvia ja tv-sarjoja ilmestyy kiihtyvään tahtiin. 
Fantasia kiinnostaa sekä nuoria roolipelaajia että romantiikannäl-
käisiä varttuneempia kuluttajia. Siksi Vapriikki päätti ottaa selvää, 
mikä vampyyreissä oikein kiehtoo. Näyttely selvitti verenimijöi-
hin liittyvää taikauskoa, mistä ne tulevat, miten elävät kuolleet 
voi tunnistaa ja kuinka niiltä voi suojautua. Sekin paljastui, mitä 
yhteistä oli 1400-luvun Valakian hirmuhallitsija Vlad Seivästäjäl-
lä ja kreivi Draculalla. Näyttely esitteli vampyyreitä kansanusko-
muksissa, elokuvissa, kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa. 
Näyttelyn esineistö oli koottu useista eurooppalaisista ja amerik-
kalaisista museoista ja yksityiskokoelmista. 

Ostia, portti Roomaan, 1.11.2019 — 10.5.2020
Vapriikin näyttely johdattelee Ostian, antiikin Rooman satama-
kaupungin vilkkaaseen elämään. Museovieras pääsee kulkemaan 

Ostian kaduille ja kujil-
le, jossa lastataan Roo-
maan meneviä jokilai-
voja, käydään kauppaa, 
palvotaan jumalia, käy-
dään kylpylässä ja viih-
dytään tavernassa. Näh-
tävänä on kaupunkiin, 
asumiseen ja elämiseen 
liittyviä esineitä: patsai-
ta, amforoita, rahoja, 
pelimerkkejä, leluja, koruja sekä esineitä, jotka kertovat kauneu-
denhoidosta, koulunkäynnistä ja orjuudesta. Nuorimmat kävijät 
voivat osallistua Fortunan kadonneen rahalippaan metsästyk-
seen. Uusimpia tutkimustuloksia antiikin Ostiasta esiintuova 
näyttely on pitkäaikaisen kansainvälisen yhteistyön tulos. Se on 
toteutettu yhdessä Suomen Akatemian ja Tampereen yliopiston 
rahoittaman Segregated or Integrated? Living and Dying in the 
harbour city of Ostia 300 BCE – 700 CE -projektin, Suomen Roo-
man-instituutin sekä Parco Archeologico di Ostia Antican tutkijoi-
den kanssa. Esinelainat ovat pääosin Parco Archeologico di Ostia 
Anticasta, ja lisäksi esineitä ovat lainanneet mm. Museo della Ci-
viltà Romana ja Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo).

Teatterikaupunki, 
7.6.2019 — 31.1.2021 
Vapriikissa kesäkuussa 
avautuneessa näyttelys-
sä kurkistettiin Tampe-
reen teatterihistoriaan, 
josta ei tunteita, taiste-
luita ja tarinoita puutu. 
Näyttely nosti esiin koh-
tauksia perinteikkään 
teatterikaupungin estra-
deilta. Keskiössä olivat 
rakastetut näytelmät 
Hamletista West Side Sto-
ryyn, näyttämöiden täh-

det ja jo unohtuneet diivat. Tunnelmalliset valokuvat, nostalgiset 
näyttämöpuvut, julisteet ja muu esineistö johdattivat museokävi-
jän teatterin taianomaiseen maailmaan. Teatterikaupungin oma 
näyttämö tarjosimahdollisuuden astua estradille ja muuttua näy-
telmän sankariksi tai konnaksi

HAIR – Tampereen Popteatterin tarina, 
08.08.2019 — 05.01.2020
Elokuussa 2019 tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun maailmankuu-
lu hippimusikaali HAIR sai ensi-iltansa Suomessa. Parikymppisten 
nuorten muodostama Tampereen Popteatteri räjäytti HAIR-pom-
min ensimmäisessä Tampereen Teatterikesässä 15.8.1969. Vap-
riikin näyttelyssä palattiin HAIRin ja Popteatterin maailmaan, 

Vesimiehen aikaan. Vapriikin värikylläisessä näyttelyssä kohdat-
tiin kokonainen aikakausi, johon mahtui rauhaa, rakkautta, suku-
polvikapinaa, hippiyttä, alastomuutta, uutta nuorisokulttuuria… 
Peace & Love!

Vuoden Luontokuvat 2018, 
01.02. — 31.03.2019
Vuoden Luontokuvat -näyttely kertoi suomalaisen luonnon mo-
ni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien 
luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Näyttely esitteli 
kaikki 40 Vuoden Luontokuva 2018 -kilpailussa palkittua kuvaa. 
Vuoden luontokuvat on Pohjoismaiden suurin luontokuvakilpailu.

Pelikenttänä kaupunki – Geokätköilystä 
Harry Potteriin, 13.09. — 01.12.2019
Sijaintipohjaiset pelit muuttavat kaupungin ja sen kadut, arkkiteh-
tuurin ja esineet pelilaudaksi. Ne tuovat fyysisen ympäristön mu-
kaan peliin pelaajien sijaintia seuraavien mobiili- ja GPS-teknolo-
gioiden avulla. Vuonna 2016 julkaistu Pokémon GO toi sijaintipoh-
jaiset pelit osaksi valtavirtaa. Näiden pelien historia on kuitenkin 
paljon pidempi ja yltää aina 2000-luvun alussa tehtyihin taiteel-
lisiin ja kaupallisiin kokeiluihin asti. Pelimuseon näyttely esitteli 
sijaintipohjaisten pelien laajempaa historiaa alkaen geokätköilys-
tä ja ensimmäisistä kokeellisista peleistä, kuten Can You See Me 
Now? ja Pac-Manhattan. Sijaintipohjaisia pelejä alkoi syntyä, kun 
Yhdysvaltain viranomaiset julkistivat GPS-järjestelmän (Global 
Positioning System) tiedot siviilikäyttöön toukokuussa 2000. Tai-
teilijat, amatöörit ja pelinsuunnittelijat käyttivät matkapuhelimia, 
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GPS-seurantalaitteita ja myös itse suunniteltuja laitteita kokeiluis-
sa, joissa pelaamista jalkautettiin kaduille.

3583 BYTES FREE! – Kotitietokonekulttuuria, 
19.03. — 31.08.2019
Commodore 64 aloitti voittokulkunsa keväällä 1983. Jo ennen 
tätä tietokoneiden ympärille oli syntynyt Basic-ohjelmointiin hu-
rahtaneiden harrastajien alakulttuuri. Tieto kulki suusta suuhun, 
datakasetit levisivät kädestä käteen ja ohjelmointi opittiin käyttö-
oppaista. Konemerkkien ympärille sikisi käyttäjäyhdistyksiä. Tam-
pereella Reima Mäkinen ja Petri Tuomola alkoivat tammikuussa 
1983 julkaista lehteä nimeltä Micropost. Toimituskunnan jäsenten 
pöydillä piipittivät Sinclairin ja Commodoren laitteet. Myöhem-
min lehden kustantajaksi perustettiin yhdistys, Suomen Mikro-
maakarit ry. Pelimuseon studionäyttelyssä muistellaan pelide-
mojen, piirrosten, printtien ja muiden dokumenttien avulla aikaa, 
jolloin pelit oli helpompi ohjelmoida itse kuin ostaa kaupasta.

Disk Covers – C-64 
ja demoskenen 
disketinkannet, 
12.10.2018 — 10.03.2019
Disk Covers – Pelimuson studio-
näyttelyssä esiteltiin personoi-
tujen disketinkansien käsin piir-
rettyjä ja valokopioituja taiteita, 

jotka levisivät demo- ja kräkkiskenen kautta ympäri maailmaa. 
Commodore 64 on synnyttänyt rinnalleen moninaisen ja rikkaan 
alakulttuurin, personoidut disketinkannet. Levykkeet saivat suo-
jakseen taidokkaasti käsin piirrettyjä ja valokopioituja kansia, kun 
demo- ja kräkkiskenen harrastajaryhmät ympäri maailmaa alkoi-
vat 1980-luvulla koristella tuotoksiaan itse tehdyin disketinpäälli-
sin.

Astuit ansaan! – Roolipelaaminen Suomessa, 
07.09.2018 — 06.01.2019
Elämyksellinen Astuit ansaan! -roolipelinäyttely vei matkalle suo-
malaisten roolipelien ja -pelaajien mielenmaisemaan. Suomalai-
nen pöytäroolipeliharrastus juontaa juurensa 70-luvun puoli-
väliin. Tuolloin tieto roolipeleistä kantautui Suomeen ulkomailla 
vaihdossa käyneiden opiskelijoiden mukana. Vaikka pelejä pelat-
tiin koko 80-luvun, toi vasta 90-luvun taite tänne ensimmäisen 
varsinaisen roolipelibuumin.

Tapahtumat
Vapriikin tapahtumatoiminta kes-
kittyi vuonna 2019 keväällä Dra-
cula-teemaan ja syksyllä Teatte-
rikaupunki-näyttelyn aiheisiin. 
Kevään suurin yksittäinen tapah-
tuma oli Birckala-viikonloppu, 
joka juhlisti näyttelyn päättymis-
tä. Vapriikki myös osallistui en-
simmäistä kertaa Earth Houriin, 

ja elokuussa järjestettiin huippusuosittu HAIR-tapahtuma, joka 
veti ravintolatilan täyteen musikaalin ystäviä. Syksyllä pidettiin 
luentosarja tamperelaisesta teatterihistoriasta yhteistyössä Tam-
pereen seudun työväenopiston kanssa. Tapahtumiin osallistui 
vuoden aikana yli 5000 museokävijää. 

LUONNONTIETEELLINEN 
MUSEO

Luonnontieteellisen 
museon vuoden 2019 
teemat olivat kokoelmi-
en kartunta, alueellisen 
vastuumuseoaseman 
haku ja museon ympä-
ristökasvatustapahtu-
mat. 

Näyttelyt
Luonnontieteellisen muse-
on perusnäyttely oli avoin-
na koko vuoden ajan ja se 

oli jälleen Vapriikin suosituimpia näyttelyitä. Lisäksi Vapriikin kol-
mannessa kerroksessa oli esillä helmi- ja maaliskuun ajan Vuoden 
luontokuva 2018 –näyttely.

Kokoelmat
Museon tieteelliset näytekokoelmat saivat historiansa suurim-
man lahjoituksen, kun Ilpo Rutanen lahjoitti valtakunnallisesti 
merkittävän kovakuoriaiskokoelmansa, noin 67  000 näytettä 
ja 3000 lajia, Tampereen luonnontieteelliselle museolle. Tämän 
sekä edellisvuoden 2018 lopulla saadun vastaavankokoisen per-
hoskokoelman (Seuranen, n. 66 000 näytettä) kunnostamisesta 
ja liittämisestä museon kokoelmiin vastasi tutkija Anna Taskinen. 
Museon kokoelmatilassa Vapriikissa tehtiin vuotuista kokoelmien 
kuntotarkastus- ja hoitotyötä mukaan lukien lahjoituskokoelmien 
pakastaminen tuhohyönteisten varalta.  

Tutkimus, ympäristökasvatus ja 
tapahtumat
Tapahtumista merkittävimmät olivat maaliskuussa ensimmäistä 
kertaa luontoalan toimijat, tutkijat, harrastajat ja luonnonsuoje-
lijat Vapriikkiin koonnut Metsään -viikonlopputapahtuma sekä 
Vapriikin vuoden suurin tapahtuma Museoiden yö, jossa luon-
nontieteellisen museon ohjelmistoon kuului muun muassa Luon-
totohtorin vastaanotto ja luontokaraoke. Yhdessä Luontoliiton 
kanssa toteutettiin kesäkuussa lasten luonnontutkimusleirit, joi-
den tapahtumapaikkoina olivat museon tilat ja Tampereen kau-
punkiluonto. 
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Tutkimustoiminnassa jatkettiin hyönteislajiston seurantatutki-
muksia sekä vieraslajien ja uhanalaisten lajien yhteistyöhankkei-
ta. Uutena tutkimushankkeena liityttiin mukaan kahden yliopis-
ton ampiaislajistotutkimukseen. Oman tutkimustoiminnan ohella 
määritettiin noin 300 yleisöltä tullutta eliönäytettä ja -kuvaa, jois-
ta osa julkaistiin Aamulehden Moro-liitteen Luontotohtori-pals-
talla.

Vastuumuseohaku
Vuoden 2019 aikana käynnistyi valtakunnallinen vastuumuseoha-
ku osana museoiden valtionosuusjärjestelmän muutosta. Tampe-
reen luonnontieteellinen museo haki alueellisen vastuumuseon 
asemaa osallistuen tätä pohjustaviin neuvotteluihin museoviras-
ton kanssa. 

MEDIAMUSEO RUPRIIKKI JA 
PELIMUSEO

Mediamuseo Rupriikki
Mediamuseo Rupriikki esittelee näyttelyiden, kokoelmi-
en ja yleisötyön avulla median historiaa ja nykypäivää. 
Museon pysyvä näyttely on suunnattu diginatiiveille, 
joille kerrotaan maailman verkottumisen pitkästä his-
toriasta vuorovaikutteisesti ja elämyksellisesti.

Rupriikki on yksi Tampe-
reen kaupungin ylläpitämistä 
historiallisista museoista ja 
kuuluu Tampereen kaupun-
gin museopalveluiden or-
ganisaatioon. Näyttelytoi-
minta aloitettiin v. 2015mu-
seokeskus Vapriikissa. 

Rupriikki tuottaa näyt-
telypalveluita, tapahtumia 
ja osallistuu erilaisiin yh-
teistyöprojekteihin. 
Kokoelmat ovat osa 
Tampereen kaupungin 
kulttuurihistoriallisia 
kokoelmia, joihin kuuluu 
useita laajoja viestintähistoriallisia koko-
elmia. Rupriikki edistää kokoelmien tutkimusta ja esittelyä.

Museon keskeiset kumppanuudet ovat Vapriikissa toimivat 
yksityiset ja kaupungin omistamat museot, mediakasvatuksen 
toimijat alueellisesti ja kansallisesti ja tutkimussektorilta erityi-
sesti Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunta. Tärkeitä 
kansallisia museoverkostoja ovat liikenne- ja viestintämuseoiden 
verkosto Trafiikki ry ja ammatillisten museoiden tallennus- ja ko-
koelmayhteistyöverkosto TAKO.

Vuonna 2019 Rupriikki teki yhteistyötä mediakasvatuksen 
saralla tarjoten ohjelmaa sanomalehtiviikkoon ja mediataitoviik-
koon. 

Rupriikki toteutti yhdessä pelimuseon ja Postimuseon kanssa 
vuonna 2019 Museoviraston rahoittamaa Museojamit-hanketta. 
Rupriikki tallensi jamissa N-Gage mobiililaitteen historiaa.

Rupriikki järjesti syksyllä 2019 keskustelutilaisuuden ja pie-
noisnäyttelyn Yle TV2:n näytelmäsarjasta Sodan ja rauhan mie-
het. Sarja esitettiin ensimmäistä kertaa tasan 40 vuotta sitten ja 
se herätti aikoinaan vilkasta julkista keskustelua. 

Suomen pelimuseo
Suomen pelimuseo avasi ovensa tammikuussa 2017 
museokeskus Vapriikissa. Tuoreiden peli-ilmiöiden 
huomioiminen, nuorten aikuisten kokemusmaailmaan 
paneutuminen, näyttelyä varten tehdyt valinnat ja 
rajaukset, sekä yhdessä harrastajien kanssa tekeminen 
ovat keränneet museolle positiivista palautetta.

Pelimuseo on syntynyt yhdessä tekemällä ja yhteiseen tavoittee-
seen pyrkien. Jo museon joukkorahoituskampanjan aikana synty-
nyt yhteisö on haluttu pitää mukana museon vaiheissa. Tutkijoi-
den, toimittajien ja keräilijöiden välisenä yhteistyönä syntyneen 
museon näyttelyä määrittää moniäänisyys.

Suomen pelimuseo käsittelee arjessa tapahtuvaa toimintaa, 
sen lähihistoriaa ja nykypäivää. Käsittelyssä museo pyrkii kun-
nioittamaan kohderyhmällensä tärkeää aihetta ja työskentele-
mään sen hyväksymisen puolesta. Peleihin ja pelaamiseen liitty-
vät merkitykselliset kokemukset ovat museon toiminnan keskiös-
sä.

Pelimuseo on ak-
tiivinen keskustelija, 
joka arvostaa laa-
ja-alaista pelisivis-
tystä ja pitää sitä tär-
keänä itsen ja muiden 
ymmärtämisessä. 
Pelimuseo kertoo po-
sitiivista viestiä pelaa-
misen hyvistä puolis-
ta, muttei myöskään 
kaihda yhteiskunnal-
lista keskustelua har-
rastuksen nurjista 
puolista, kuten kiu-
saamisesta tai syrjin-
nästä. 

Suomen pelimuseo 
on saanut ja joutunut uudistamaan museoissa tehtävää kokoel-
matyötä. Pelit ja pelaaminen on vaikeasti määriteltävä ilmiö, jota 
on vaikea ymmärtää pelkkien vitriinissä lojuvien esineiden avul-
la. Koska pelit heräävät henkiin vasta niitä pelaamalla, on museo 
joutunut luovimaan uudenlaisen museotyön äärelle. 

Suomen pelimuseo järjesti vuonna 2019 runsaasti tapahtu-
matoimintaa erilaisille kohderyhmille. Tapahtumat järjestettiin 
pääosin erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Suomen pe-
limuseo järjesti 2019 lokakuussa Collaborative Game Histories –
nimisen kansainvälisen seminaarin yhdessä Suomen akatemian 
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pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön kanssa. Englanninkie-
linen seminaari käsitteli pelien kulttuuriperintöä tutkijoiden, peli-
teollisuuden, keräilijöiden, muistiorganisaatioiden, retropelaajien 
ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.

MILAVIDA
Museo Milavidan vaihtuvien näyttelyiden perustan luo-
vat muodin, muotoilun ja luksuksen teemat. Näyttelyt 
tehdään pääosin Tampereen museoiden omista koko-
elmista, mutta esille tuodaan myös soveltuvia kierto-
näyttelyitä. Myös Näsinpuistoa hyödynnetään museon 
toiminnassa.
Museo toimii Näsilinnan toisessa kerroksessa tiiviissä yhteistyös-
sä NoHo Partnersin ylläpitämän Café Milavidan kanssa, joka huo-
lehtii museon lipunmyynnistä ja museokaupan tuotteiden myyn-
nistä ja on avoinna vähintään museon aukioloaikoina. Ravintola 
Nottbeck on 2017 lähtien ollut tilausravintola. 

Näyttelyt
Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit

Museo Milavidan päänäyttely kertoo von Nottbeck -suvun vai-
heista Tampereella. Dramatisoitu näyttely on moderni ja elämyk-
sellinen, se yhdistää kerronnassaan perinteisiä interiöörejä, aito-
ja, upeita esineitä ja pukuja sekä uutta ääni- ja kuvatekniikkaa. 

Vaihtuvat näyttelyt 2018–2019
Jäljet lumessa – talvinen kenkäkavalkadi 
(16.11.2018–24.3.2019)

Jäljet lumessa -näyt-
tely esittelee jal-
kineratkaisuja eri 
vuosikymmeniltä 

nostalgisessa hen-
gessä. Suomen 
pakkasista los-
kakeleihin vaih-

televa talvisää 
on asettanut 
omat vaati-
muksensa 
jalkineille, 

mutta se on 
myös tarjonnut liukkaita kelejä tal-

viseen ilonpitoon lumella ja jäällä. Pieksuja 
ja tallukkaita, monoja ja varsikenkiä, saappaita ja saapikkaita, 
huopikkaita ja kuukenkiä – löytyyköhän katselmuksesta sinun 
nuoruuden suosikkisi tai lapsuuden inhokkisi? Näyttelyelämys-
tä täydentävät reippaat talvilaulut ja 1950-luvun mainosjulisteet. 
Esineet ja kuvat olivat Tampereen museoiden kokoelmista. 

Palatsin joulu 23.11.2018–6.1.2019 ja 22.11.2019–
12.1.2020 (toistuu joka joulu)
Museo Milavida puetaan tunnelmalliseen jouluiseen asuun, kun 
Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit -näyttelyä täydennetään 
1800-luvun herrasväen joulunviettoon liittyvillä esineillä ja tari-
noilla. Palatsin joulu -kokonaisuus koostuu näyttelystä, teema-
opastuksista ja monipuolisista tapahtumista, joita on tarjolla 
marras–joulukuussa. Opastetuilla kierroksella tutustutaan 1800-
luvun jouluruokiin ja -koristeisiin, lahjoihin ja joulupyhien viettoon 

Ambiente – Timo Sarpanevan painokankaita 
(12.4.2019–5.1.2020)
Timo Sarpaneva (1926–2006) oli maailman tunnetuimpia lasitai-
teilijoita ja muotoilija, jonka tuotanto valloitti sekä muotoilupiirit 

että kodinsisusta-
jat. Lasi oli Sarpa-
nevan omin mate-
riaali, mutta hänen 
työnsä kattoi ma-
teriaalit tekstiilistä 
teräkseen. Näytte-
ly kertoi Tampellan 
Lapinniemen teh-
taalla painetuista 
Ambiente-kankais-
ta. Sarpaneva keksi 
Ambiente-tekniikan 
Rosenlewin paperi-

tehtaalla Porissa 1965, kun rikkoutunut kone roiski väriä yllättä-
vällä tavalla. Tätä sattumanvaraisuutta Sarpaneva tahtoi jalostaa 
pidemmälle ja Tampellassa lähdettiin innolla soveltamaan uutta 
tekniikkaa. Sarpaneva kutsui Ambiente-tekniikkaa konemaala-
ukseksi: ”Olen muuntanut suuren kankaanpainatuskoneen jät-
tiläissiveltimeksi. Olen jännittynyt ja riemuissani. Minä maalaan 
jälleen!” Näyttelyssä oli esillä runsas valikoima Ambiente-kangas-
näytteitä pääasiassa Tampereen museoiden kokoelmista.

Syyskuun seitsemäs -valokuvanäyttely Café 
Milavidassa (29.8. –17.11.2019)
Valokuvanäyttely kertoi 90 vuotta sitten tapahtuneesta höyrylai-
va Kurun haaksirikosta. Matkustajia Tampereelta Kuruun kuljet-
tanut alus kaatui rajussa myrskyssä Näsijärvellä lähellä Siilinkaria 
7.9.1929. Suuret aallot löivät laivan kannelle ja vesimassat täytti-
vät koko aluksen. Kuru kaatui ja upposi nopeasti. Onnettomuu-
dessa hukkui 138 ihmistä. Vain 22 matkustajaa pelastui.

Museo Milavidan tuottama Suur-Merijoen kartano – jugendin 
helmi –näyttely oli esillä Arkkitehtuurimuseossa 6.3.–8.9.2019.

Museo Milavidan koululaistoiminta ja 
muu yleisötyö
Museo Milavidassa järjestettiin vuonna 2019 385 tilattua opas-
tusta, joille osallistui lähes 6 000 henkilöä. Tilatuista opastuksista 
erityisesti draamaopastukset jatkoivat suosittuina. Lisäksi Museo 
Milavida tarjosi tammikuussa, elokuussa ja joulukuussa 2019 yh-
teensä 93 ilmaista koululaisopastusta, joille osallistui yhteensä 
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1 232 koululaista tai opiskelijaa opettajineen. Vuoden aikana kou-
lulais- ja päiväkotiryhmiä kävi yhteensä 136 kappaletta eli 2 745 
henkilöä, joista 112 ryhmää eli 2 246 henkilöä tutustui näyttelyi-
hin opastetulla kierroksella.

Lisäksi vuoden 2019 aikana järjestettiin yhteensä 221 ylei-
söopastusta, joille osallistui 2  864 henkilöä. Kesäkaudella 
2.5.‒29.9.2019. yleisöopastuksia järjestettiin päivittäin tiistaista 
sunnuntaihin. Eniten kesäkierroksia pidettiin Ambiente – Timo 
Sarpanevan painokankaita -näyttelyyn, jonka lisäksi tarjolla oli 
arkkitehtuuri-, draama-, Näsilinna 1918- ja Palatsin puistossa -kä-
velykierroksia sekä näyttelyopastuksia Nottbeckit-näyttelyyn. 
Lapsille ja lapsenmielisille tarjottiin myös viikoittainen Ambien-
te-henkinen kuulamaalauspaja. Lisäksi kesäaikaan kerran kuussa 
järjestettiin Porttien takana, maan povessa - ilmaisopastus Not-
tbeckien hautausmaalla Lielahdessa yhteistyössä Stiftelsen fa-
miljen von Nottbecks släktgrav -säätiön kanssa, hautausmaahan 
tutustui yhteensä 682 henkilöä. 

Loka-marraskuussa järjestettiin 10 Kynttilän valossa -erikois-
kierrosta, joissa tutustuttiin hämärään palatsiin draamaopastuk-
sella. Niille osallistui yhteensä 193 asiakasta. Marras-joulukuun 
yleisöopastukset olivat Palatsin joulu -teemakierroksia, joita pi-
dettiin yhteensä 29 ja joille osallistui 511 kävijää. 

Kaikkia kierroksia myydään myös tilauksesta ryhmille.

Muut tapahtumat
Senioriperjantai järjestettiin Museo Milavidassa seitsemänä per-
jantaina (15.2., 26.4., 7.6., 16.8., 11.10., 13.12. ja 20.12.), ja päivän 
yhteydessä tarjottiin opastettuja kierroksia tai muuta ohjelmaa. 

Lasten museosunnuntai järjestettiin vuonna 2019 maaliskuus-
sa, elokuussa ja lokakuussa. Ohjelmaan kuului opastuksia ja työ-
pajoja sekä ulkona että sisällä. Kävijöitä oli noin 1 000, joista noin 
puolet saapuivat lokakuun kummitusteemaiseen tapahtumaan. 
Elokuisessa tapahtumassa Milavidan puistoon talutettiin kaksi 
laamaa, joita ihasteli noin 190 lasta. Kummitusvalopaja oli tapah-
tumien pajoista suosituin, ja valoja askartelemaan pääsi yli 150 
kävijää
. 
Luentoja Museo Milavidassa järjestetään näyttelyn teemoja tu-
kevia luentoja: teemoina 2019 oli Kurun haaksirikko elokuussa ja 
painokankaista järjestettiin luentosarja syksyllä, yhteensä 8 luen-
toa.

Kesällä 2019 museo järjesti yhteistyössä Tampereen kaupungin 
kulttuuritoimen kanssa puistokonsertteja (9 kpl) Näsinpuiston 
laululavalla.
 
Teemapäiviä ja -viikkoja vietettiin kolme kertaa vuodessa. Esi-
merkiksi Kurun haaksirikkoa muistettiin ja näyttelyiden alussa ja 
lopussa järjestettiin erityisohjelmaa.

Museokorttilaisten VIP-tilaisuuksia järjestettiin kolme kertaa 
(11.1.; 10.4. ja 12.12.).

Museo Milavida osallistuu myös yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa järjestettäviin tilaisuuksiin, kuten Museoiden yöhön ja 
Tapahtumien yöhön.
 

Kävijämäärät
2018      21.900
2019      22.645

TALLIPIHA
Täynnä monipuolista toimintaa ympäri vuoden

Tallipihalla järjestettiin vuoden aikana yli 40 erilaista tapahtumaa 
sekä useita näyttelyitä ja työpajoja. Tapahtumien pääasiallinen 
kohderyhmä olivat lapsiperheet, mutta myös kädentaitoihin ja 
kierrättämiseen keskittyviä tapahtumia järjestettiin runsaasti. 
Alueella oli eläinvieraita sesonkien aikana ja tapahtumissa.

Kevään vilkkain tapahtuma oli tänäkin vuonna Lasten vappu, 
mutta myös monet kevään käsityöläismyyjäiset keräsivät run-
saasti osallistujia. Kesän tutut tapahtumat, kuten Suvi-Vintage, 

Tallipihan juhannus ja Folk-festivaalit säilyttivät suosionsa. Syksyn 
tapahtumissa juhlittiin sadonkorjuun aikaa ja Tampereen päivää 
sekä järjestettiin lampaiden kerinnän mestaruuskilpailut. Kuluva 
vuosi oli  Suomen Lammasyhdistyksen 100-vuotisen toiminnan 
juhlavuosi, joten tapahtuma keräsi mukaan useita alan vaikuttajia 
ja lammastuottajia.  

Tallipihalla haluttiin löytää uusi tapahtuma loppuvuodelle, ja niin-
pä pimeää aikaa piristämään järjestettiin Valojuhlat. Tapahtuma 
keräsi yllättäen kävijäennätyksen. Illan suussa alkaneen tapahtu-
man käynnisti huikea Fire Ladyn tulishow. Maakellariin oli luotu 
upea valoinstallaatio, ja lasitaiteilija Vesa Välikangas puhalsi lasia 
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näytösluontoisesti pihalla.  Juhla jatkui Tallipihan 
naapuriin Mältinrannan taidekeskukseen ja Museo 
Milavidaan. 

Tallipihan joulu vietti 20. juhlavuottaan, sillä Tallipi-
ha avasi ovensa ensi kertaa suurelle yleisölle joulu-
na 1999. Tallin vierailevat eläimet saivat seurakseen 
Hohde-joulukaupan, joka täyttyi erityisesti pirkan-
maalaisten kädentaitajien tuotteista.  Joulun aikaa 
vietettiin Tallipihalla marraskuun lopusta joulun 
aattoon. Joulu oli vuoden suurin ja yrittäjille merkit-
tävin sesonki. Tallipihan joulun ajan kävijämäärä oli 
noin 45 000 asiakasta. Vuoden 2018 aikana Tallipi-
halla oli yhteensä noin 197 000 kävijää.




