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1  HISTORIALLISTEN MUSEOIDEN VUOSI 2020

Tampereen historiallisiin museoihin kuuluvat museokes-
kus Vapriikki, Museo Milavida, Amurin työläismuseokortteli, 
Tampereen luonnontieteellinen museo, Kivimuseo ja Me-
diamuseo Rupriikki. Vapriikissa toimivat myös säätiöpohjai-
set Postimuseo ja Suomen jääkiekkomuseo.

Vuosi 2020 lähti liikkeelle ennätystunnelmissa: Vapriikis-
sa koettiin koko sen toimintahistorian vilkkain tammikuu, yli 
16 000 kävijää. Siitä on osin kiittäminen lumetonta talvea ja 
jatkuvaa vesisadetta, joka teki mm. ulkoilun mahdottomak-
si, mutta myös Ostia – portti Roomaan –näyttely osoittautui 
sangen vetovoimaiseksi. Menestyksen kunniaksi nautittiin 
ennätyskahvit täytekakun kera koko henkilökunnan voimin. 
Sama hyvä vire jatkui helmikuussa, mutta maaliskuussa 
kaikki pysähtyi kuin seinään: museot suljettiin kahdeksi ja 
puoleksi kuukaudeksi koronaviruksen leviämisen ehkäise-
miksi. Kaikki, joiden työt sen mahdollistivat, siirtyivät etätyö-
hön. Koronan vuoksi myös ravintolatoimintaa rajoitettiin ja 
museoravintola Valssi ja kahvila Amurin Helmi siirtyivät myy-
mään lounasruokaa ja kahvilatuotteita mukaan. Museoiden 
ovet saatiin jälleen avata kesäkuun alussa, ja heinäkuusta 
2020 tuli Vapriikin koko toimintahistorian vilkkain kuukau-
si, kävijöitä yhden kuukauden aikana oli hieman yli 30 000. 

Vuonna 2020 historiallisissa museoissa vieraili yhteensä176 
868 museovierasta. Korona-suluista huolimatta Vapriikissa 
vieraili vuoden aikana lähes 150 000 kävijää, ja Vapriikki oli-
kin vuonna 2020 Suomen kolmanneksi suosituin museo. 

Syksyllä pandemiatilanteen pahentuessa astuivat voi-
maan uudet kokoontumisrajoitukset, mikä museoissa tar-
koitti max 10/asiakasta näyttelytila, kunnes lopulta joulu-
kuun alussa näyttelyt suljettiin uudelleen. Ravintolatoiminta 
sai kuitenkin jatkua normaalisti, mutta asiakaspaikkojen 
määrää jouduttiin rajoittamaan.

Museoiden sulkemisesta huolimatta työt jatkuvat, joko 
etänä tai lähityössä. Asiakaspalveluhenkilökunta siirtyi en-
sin omasta organisaatiosta löytyviin korvaaviin tehtäviin 
tai lomalle. Huhtikuussa yt-neuvotteluitten alettua osa siir-
tyi avustaviin tehtäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja osa 
siirtyi opetuspuolelle avustamaan koulujen ruokajakelussa, 
kun koululaiset olivat viikot etäopetuksessa. Joulukuun su-
lun aikana asiakaspalveluhenkilökunta työskenteli Vapriikis-
sa erilaisissa korvaavissa tehtävissä. 

Alkuvuodesta museoravintola Valssin ravintolasalin si-
sustus uudistettiin. Tila akustoitiin ja seiniin asennettuja 
akustointielementtejä peittävät Vapriikin kuva-arkiston ko-
koelmista etsityt Tampereen kaupunkia ja Tampellan toi-
mintaa esittävät historialliset mustavalkoiset valokuvat. 
Ravintolatila ryhmiteltiin pienemmiksi kokonaisuuksiksi 
uusien, helposti liikuteltavien ja pinottavien kalusteiden ja 
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kukkaistutusten avulla. Tammerkoski-näyttelyltä vapautu-
nut tila muokattiin monitoimitilaksi ravintolan asiakkaiden 
ja Vapriikin lapsivieraiden käyttöön. Tilan suuret ikkunat 
kunnostettiin. Tilassa on mm. leikkimökki, nukkekoti ja suu-
ri keinuhevonen sekä pöydät koululuokkien eväiden nautti-
mista varten. Syylomalla tila koristeltiin Halloween-teemaan 
ja joulukaudella se muuttui välkehtiväksi joulun ihmemaak-
si pienten museovieraiden iloksi.

Finlayson 200 – tehtaasta brändiksi näyttely rakennettiin 
Vapriikin kolmanteen kerrokseen, Koskisaliin. Näyttelyn ve-
tonauloja ovat Finlaysonin tehdasalueella liikkunut sähkö-
veturi Pikku-Pässi ja Kuusvooninkisen pienoismalli 1840-lu-
vulta, jossa museovieras voi tarkkailla puuvillatehtaan 
toimintaa ja nähdä työntekijät työssään. Näyttely saatiin ko-
ronasta johtuen avattua juhannukseksi, kahdeksan viikkoa 
aikataulusta myöhässä. Museo Milavidassa juuri avautunut 
näyttely Aina mukana – käsilaukun vuosisata jouduttiin sul-
kemaan heti muutaman aukioloviikon jälkeen. Joulun alla 
ehdittiin juuri ja juuri aloittaa Nottbeckien joulunvietto, Pa-
latsin joulu, kunnes korona sulki ovet. 

Amurin työläismuseokortteli saatiin auki muutaman vii-
kon myöhässä ja kesäkausi sujui mukavasti, mutta ilman 
oheisohjelmia. Syyskaudella Vapriikin näyttelyohjelmisto-
jen muututtua näyttelyverstaan museomestarit työskente-
livät Amurissa, jossa remontoitiin kahvilanväen ja oppaiden 
käyttöön uusi sosiaalitila.

Pandemia muutti myös Vapriikin näyttelyaikatauluja ja 
muutokset säteilevät myös tuleviin vuosiin. Ostia-näyttely sai 
jatkoaikaa vuoden 2021 alkuun, ja siitä tulikin Vapriikin kävi-
jähistorian suosituin yksittäinen näyttely 137 000 kävijällään. 
Kesällä avattavaksi suunniteltu Apinat – kädellisten historiaa 
siirtyi vuodelle 2022. Japaniin valmistettiin Finlayson Oy:n, 
Tampereen historiallisten museoiden ja Forssan museoiden 
yhteistyönä TOEI Advertising LTD:lle kiertonäyttely, jonka piti 
avautua toukokuussa Tokiossa. Pandemiasta johtuen avau-
tumista lykättiin vuodella. Sen sijaan Helsingin kaupungin 
taidemuseon (HAM) organisoima suomalaista designia esit-
televä Japanin kiertonäyttely Design for everyday life pääs-
tiin syksyllä avaamaan suunnitelmien mukaisesti.

Museoiden normaalisti hyvin vilkas tapahtumatarjonta 
jouduttiin pandemian vuoksi perumaan. Vuoden suurinta 
museoiden PR-tapahtumaa, Museoiden yötä ei myöskään 
järjestetty. Tapahtumat siirrettiin verkkoon, jossa yleisölle 
alettiin tarjota viihdyttäviä museosisältöjä, mm. virtuaali-
sia museokierroksia ja luentoja Facebookissa, YouTubessa 
ja Instagramissa. Adventtiajaksi valmistettiin virtuaalinen 
joulukalenteri ja kevätsulun aikana Vapriikki tuotti koulu-
kanavalla ohjelmaa kouluille opetuskäyttöön. Keväällä strii-
mattiin Aamulehden kanssa mm. Ostiaa ja sisällissotaa kä-
sittelevät luennot ja syksyllä koko Finlaysonin luentosarja, 
koska paikan päälle voitiin ottaa vain rajoitettu määrä kuu-
lijoita. Vapriikin etäsisällöt tavoittivat yli 200 000 katsojaa. 
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Syksyllä tehtiin täysin uusia aluevaltaus: Vapriikki alkoi tuot-
taa omaa podcastia, Museojuttua.

Yksi vuoden kohokohdista oli eittämättä Tampellan val-
mistaman ensimmäisen veturin, Pikku-Ruskon paluu Vaprii-
kin piha-alueelle. Veturi oli kunnostettavana viisi vuotta ja nyt 
se palasi täydessä glanssissa tendereineen sille rakennettuun 
valaistuun erikoisvitriiniin, jossa se ilahduttaa ohikulkijoita 
myös pimeinä talvi-iltoina. Vapriikin historian käännekoh-
tana voidaan puolestaan pitää pitkäaikaisen museotoimen-
johtajan, tuotantojohtajan ja lopulta kulta-yksikön johtajan, 
”Vapriikin isän”, Toimi Jaatisen, jäämistä pois aktiivityöstä lo-
kakuun lopussa. Toimi alkoi viettää hyvin ansaittua lomaansa 
siirtyäkseen lopullisesti eläkkeelle keväällä 2021.
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2  KOKOELMAT

Tampereen historiallisten museoiden kokoelmat sisältävät 
noin 370 000 esinettä ja 1,8 miljoonaa valokuvaa. Kokoel-
mia hoidetaan ja hallinnoidaan Ruskossa Tampereen mu-
seoiden kokoelmakeskuksessa ja Vapriikin kuva-arkistossa.

Esinekokoelmat

Tampereen museoiden digitoidut kokoelmat ovat tutkitta-
vissa Siiri-palvelussa (http://siiri.tampere.fi). Vuoden 2020 
aikana Siiriin luetteloitiin uusia esineitä kaikkiaan 5 355 kap-
paletta. Siiriin digitoitujen, kaikille julkisten esineiden koko-
naismäärä vuoden 2020 lopussa oli 43 960 kappaletta.

Kokoelmayksikön alkuvuoden keskeisin ponnistus oli 
Finlaysonista kertovan suurnäyttelyn ”Finlayson 200 – teh-
taasta brändiksi” toteuttaminen. Tampereen museoiden 
kokoelmia oli näyttävästi esillä myös kansainvälisesti. HAM 
Helsingin Taidemuseon koordinoimassa Finnish Design for 
Everyday Life – Patterns and Forms Inspired by Nature -kierto-
näyttelyssä, joka kiertää Japania vuosina 2020-21. Toinenkin 
Japanin kiertonäyttely, TOEI Advertising LTD:n organisoi-
ma Finlayson-kiertonäyttely Japanissa oli määrä käynnis-
tyä vuonna 2020, mutta näyttely siirrettiin lopulta koronan 

vuoksi vuoteen 2021. Valmistelutyöt näyttelyyn liittyen kui-
tenkin toteutettiin kevään 2020 aikana. 

Laaja ja monipuolinen yhteistyö Tampereen museoiden 
ja Finlayson Oy:n kanssa jatkui muun muassa kuosiarkiston 
kehitystyöllä, 1960– ja 1970-lukujen kuosien ollessa vuoden 
2020 teemana. Yhteistyön hedelmiä hyödynnettiin myös 
Finlayson 200 -näyttelyssä.

Kokoelmayksikkö jatkoi Taidekaaren kanssa ikäihmisille 
suunnattua Konkarit-yhteistyötä. Vuoden 2020 museopa-
ketti Niin makaa kuin petaa käsitteli Finlaysonin tekstiilejä ja 
vuodevaatteita. Finlayson Art Arean kanssa tehtiin yhteis-
työtä koskien Finlaysonin alueen katumaalauksia, joiden 
teemat haettiin Tampereen museoiden Finlayson-kokoel-
mista. Samoin yhteistyötä tehtiin Ratikan taide -hankkeessa, 
jossa siinäkin hyödynnettiin kokoelmia.

Vuoden kohokohtia oli Vuoden museojulkaisu -kilpai-
lu, jonka finaaliin Tampereen museot pääsi peräti kahdella 
teoksella, jotka molemmat käsittelivät museon omia koko-
elmia. Kilpailussa kolmannelle sijalle sijoittunut Kadonneet 
kaunottaret on Vapriikin kuva-arkiston tuottama tietoteos 
tamperelaisen rakennetun ympäristön kadonneista helmis-
tä. Vuoden museojulkaisun voitti Tampereen museoiden ja 
Maahenki-kustantamon yhteistyönä tuottama teos ”Pellava-
liina – Tampella damasti 1859–1977”. Teos nostaa upeasti 
esiin Tampereen museoiden laajoja ja laadukkaita pellavalii-
nakokoelmia, joita Vapriikin kuva-arkiston valokuvaajan Saa-
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na Säilynojan laadukkaat kuvat nostavat erinomaisesti esiin.
Syksyllä saatiin valmiiksi viiden vuoden suururakka, Tampel-

lan veturin 315 Pikku-Ruskon entisöintityö. Entisöinnin toteutti 
Tampereen Tilapalvelut Oy:n metalliverstas. Lisäksi hankkeessa 
oli mukana useita pirkanmaalaisia toimijoita. Valtionrautatiet ja 
Suomen Veturimuseo toimivat hankkeen asiantuntijatahoina. 
Tampereen Tilapalvelut Oy tuotti veturille suojavitriin Vapriikin 
edustalle, Veturiaukion laitaan. Sekä veturi että vitriini on ke-
rännyt suuresti kiitosta lopputuloksestaan.

Syksyllä toteutettiin museologian opintokokonaisuuden 
opetus yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Useat 
kokoelmayksikön työntekijät osallistuivat opetukseen ja vä-
littivät ammattitaitoaan tuleville museoalan ammattilaisille.

Kokoelmakeskuksessa toiminta jatkui vilkkaana koko 
vuoden 2020 ajan koronarajoitteista huolimatta. Tam-
mi-helmikuun aikana keskuksessa vieraili tutustumis-
käynneillä useita museo- ja taidealan asiantuntijaryhmiä, 
korona rajoitusten tultua voimaan maaliskuussa asiakas-
palvelun painopiste siirtyi yksittäisiin tutkija- ja asiantuntija-
vierailuihin. Rajoitukset museonäyttelyiden ja pedagogisen 
toiminnan osalta näyttäytyivät kokoelmapuolella kasvanee-
na kiinnostuksena erilaisten kokoelmalähtöisten projektien 
edistämiseen. Kiinnostusta herättivät erityisesti kansallis-
pukuihin liittyvät vanhat Hämeen museon tekstiilit, arvokas 
messukasukkakokoelma ja Hämeen museon taikaesineko-
koelma, josta löytyi runsaasti hyödynnettävää materiaalia 

muinaissian DNA:ta kartoittavaan, genetiikan ja bioinforma-
tiikan alaan kuuluvaan tutkimukseen.

Kokoelmatoimintaa esiteltiin myös Vapriikin Facebook-si-
vuilla, joissa julkaistuissa videoissa (noin 8 kpl) keväällä 2020 
kokoelmakeskuksen henkilökunta kertoi työstään ja esitteli 
kokoelmia ja kokoelmatiloja. Myös Moro-lehti teki lokakuus-
sa laajan kuvajournalistisen reportaasin kokoelmakeskuk-
sesta.

Kulttuuriluotsitoiminta oli tauolla vuoden aikana, aivan 
alkuvuotta lukuun ottamatta. Palvelu- ja vuosisuunnitel-
man mukaisia tavoitteita yhdenvertaisuuden ja osallisuu-
den edistämisestä pystyttiin kuitenkin edistämään hyvin. 
Elokuussa toteutettiin yhdessä kotihoidon tukipalveluiden 
kanssa ns. kuvapuhelinlähetys (livestriimaus) kotihoidon 
asiakkaille. Lähetyksessä esiteltiin taidekonservoinnin käy-
tänteitä ja tutustuttiin Kokoelmakeskuksen pihalla olleisiin 
Hämeensillan veistoksiin. Toinen kuvapuhelinlähetys tehtiin 
Vapriikista ja se koski uutta Finlayson 200 –näyttelyä. Koti-
hoidon kanssa yhteistyössä tehtävät striimaukset ovat yksi 
osa esineellisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta edis-
tävää toimintamallia, joka otettiin käyttöön kokoelmakes-
kuksessa vuonna 2019. Historiallisten museoiden ja Tam-
pereen taidemuseon yhdessä kehittämälle toimintamallille 
myönnettiin Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinto syys-
kuussa 2020.

Tampereen museoiden kokoelmayksiköllä on merkit-



11

tävä rooli museoammattilaisten kouluttajana. Harjoittelu-
paikkoja pyrittiin koronatilanteesta huolimatta tarjoamaan 
opintojensa loppuvaiheessa oleville konservointi- ja restau-
rointialan opiskelijoille sekä museologian harjoittelijoille. 
Tampereen yliopiston museologian opintokokonaisuuteen 
osallistuttiin luennoimalla syksyllä 2020 Teamsin välityksel-
lä kokoelmahoidon perusteista ja tarjoamalla lähiopetusta 
opiskelijoille Kokoelmakeskuksessa pienryhmissä. 

Työ-, esine- ja kiinteistöturvallisuuden sekä riskienhallin-
nan pitkäjänteinen edistäminen on keskeinen osa kokoel-
mapalveluiden työtä. Kokoelmakeskuksen taloteknisten 
järjestelmien toimivuus käytiin läpi neljännesvuosittain 
isännöitsijän kanssa. Vuoden aikana mm. huollatettiin kiin-
teistön ovet ja lukot, raivattiin pihan reuna-alueiden kasvil-
lisuutta ja teetettiin tutkimus pihakaivojen tilanteesta. Osa 
tehdyistä toimenpiteistä ja tutkimuksista liittyy tarveselvi-
tysvaiheessa olevaan kokoelmakeskuksen perusparannus-
hankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on taloteknisillä muutok-
silla (mm. palosammutusjärjestelmän uusiminen) turvata 
museo-omaisuuden entistä parempi säilyminen. Myös kiin-
teistön pelastussuunnitelma päivitettiin vuoden aikana.

Kokoelmakeskukseen vuonna 2019 tehdyssä suunnatussa 
työpaikkaselvityksessä (kemikaalialtistus) asetetut velvoitteet 
toteutettiin vuoden 2020 aikana: Kemikaaliluettelot päivitet-
tiin, tarvittavat ilmastointisäädöt tehtiin ja tehdyt toimenpi-
teet raportoitiin työterveyteen eli selvityksen toteuttajalle.  

Kuvakokoelmat

Koronasta huolimatta Vapriikin kuva-arkiston vuosi oli vil-
kas. Tosin kulttuuriluotsitoiminta jouduttiin koronan vuok-
si laittamaan maaliskuussa tauolle, mutta alkuvuoden ajan 
arkiston noin 10 hengen luotsitiimi työskenteli kuvakokoel-
mien parissa varsin monipuolisesti. Näsijärven purjehdus-
seuran jäsenet sekä Tampereen Puhelinosuuskunnan ve-
teraanit tallensivat ja digitoivat oman toimintansa historiaa 
Vapriikin kuva-arkiston kokoelmiin – koronatilanteen niin 
salliessa.

Kuva-arkiston henkilökunta dokumentoi pandemian vai-
kutuksia katukuvassa valokuvaten koronan vaikutuksia ym-
päristöön. Historiallinen aika tallennettiin museon kuvako-
koelmiin varsin monipuolisesti.

Edellisvuoden tapaan toteutettiin Tampereen yliopiston 
kanssa ”Valokuva historian tekijänä” -kurssi. Poikkitieteelli-
seen kurssiin osallistuivat historian ja visuaalisen journalis-
min pääaineopiskelijat tuottaen kurssitöitä, joiden primää-
rilähteinä toimivat Vapriikin kuvakokoelmat. Kurssi vahvisti 
entisestään Vapriikin kuva-arkiston ja Tampereen yliopiston 
opetusyhteistyötä. 

Yleisenä valistustyönä ovat toimineet Vapriikin kuva-arkis-
ton henkilökunnan pitämät luentotilaisuudet. Edellisvuon-
na suuren suosion saanutta valokuvauksen ja valokuvien 
historiasta kertovaa luentosarjaa Tampereen työväenopis-
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tossa jatkettiin. Yhteistyö Tampereen työväenopiston kans-
sa tulee jatkumaan vuonna 2021. Lisäksi henkilökunta on 
luennoinut Kunnallisarkistoyhdistyksen koulutuspäivässä, 
Aamulehden järjestämissä yleisötilaisuuksissa sekä muuta-
missa muissa yksityisissä tilaisuuksissa. Valokuva-arkiston 
tutkija veti neljä 1918-aiheista yleisöopastusta Näsinkalliolla 
sekä esitelmöi aiheesta Tampereen Senioripäivässä.

Museon omista kokoelmista toteutettiin valokuvanäyt-
tely Tiistaitarjotin – Ruokamatka 1970 -luvulle. Näyttely poh-
jautuu valokuvaaja Juhani Riekkolan valokuviin. Vapriikin jäl-
keen Tiistaitarjotin jatkaa kiertonäyttelynä muissa Suomen 
museoissa.

Vapriikin kuva-arkisto sai merkittäviä ja mielenkiintoisia 
valokuvalahjoituksia. Epe Helenius lahjoitti levy-yhtiö Poko 
Rekordsin valokuva-arkiston. Lahjoitus avaa tamperelaista 
musiikkielämää ja sen historiaa ainutlaatuisella tavalla. Ar-
kisto sai lahjoituksena myös valokuvaaja Jukka Kuusiston 
valokuvakokoelman. Kuusisto on pitkän uransa aikana ku-
vannut paljon muun muassa Lehtimiehet Oy:lle. Tampe-
relaisen teollisen historian kuvasto puolestaan vahvistui 
arkiston saadessa H. Liljeroos Oy:n kuvakokoelmat lahjoi-
tuksena. Arkiston kokoelmat karttuivat vuoden kuluessa 
myös Tampellan vesivoimalaitoksen rakentamisesta kerto-
valla kuva-aineistolla, Ahlmanin suvun kuvilla sekä sota-ajan 
kuvakeruuseen liittyvillä aineistoilla.

Aineistojen saavutettavuutta edistettiin vuoden aikana 
saattamalla lisää aineistoja kaikkien valokuvista kiinnostu-
neiden tutkittavaksi. Valokuvia digitoitiin vuoden aikana Sii-
riin kaikkiaan 10 061 kappaletta. Vuoden lopussa Siirissä oli 
digitoituna ja julkisesti nähtävillä yli 188 000 valokuvaa.

Kokoelmayksikkö oli vuoden aikana aktiivisesti mukana 
ammatillisten museoiden valtakunnallisessa tallennus- ja 
kokoelmayhteistyöverkostossa TAKO:ssa. Kuva-arkiston 
tutkija Reetta Lepistö toimi puheenjohtajana poolissa 7. Ko-
koelmapäällikkö Teemu Ahola vastasi verkoston tallennus-
työnjaon koordinoinnista. Tampereen museot ovat mukana 
verkoston pooleissa 3,4,5, ja 7.

Amurin työläismuseokortteli

Amurin työläismuseokortteli avautui yleisölle kesäkuun alus-
sa. Pandemia-aika vaikutti myös työläismuseokorttelin arkeen. 
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi alue-opastuksia ei voitu jär-
jestää asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Amurin rakennus-
ten raput ja sisätilat ovat ahtaita, eikä niihin ollut mahdollista 
ottaa opastettavia ryhmiä riittävillä turvaetäisyyksillä. Myös 
kesän tapahtumat peruttiin, jotta voitiin välttää suurten ihmis-
joukkojen kerääntyminen pienille sisäpihoille.

Seitsemän hengen opasjoukko opasti kuitenkin museo-
vieraita alueella koko kesän. Vieraille järjestettiin johdan-
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to-opastuksia Amurin arkeen ja historiaan liittyen. Oppaat 
myös kertoivat alueen ja museon historiasta niistä kiin-
nostuneille vieraille. Kaikkiaan kesän aikana pidettiin 329 
johdanto-opastusta, joille osallistui 2 105 henkilöä. Näiden 
lisäksi oli tilattuja johdanto-opastuksia ja selkokielisiä joh-
dantoja pienille ryhmille.

Koronatilanteesta huolimatta Amurin kesä oli vilkas. Ke-
säkuussa kävijöitä oli yhteensä 1513. Heinäkuu oli Suomen 
museoissa varsin vilkas vierailukuu, niin Amurissakin. Muse-
ossa vieraili heinäkuussa yhteensä 5423 henkilöä, mikä oli 
417 kävijää enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. 
Elokuussa työläismuseokortteliin tutustui yhteensä 2649 
ihmistä. Syyskuussa museo sulkeutui ensimmäisen viikon 
jälkeen. Viimeinen kävijäviikko keräsi yhteensä 549 vierasta. 
Amurin työläismuseokortteli sulki kesäkautensa sunnuntai-
na 6. syyskuuta.

Kesäsesongin ulkopuolella Amurin työläismuseokorttelin 
alueella tapahtui koko vuoden 2020 ajan. Museokorttelin 
rakennuksia kunnostettiin Tampereen museoiden ja Tam-
pereen Tilapalvelut Oy:n hyvänä yhteistyönä. Vuoden 2020 
aikana kunnostettiin rakennusten runkoja, historiallisen 
leipomon tilat kunnostettiin, uusittiin neljän katon huopa-
katot, uudistettiin yleisökäymälätilat sekä luotiin Amurin 
työläismuseokorttelin oppaille uudet sosiaalitilat. Amurin 
työläismuseokorttelin rakennuksista on tehty vauriokartoi-
tusraportti vuonna 2017, jonka pohjalta Tampereen muse-

ot ja Tampereen Tilapalvelut Oy yhteistyössä kunnostavat 
alueen rakennuksia. Kunnostustyö jatkuu vuonna 2021.

Kesäsesongin ulkopuolella Amurin työläismuseokorttelin 
paperikaupan ja osuuskaupan näyteikkunat somistettiin jäl-
leen perinteiseen jouluasuunsa ja ne olivat esillä koko joulu-
sesongin ajan. Samoin kahvila Amurin Helmen tiloissa olivat 
esillä perinteiset jouluaiheiset osuuskaupan julistetaulut.

3 KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA VASTUUMUSEO-
PALVELUT

Maakuntamuseo alueellisena vastuumuseona

Vuoden 2020 alusta Pirkanmaan maakuntamuseo on jat-
kanut jo vakiintunutta toimintaansa uuden museolain mu-
kaisessa alueellisen vastuumuseon roolissa. Alueellisen 
vastuumuseon tehtävänä on toimia kulttuuriperinnön ja 
kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja 
arkeologisen kulttuuriperinnön, asiantuntijana, joka antaa 
lausuntoja, osallistuu viranomaisneuvotteluihin ja antaa 
neuvontaa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön 
vaalimista, alueen museotoimintaa, toimialansa yhteistyötä 
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sekä kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristötiedon tallen-
tamista ja digitaalista saatavuutta. Toimintaa on toteutettu 
alueellisen työn suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma si-
sältää kaikkiin mainittuihin tehtäviin liittyviä toimenpiteitä, 
ja se on Museoviraston ja OKM:n hyväksymä.

Alueellisena vastuumuseona Pirkanmaan maakuntamu-
seo tarjoaa ennen kaikkea asiantuntijapalveluita arkeologi-
an, rakennushistorian ja museotoiminnan alueilla. Se myös 
seuraa kulttuuriympäristöä koskevien lakien noudattamista 
maankäytössä ja tarjoaa tietoa kulttuuriperinnöstä mones-
sa eri muodossa. Aktiivisin palveluiden käyttäjä on Tampe-
reen kaupunki, jonka kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimin-
nan kanssa tehdään laajaa yhteistyötä. 

Maakuntamuseo antoi vuoden aikana lausuntomuodos-
sa yli 800 asiantuntijanäkemystä siitä, miten Pirkanmaata 
tulisi kehittää kulttuuriympäristöä vaalien. 29 prosenttia 
lausunnoista annettiin Tampereelle ja loput muille Pirkan-
maan kunnille, joita on 21. Vastuumuseon kulttuuriympä-
ristötehtävään liittyen tehtiin yli 200 maastokäyntiä arkeo-
logisilla ja rakennusperinnön kohteilla. Lausuntotoiminnan 
lisäksi maakuntamuseon edustajat ovat osallistuneet kym-
meniin eri hankkeita koskeviin viranomaisneuvotteluihin ja 
ohjausryhmiin, mm. Tampereen kansallisen kaupunkipuis-
ton ohjaus- ja suunnitteluryhmiin.

Maakuntamuseo tuo yhä enemmän esille rakentamisen, 
korjaamisen ja purkamisen vaikutuksia myös ekologisen ja 

kulttuurisen kestävyyden kannalta. Maakuntamuseo ottaa 
kantaa myös uudistuvan lainsäädännön kysymyksiin ja osal-
listui syksyllä 2020 rakennusperintölain valmistelun yhtey-
dessä eduskunnan ympäristövaliokunnan asiantuntijakuu-
lemiseen ainoana alueellisten vastuumuseoiden edustajana.

Maakuntamuseo osallistuu aktiivisesti Museoviraston 
kolmivuotiseen hankkeeseen, jossa valitaan Suomen valta-
kunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet (VARK-pro-
jekti). Vuoden 2020 aikana maakuntamuseon tutkijat tekivät 
hankkeeseen liittyvää muinaisjäännösten arviointi- ja arvot-
tamistyötä sekä tarkastivat maastossa Pirkanmaan merkit-
tävimpiä muinaisjäännöksiä.

Adoptoi monumentti ja muu vapaaehtois-
toiminta

Adoptoi monumentti on vakiintunut ja Pirkanmaan maa-
kuntamuseon kuuluisin vapaaehtoistoimintaohjelma, joka 
on saanut tunnustusta myös kansainvälisesti ja levinnyt nyt 
myös muihin Suomen maakuntiin. Adoptoituja kohteita on 
nyt Pirkanmaalla 23, koko Suomessa lisäksi 25, ja ohjelman 
parissa harrastaa tuhansia ihmisiä. Koronavuonna ei voitu 
järjestää tapahtumia, mutta hoito kohteissa jatkui. Maakun-
tamuseo tarjosi neuvontaa myös muille, adoptiotoiminnan 
aloittamista harkitseville alueellisille vastuumuseoille.
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Kesällä 2020 Adoptoi monumentti valittiin 30 parhaan 
kulttuuriympäristöön liittyvän käytännön luetteloon Cul-
tural heritage in action –nimisessä EU-hankkeessa: https://
issuu.com/yourculturalheritageinaction/docs/cultural_herita-
ge_in_action_catalogue_of_goodprac Lisäksi AM-toiminta va-
littiin samaisessa hankkeessa isännöimään kolmepäiväistä 
vertaisoppimistapahtumaa keväällä 2021. Hanke tuo toi-
minnalle mukavasti kansainvälistä näkyvyyttä. Adoptoi mo-
numentti on mukana myös Tampereen ja koko Pirkanmaan 
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuohjelmassa.

Pirkanmaan maakuntamuseo tähtää oikeiden toiminta-
tapojen ja eettisesti kestävän metallinilmaisinharrastamisen 
edistämiseen sekä pyrkii tekemään yhteistyötä harrastajien 
kanssa. Tammikuussa maakuntamuseo järjesti Arkeologiaa 
metallinetsijöille II -seminaarin yhteistyössä Suomen metal-
linetsijät ry:n kanssa. Maaliskuussa, koronaepidemian kyn-
nyksellä, järjestettiin sarjassaan kolmas metallinetsinhar-
rastuksen koulutuspäivä, jonka yhteydessä parikymmentä 
harrastajaa suoritti kurssia koskevan tentin ja ansaitsi Pir-
kanmaan maakuntamuseon myöntämän metallinetsinnän 
harrastajan kortin. Maaliskuussa maakuntamuseon tutkija 
kävi myös puhumassa Lempäälän Kuokkalan koululla eet-
tisesti kestävästä metallinetsinnästä. Toukokuun 8. päivä 
vietettiin kotiseutuliiton järjestämää Suomen suurinta etä-
työpäivää, johon Pirkanmaan maakuntamuseo osallistui 

arkeologiaa ja eettisesti kestävää metallinetsinharrastusta 
käsittelevällä videolla. Edellisten lisäksi maakuntamuseo 
myös ohjasi Lempäälä-Seura ry:n Suomen Kotiseutuliiton 
Mestarit ja kisällit -hankkeeseen liittyvää metallinetsintää 
Lempäälän alueella.

Kulttuuriympäristöluotsit-toiminnassa jatkettiin projektia, 
jossa haastatellaan vanhoissa taloissa asuvia pirkanmaalaisia 
asumiskokemuksista. Luotsitoiminta oli koronapandemian 
vuoksi pääosan vuodesta keskeytettynä, ja projektin päätök-
seksi suunniteltu näyttely siirtyi seuraavalle vuodelle.

Pirkanmaan alta ja muita seminaareja

Koronaepidemian jatkuessa otettiin myös maakuntamu-
seolla käyttöön uusia toimintatapoja kulttuuriympäristö-
työn mahdollistamiseksi. Jo perinteeksi muodostunut Pir-
kanmaan alta -seminaari järjestettiin marraskuussa, tällä 
kertaa Teams-sovelluksen kautta verkkotapahtumana. Suo-
situssa webinaarissa arkeologiset toimijat esittelivät pää-
asiassa Pirkanmaan alueella tekemiään arkeologisia kenttä-
tutkimuksia. 

Marraskuussa järjestetty modernin rakennusperinnön 
arvoihin ja tutkimukseen keskittynyt Moderni Pirkanmaa 
-webinaari houkutteli linjoille lähes 130 Suomessa rakenne-
tun ympäristön parissa työskentelevää. Myös perinteinen 
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rakennetun ympäristön ajankohtaisasioita käsittelevä Jou-
luseminaari järjestettiin Teams-tapahtumana. Osana loka-
kuista Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikkoa taloraati 
kokoontui arvioimaan Ranta-Tampellan uutta asuinaluetta. 

Paikallismuseoiden tarpeita kartoitettiin paikallismuseo-
kyselyn avulla heinä-elokuussa. Kyselyn tuloksista kerrottiin 
Maakunnallinen museopäivän yhteydessä, mikä järjestettiin 
syyskuussa Teams-tapahtumana. Samalla alueen museoille 
tiedotettiin alueellisesta vastuumuseouudistuksesta. 

Maakuntamuseon tutkijat osallistuivat asiantuntijapu-
heenvuoroin myös muihin kulttuuriympäristöä käsitelleisiin 
tilaisuuksiin, kuten Ikaalinen Foorumiin ja vapaaehtoistoi-
minnan Tule! -hankkeen seminaariin syyskuussa.

Tutkimustoiminta

Maakunnan laajuiset modernin rakennuskannan teemain-
ventoinnit käynnistettiin Pirkanmaan terveyskeskusten in-
ventoinnilla. Selvityksessä tutkittiin vuonna 1972 voimaan 
astuneen kansanterveyslain nojalla vuosina 1970–90 ra-
kennetut terveyskeskukset ja terveysasemat, kaikkiaan 24 
kohdetta. Työtä on tarkoitus jatkaa uudella rakennusryh-
mällä vuonna 2021. Pitkäniemen sairaalan ja sairaalamu-
seon kokoelmia inventoitiin ja dokumentoitiin Siiri-tieto-
järjestelmään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin rahoituksella. 

Lausuntotyöhön ja VARK-projektiin liittyvien arkeologisten 
kenttätöiden lisäksi suoritettiin noin 80 maakuntamuseolle 
ja Museovirastolle ilmoitetun mahdollisen muinaisjäännös-
kohteen, yleensä muinaisesineen löytöpaikan, arkeologinen 
inventointi 13 eri kunnassa.

Paikallismuseoiden ohjaus ja seutumuseo-
toiminta

Paikallismuseoiden neuvonta ja ohjaus toteutuivat koro-
na-aikana ensisijaisesti etäpalveluna Teamsilla, sähköpostil-
la ja puhelimitse. Neuvontakäyntejä tehtiin harkitusti tarvit-
taessa. Neuvontaa ja ohjausta kulttuuriperintöön liittyvissä 
asioissa annettiin myös yksityisille tahoille ja yhteisöille, ku-
ten seurakunnille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.   

Seutumuseon toinen kaksivuotiskausi käynnistyi yhteis-
työkuntien rahoittamana tammikuussa 2020. Toiminnassa 
ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi, Nokia 
ja Ylöjärvi.  Seutumuseon teema on tällä 2020–21 kaudella 
museoiden kokoelmat, niiden hallinta, digitoinnin edistä-
minen ja esittelyn parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. 
Museoille on tuotettu tallennussuunnitelmia ja digitaalisen 
kokoelmanhallinnan välineitä. Koronapandemia rajoitti ta-
pahtumatuotantoa, mutta kokoelmatyötä pystyttiin jat-
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kamaan lähes suunnitelmien mukaisesti. Seutumuseossa 
otettiin käyttöön hankkeen oma Instagram-tili (@seutumu-
seo), jolle kertyi vajaassa vuodessa melkein 400 seuraajaa. 
Kesäksi 2020 tuotettiin kuntien erityispiirteistä kertovat 
näyttelyt, jotka olivat esillä museoiden pihapiireissä. Nokial-
la ja Kangasalla inventoitiin varastoituja kokoelmia, Kanga-
salan Kuhmalahdessa ja Ylöjärven Viljakkalassa kokoelmia 
on siirretty ja järjestetty varastointiolosuhteiden paranta-
miseksi. Pirkkalassa ja Lempäälässä on aloitettu suunnitte-
lutyö kokoelmien esilletuonnin parantamiseksi tekemällä 
näyttelysuunnitelmia.

Rakennusperinnön korjausneuvonta

Yksityisten henkilöiden, taloyhtiöiden ja yhteisöjen korjaus-
neuvonta heidän omissa kohteissaan jatkui poikkeusoloissa 
lähes entisessä laajuudessaan, joskin henkilömääriä rajoit-
taen ja turvallisuusohjeiden puitteissa. Erilaisten tapahtu-
mien peruuntuessa suunnitellut työnäytökset jäivät pääosin 
järjestämättä. Poikkeuksena oli salin katon pinkopahvitus 
Niemen kartanon vieraspytingissä. Maakuntamuseo osallis-
tui talkoisiin opettaen samalla pingottamista pienelle ryh-
mälle Rientolan Setlementti ry:n vapaaehtoistyöntekijöitä ja 
työkokeilijoita. 

Paljon keskustelua on viime vuosina herättänyt rautatie-

läisten seuraintalo Morkun kohtalo. Pitkän prosessin päät-
teeksi rakennus purettiin keväällä, jolloin maakuntamuseo 
ideoi sen käyttökelpoisten osien pelastamisen uusiokäyt-
töön. Osien irrotus ja arpominen halukkaille kansalaisille 
toteutettiin yhteistyössä Pirkanmaan rakennuskulttuuriyh-
distyksen, Ekokumppanit Oy:n, työllistämishanke Sorvaa-
mon ja pääurakoitsija Kreate Oy:n kanssa. Vanhin Morkun 
juhlasalin katossa olleista koristetähdistä luovutettiin Vap-
riikin kokoelmiin. 

Museovirasto ja ELY-keskukset jakavat vuosittain valtion 
avustuksia rakennusperinnön sekä muiden kulttuuriympä-
ristökohteiden hoitoon ja entistämiseen. Maakuntamuseo 
neuvoo hakijoita avustusasioissa, osallistuu hakemusten 
arviointiin sekä opastaa ja valvoo myönnettyjen avustusten 
käyttöä. Museo järjesti syksyllä verkossa avoimen infotilai-
suuden, jossa ELY-keskuksen ja Museoviraston asiantuntijat 
kertoivat avustuksista ja vastasivat yleisön kysymyksiin.

Tietopalvelu ja muita tiedon välitysmuotoja

Siiri-tietojärjestelmän toimiminen täysin digitaalisena lau-
suntotyökaluna ja tietopankkina mahdollisti viranomais-
työn sujuvan jatkumisen koronapandemian aiheuttamissa 
poikkeusoloissa. Panostus digitaalisuuteen osoitti nyt ar-
vonsa, ja tiedon digitointia myös jatkettiin sen säilyvyyden 
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ja käytettävyyden varmistamiseksi. Vuonna 2020 kaikille 
avoimeen Siiri-tietopalveluun lisättiin yli 500 rakennetun 
ympäristön ja yli 300 arkeologista kohdetta. Siiri sisältää nyt 
jo 3845 arkeologisen kohteen ja 4090 rakennetun ympäris-
tön kohteen tiedot. Kesällä tallennettiin lisäksi suuri määrä 
vanhempien arkeologisten tutkimushankkeiden aluetietoa 
Siiriin, jonka kautta se julkaistiin Tampereen kaupungin ja 
Maanmittauslaitoksen julkisissa paikkatietopalveluissa (Os-
kari, Paikkatietoikkuna). Vuoden lopussa Siiri sisälsi tietoa 
2083 kulttuuriympäristöä koskevasta tutkimus-, selvitys- tai 
muusta hankkeesta.

Museokello-lehti ilmestyi kesällä, ja sen teemana oli tällä 
kertaa alueellinen vastuumuseouudistus. Pirkanmaan ter-
veyskeskukset -inventointi julkaistiin sähköisenä raporttina 
Siirissä. 

Maakuntamuseo tuotti Tampereen Keskustorilla sijaitse-
vaan Kulttuuriympäristötoteemi-näyttöön kolme videomuo-
toista valokuvanäyttelyä: Tampereen kauppahalli, Tammer-
kosken sillat ja Teattereiden Tampere.

Koronavuonna haluttiin lähestyä ihmisiä myös uusin kei-
noin, esimerkiksi arkeologin työtä ja esihistoriaa esiteltiin 
neljällä videolla, joita katseltiin internetissä yhteensä tuhan-
sia kertoja.

4 VAPRIIKIN NÄYTTELYT

Vuonna 2020 Vapriikissa avattiin kolme näyttelyä, ja Pelimu-
seo tuotti Studio-tilaansa kolme pienoisnäyttelyä. Suosittu 
Ostia sai jatkoaikaa koronan vuoksi. 

Vuoden luontokuvat 2019 14.2.–19.4.2020
Vapriikin näyttelyvuoden aloitti Vuoden luontokuvat, joka 
kertoi suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näky-
mistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista 
elämyksistä ja oivalluksista. Vuoden luontokuvaksi 2019 va-
littiin Ville Heikkisen ”Karhu ja korppi”. 

Finlayson 200 – tehtaasta brändiksi alkaen 23.6.2020
Finlaysonin 200-vuotista taivalta juhlistettiin kesäkuusta 
2020 lähtien uudella näyttelyllä. Finlayson 200 – tehtaasta 
brändiksi -näyttely seuraa Tammerkosken rannalle syn-
tyneen tehtaan kehittymistä Pohjoismaiden suurimmaksi 
teollisuusyritykseksi ja lopulta sen sopeutumista uuteen, 
savupiipputeollisuuden jälkeiseen aikaan. Esille on saatu 
runsaasti esineistöä ja etenkin tekstiilejä Tampereen muse-
oiden laajasta Finlayson-kokoelmasta. Näyttely pohjautuu 
Tampereen yliopiston viisivuotiseen Finlaysonin historia 
-hankkeeseen, joka julkaistaan syksyllä 2021.
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Näyttely kertoo Finlaysonista ja sen työntekijöistä, puu-
villan valmistuksesta ja ennen kaikkea yrityksen tuotannos-
ta. Esille saatiin esimerkiksi James Finlaysonin saama privi-
legiokirja, Tampereen ensimmäinen sähköjuna, Pikku-Pässi, 
sekä Kuusvooninkisen pienoismalli, jonka ikkunoista voi 
nähdä ihmisiä työn touhussa 1840-luvulla. 

Tiistaitarjotin – ruokamatka 70-luvulle  Galleriassa 
20.5.2020–6.1.2021.
Tiistaitarjotin kuljetti katsojan 70-luvun vahvojen, rohkeiden ja 
värikkäiden ruokakuvien sekä mutkattomien ruokaohjeiden 
maailmaan. Näyttely perustui valokuvaaja ja läänintaiteilija 
Juhani Riekkolan ja hänen vaimonsa kotitalousopettaja Eeva 
Junkkari-Riekkolan toimittamaan ruoka-artikkelisarjaan Tiistai-
tarjotin, jota Aamulehti julkaisi viikoittain vuosina 1974–78. 

70-luvun ruokakulttuuriin pureuduttiin Riekkolan fan-
tastisten annoskuvien sekä Junkkari-Riekkolan oivallisten 
ruokaohjeiden ja viikoittaisten ruokalistojen kautta. Ennen 
näyttelyä ja sen aikana ihmisillä oli mahdollisuus jakaa omia 
ruokamuistojaan 70-luvulta, jotka muodostivat tärkeän 
osan näyttelykokonaisuutta.

Näyttelyssä pääsi myös tutustumaan Chocochilin luo-
maan nykypäivän Tiistaitarjottimeen sekä Glorian ruoka & 
viini -lehden ruokakuvauksiin.

Ostia – portti Roomaan 1.11.2019–10.1.2021
Marraskuussa 2019 avautuneen Ostia-näyttelyn piti päät-
tyä 10.5.2020, mutta koronan aiheuttamien sulkujen ja 
matkustusrajoitusten takia kansainvälisiä näyttelyitä jatket-
tiin yleisesti maailmalla. Ostia sai jatkoaikaa tammikuuhun 
2021 asti. Kesäkuussa 2020 avattavaksi aikataulutettu Api-
nat-näyttely siirtyi tammikuuhun 2022. (Helmikuussa 2021 
sitä siirrettiin vielä kahdella kuukaudella eteenpäin). 

Pelimuseon studionäyttelyt

Vanhat lautapeliaarteet 8.9.2020 –  4.1.2021, 
pelimuseon Studio
Näyttelyssä esiteltiin kuusi lähes unohdettua lautapeliä vuo-
silta 1879–1975. Esillä oli myös kokoelma puhuttelevia ja 
näyttäviä pelilautoja 1870-luvulta nykypäivään. Näyttelyyn 
saatiin lainaksi Kansalliskirjaston harvinaisia lautapelejä. 

Toisista todellisuuksista – Tuomas Puikkonen larp-valo-
kuvaajana 2010–2020, 9.6.–23.8.2020, 
pelimuseon Studio
Ensimmäistä kertaa laaja valikoima Tuomas Puikkosen valo-
kuvia retrospektiivissa. Kokonaisuuden kuratoi valokuvatai-
teilija ja larp-suunnittelija Katri Lassila (TaM).
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Pelien Kalevala 13.12.2019–29.3.2020
Pelien Kalevala -näyttely esitteli läpileikkauksia pelimaail-
man ja kalevalaisen kulttuuriperinnön yhtymäkohdista yli 
sadan vuoden ajalta.

Tapahtumat

Tammi-helmikuussa ennen koronapandemian alkua Vap-
riikki tarjosi asiakkailleen teemaopastuksia Ostia-näytte-
lyyn. Liput myytiin Tiketin kautta, ja jokainen kierros oli 
loppuunmyyty. 

Kun museot suljettiin maaliskuussa, Vapriikki panos-
ti voimakkaasti sometarjontaan. Sulkeutumisen ansiosta 
vapautui henkilöstöresurssia avoinnapidosta, ja nopealla 
koulutuksella se saatiin viestinnän käyttöön välittömästi. 
Vapriikki aloitti sulkuajan somelähetykset asiakkailleen 
alle viikossa sulkeutumisesta. Kokeilusta seurasi myös py-
syviä käytäntöjä: kun yleisö piti tarjonnasta, sitä pyritään 
nyt jatkamaan.

Vapriikki oli ensimmäisten museoiden joukossa tarjo-
amassa virtuaalisia museokierroksia Instagram- ja Face-
book-kanavillaan sekä YouTubessa. Näin syntyivät var-
tin-puolen tunnin opastukset näyttelyihin, ja yleisölle 
tarjottiin kiinnostavia välähdyksiä esineisiin ja tapahtumiin 
mm. Ostia ja Teatterikaupunki -näyttelyissä. 

Myös tiedotusvälineitä kontaktoitiin. Vapriikki teki yh-
teistyössä YLEn kanssa Syntinen satamakaupunki -erikois-
kierroksen Ostia-näyttelyyn (leikattu versio!) ja Aamuleh-
den kanssa tuotettiin luentoja. Ohjelmien suosio yllätti. 
Vapriikin etäsisällöt tavoittivat vuonna 2020 yli 200 000 
kävijää.

Yhteistyötä ja avunantoa

Etäopetukseen joutunut koulupuoli kaipasi apuja kaupun-
gin kulttuuritoimijoilta. Kasvatus- ja opetusjohtaja pyysi 
verkkosisältöjä, joita luokat voisivat hyödyntää opetuksessa. 
Tampereen kaupunki perusti nettisivuilleen oman videoka-
navan kouluille, ja Mediakoulun väki ryhtyi striimaustiimiksi. 
Vapriikkiin perustettiin studio tyhjäksi jääneeseen pedati-
laan. Sinne olivat tervetulleita kaupungin toimijat vetämään 
koululaisille sopivaa ohjelmaa. 

Viikossa saatiin lähetykset käyntiin, ja Vapriikin museo-
lehtori ryhtyi kanavaemännäksi juontamaan ja opastamaan. 
Vapriikki tarjosi kanavalla opastettuja kierroksia ja asiantun-
tijachatteja. 
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Syksyllä myös liveä

Finlayson-näyttelyn luentosarja toteutettiin syksyllä striimat-
tuna, mutta ensimmäisiä luentoja pääsi kuulemaan myös 
liveyleisö ravintolatilassa. Syyslomalla tarjottiin asiakkaille 
opastettuja kierroksia, kävijämäärä rajattiin 20 henkeen. 
Muutama teemaopastus ehdittiin vetää Ostia-näyttelyyn-
kin, ennen kuin koronarajoitukset kielsivät yleisötilaisuudet. 

5  LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Luonnontieteellisen museon vuoden 2020 toiminnoissa ko-
rostuivat alueellisen vastuumuseotoiminnan (AVM) alkami-
nen ja poikkeusvuoden uudenlaisen mediasisällön tuotanto. 

Vastuumuseotoiminta

Vuoden 2020 alusta luonnontieteellisestä museosta tuli Pir-
kanmaan alueellinen vastuumuseo Museoviraston myön-
tämällä rahoituksella. Rahoituksen turvin museolle voitiin 

palkata tutkijaksi FT Riikka Elo, jonka päätehtävät ovat alu-
eellisen ympäristökasvatustoiminnan kehittäminen ja luon-
nontieteellisten kokoelmien digitointi. Uutena AVM-toime-
na on myös tukea alueen paikallismuseoita ja tarjota niille 
asiantuntemusta muun muassa kokoelmien säilyvyyteen ja 
luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Näyttelyt

Luonnontieteellisen museon perusnäyttely oli avoinna Vap-
riikin aukioloaikoina. Näyttelyiden ollessa suljettuina puh-
distettiin kaikki perusnäyttelyn vitriinit sisältöineen. Uuteen 
pedagogiseen näyttelyhankkeeseen luotiin käsikirjoitusta ja 
haettiin rahoitusta Museovirastolta Innovatiiviset hankkeet 
-haussa. 

Kokoelmat

Museon kokoelmilla alkoi AVM-suunnitelman mukainen ko-
koelmien digitointityö. Työn pohjalle luotiin digitointisuun-
nitelma, joka valmistui kesäksi 2020. Digitointityö sisältää 
tietueiden muodostamisen ja järjestämisen tietokantaan 
sopiviksi, näytetiedon tallentamisen, tiettyjen osakokoelmi-
en ja erillisnäytteiden korkeatasoisen digivalokuvaamisen 
sekä kuvien käsittelyn. Suunnitelman pohjalta käynnistettiin 
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ensimmäisten kokoelmanosien tietojen muuntaminen Kot-
ka-tietokantaan sopivaksi. Vuoden lopulla ehdittiin tallentaa 
tietokantaan ensimmäiset näytteet ja näytekuvat. Muut ko-
koelmatyöt käsittivät muun muassa näytteiden etiketöintiä 
Kotka-etiketeillä (mm. linnunsiipikokoelma) digitointisuun-
nitelman mukaisesti, sekä tavanomaisia kokoelmien ylläpi-
to- ja huoltotehtäviä.

Tutkimus, ympäristökasvatus ja tapahtumat

Poikkeusolojen vuoksi museo ei järjestänyt yleisötapah-
tumia, mutta osallistui Vapriikin yleisiin tapahtumiin (mm. 
syyslomalla lasten tiedeluento ja kauhukierrosopastukset). 
Tapahtumien tilalla aloitettiin aktiivinen opetus- ja somevi-
deoiden tuottaminen yhdessä Vapriikin muun henkilökun-
nan kanssa. Videoilla esiteltiin museon yleisiä tehtäviä sekä 
erityisiä toimia museon ollessa suljettuna yleisöltä. Videoi-
den aiheina olivat muiden muassa kokoelmien kartunta, 
vuodenkiertoon ja luontoon liittyvät ajankohtaiset ilmiöt ja 
teemapäivät, luonnontutkimus, näyttelytyöt sekä erityisiä 
kouluille suunnattuja live-lähetyksiä, joissa oppilaat voivat 
kysyä luontokysymyksiä asiantuntijoilta. Videoilla saavutet-
tiin huomattavan suuri yleisö. Näiden lisäksi tehtiin Mappa- 
ja Opi museossa -sivustojen kautta kouluille suunnattuja 
opetuspaketteja.

Tutkimustoiminnassa jatkettiin hyönteisten seurantatut-
kimusta sekä ampiaistutkimusta. Uusina tutkimushankkei-
na alkoivat Sitra lab:in Luontopohjaisia ratkaisuja kaupun-
gistumiseen, Tampereen kaupunkialueen punkkitutkimus 
sekä Tammerkosken luontopolun eliölajiselvitys. Tutki-
mustoiminnan ohella määritettiin yli 330 yleisöltä tullutta 
eliönäytettä ja -kuvaa, joista osa julkaistiin Aamulehden 
Moro-liitteen Luontotohtori-palstalla. Lisäksi osallistuttiin 
Tampereen kaupungin Kaupunkipuulinjauksen ja Luonnon 
monimuotoisuusohjelman tekoon, luotiin yliopistoyhteis-
työtä sekä valmisteltiin vuonna 2021 alkavaa Valitse vas-
tuullisemmin -hanketta. 

6 MEDIAMUSEO RUPRIIKKI JA SUOMEN    
PELIMUSEO

RUPRIIKKI

Mediamuseo Rupriikin perusnäyttely kertoo tietoverkkojen 
merkityksestä viestinnän historiassa kiinnostavien esimerk-
kien avulla. Näyttelyssä on esillä myös Tampereen media-
historiaa. Ennen pandemiaan liittyviä erityisjärjestelyjä, 
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näyttelyssä vieraili tammikuu-helmikuussa 7-luokkalaisia 
Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn järjestämillä museokier-
roksilla.

Rupriikki tuottaa näyttelypalveluita, tapahtumia ja osal-
listuu erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Vuonna 2020 Rupriikki 
julkaisi yhdessä Postimuseon ja Suomen pelimuseon kanssa 
Museojamit-työmallin, joka on museotoimijoiden käyttöön 
kehitetty työmalli lähihistorian ilmiöiden tavoittamiseen ja 
tallentamiseen. Erityisesti malli soveltuu kehitys- ja luovan 
työn ammattilaisten muistitiedon talteen saamiseen sekä 
heidän osallistamiseensa siihen liittyvään museotyöhön.

Rupriikin kokoelmatyö on osa Tampereen kaupungin 
kulttuurihistoriallisia kokoelmia, joihin kuuluu useita laajoja 
viestintähistoriallisia kokoelmia. Rupriikki edistää kokoel-
mien tutkimusta ja esittelyä. Vuonna 2020 kokoelmatyössä 
esillä olivat Tampereen radioyhdistyksen aineistot, puheli-
meen liittyvää historia ja televisiohistoria. Radioyhdistyksen 
arkistoaineisto järjestettiin uudelleen arkistokaavan mukai-
sesti ja pääosa aineistosta digitoitiin. Rupriikki ja kuva-ar-
kisto auttoivat Tampereen puhelinyhdistyksen senioriyh-
distystä kuva-aineistojen ja muistitiedon tallentamisessa. 
Laaja aineisto sisältää tuote-, työ-, henkilö-, rakennus- ja 
tapahtumakuvia noin 900 kpl. Rupriikki tallensi Tampereen 
historiallisten museoiden kokoelmiin Yleisradion televisio-
tekniikkaa Tekniikan museon koordinoimassa hankkeessa.
Museon keskeiset kumppanuudet olivat Vapriikissa toimivat 

yksityiset ja kaupungin omistamat museot, mediakasvatuk-
sen toimijat alueellisesti ja kansallisesti ja tutkimussektorilta 
erityisesti Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekun-
ta. Tärkeitä kansallisia museoverkostoja olivat liikenne- ja 
viestintämuseoiden verkosto Trafiikki ry ja ammatillisten 
museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO.

SUOMEN PELIMUSEO

Suomen pelimuseo esittelee monipuolisesti suomalais-
ta pelikulttuuria ja kertoo, kuinka digitaalinen pelaaminen 
Suomessa alkoi ja kehittyi vuosien saatossa. Digitaalisten 
pelien lisäksi museo kertoo myös lauta- ja roolipeleistä. 
Vuonna 2020 näyttelyyn päivitettiin viisi uutta peliä.

Tapahtumat

Suomen pelimuseon järjestämät monipuoliset tapahtumat, 
kuten peluutukset, pelipiirit ja vuosittain syntymäpäivätapah-
tuma toteutuivat alkuvuodesta 2020. Pandemian rajoittaessa 
tapahtumajärjestelyjä museo siirsi pääosan suunnitelluista 
tapahtumista ja opastuksista virtuaaliseksi. Digitaalisten ta-
pahtumien järjestäminen oli mahdollista OKM:n korona-
tuella. 16.10. 2020 lähetettiin pelimuseosta suora lähetys 
valtakunnalliseen Assembly Online -tapahtumaan. OKM:n 
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koronatuella ylläpidettiin museon sidosryhmäyhteistyötä esi-
merkiksi N-Gage webinaarin järjestelyä edistämällä.

Demoskene aineettoman kulttuuriperinnön 
 listalle

Keväällä 2020 demoskene valittiin opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön päätöksellä valittu lisättäväksi Elävän perinnön 
kansalliseen luetteloon. Tämä oli merkittävä onnistuminen 
Suomen pelimuseolle, joka oli mukana edistämässä listaus-
ta yhdessä demoskene-yhteisön kanssa. Kansallisen listauk-
sen onnistumisen jälkeen pelimuseo edistää demoskenen 
listausta Unescon elävän perinnön listalle.

Andreas Lange EFGAMP:ista (European Federation of 
Video Game Archives, Museums and Preservation) vetää 
kansainvälistä Art of Coding kampanjaa (http://demosce-
ne-the-art-of-coding.net/news/), joka pyrkii saamaan de-
moskenen Unescon listalle. Aloite pyrkiä luetteloon tuli 
alun perin häneltä.

Demoskene on kansainvälinen yhteisö, joka on keskitty-
nyt demojen, ohjelmointia, grafiikkaa ja ääntä luovasti yh-
distävien reaaliaikaisten audiovisuaalisten esitysten, tekemi-
seen. Se tuottaa monenlaista muutakin digitaalista sisältöä: 
kooltaan pieniä demoja (introja), musiikkia, grafiikkaa, vide-
oita, levykelehtiä ja pelejä. Näitä teoksia jaetaan ilmaiseksi, 

alkujaan levykkeillä ja sittemmin erilaisissa verkkopalveluis-
sa. 1980-luvulta saakka kasvanut yhteisö koostuu nykyisin 
Suomessa sadoista eri demoryhmistä, joista jokaisessa on 
jäseniä muutamista useisiin kymmeniin. Ryhmät tapaavat 
toisiaan erilaisissa tapahtumissa vuoden varrella. Alakulttuu-
ri on jäsenilleen voimaannuttavaa ja tärkeä osa identiteettiä.

Kokoelmat

Suomen pelimuseon kokoelmatyön kautta Tampereen his-
toriallisten kokoelmiin karttui suomalaista pelikulttuuria. 
Vuonna 2020 kokoelmiin luetteloitiin muun muassa lauta-
pelejä, tietokonepelejä ja pelaamiseen liittyviä oheislaittei-
ta. Arkistokokoelmiin tallentui mittava aineisto suomalais-
ten postipelien historiaa.

Tutkija Niklas Nylundin väitöskirja Game Heritage: Digital 
Games in Museum Collections and Exhibitions tarkastettiin 
Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestin-
nän tiedekunnassa lokakuussa 2020. Vastaväittäjänä toimii 
professori René Glas Utrechtin yliopistosta. Väitöskirja tar-
kastelee museoiden ja harrastajayhteisöjen lisääntynyttä 
kiinnostusta digitaalisten pelien historiaan, ja pohtii pelien 
muuttumista kulttuuriperinnöksi. Väitöskirja osoittaa, että 
pelien kokonaisvaltainen tallettaminen vaatii sidosryhmien 
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välistä yhteistyötä. Pelien kulttuuriperintöprosessi aiheut-
taa museoille ja muille muistiorganisaatioille yhä enemmän 
paineita uusien työkalujen ja uuden ymmärryksen kehittä-
miseksi.

7 MILAVIDA

Museo Milavida

Museo Milavida esittelee päänäyttelyssään tehtaanpat-
ruunoiden historiaa ja vaihtuvissa näyttelyissään muodin, 
muotoilun ja luksuksen teemoja. Näyttelyt tehdään pääosin 
Tampereen museoiden omista kokoelmista, mutta esille 
tuodaan myös soveltuvia kiertonäyttelyitä. Myös Näsinpuis-
toa hyödynnetään laajalti museon toiminnassa.

Museo toimii Näsilinnassa yhteistyössä NoHo Partnersin 
ylläpitämän Café Milavidan kanssa, joka huolehtii myös mu-
seon pääsylippujen ja museokaupan tuotteiden myynnistä 

ja on avoinna vähintään museon aukioloaikoina. Ravintola 
Nottbeck on 2017 lähtien ollut tilausravintola. 

Museo Milavida on avoinna kesäkaudella (touko–syys-
kuu) ti–su klo 11-18 ja talvikaudelle (loka–huhtikuu) pe–su 
klo 11–18. Ryhmiä otetaan vastaan myös muina aikoina. 
Vuonna 2020 museo oli suljettuna näyttelynvaihdon vuok-
si 6.1.–20.2. ja koronarajoitusten vuoksi 16.3.–1.6. ja 2.12.–
31.12. Aukiolopäiviä kertyi 147 (1027 h). Perjantai-iltapäivi-
sin klo 15-18 museoon oli vapaa pääsy.

Näyttelyt

Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit
Museo Milavidan päänäyttely kertoo von Nottbeck -suvun 
vaiheista Tampereella. Dramatisoitu näyttely on moderni ja 
elämyksellinen, se yhdistää kerronnassaan perinteisiä inte-
riöörejä, aitoja, upeita esineitä ja pukuja sekä uutta ääni- ja 
kuvatekniikkaa. 
   
Ambiente – Timo Sarpanevan painokankaita 
(12.4.2019–5.1.2020) -näyttely päättyi loppiaisena 2020. 
Sen jälkeen Museo Milavidan tuottama näyttely oli esillä 
5.3.2020–10.1.2021 Rosenlew-museossa Porissa.

Aina mukana – käsilaukun vuosisata 21.2.–13.9.2020
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Näyttely kertoi käsilaukun satavuotisen tarinan ja esitteli 
viitisenkymmentä ikonista laukkua, joista monet maailman-
kuuluja klassikoita käyttäjiensä, kuten Grace Kelly, Jacqueli-
ne Kennedy-Onassis ja Prinsessa Diana, ansiosta. Näyttely 
oli koottu italialaisista yksityiskokoelmista ja toteutettu yh-
teistyöprojektina Tampereen historiallisten museoiden ja 
Exponan kanssa. 

Palatsin joulu 22.11.2019–12.1.2020 ja 20.11.–31.11.2020 
(toistuu joka joulu)
Museo Milavida puettiin tunnelmalliseen jouluiseen asuun 
ja Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit -näyttelyä täyden-
nettiin 1800-luvun herrasväen joulunviettoon liittyvillä esi-
neillä ja tarinoilla. Näyttely ehti jouluna 2020 olla avoinna 
kahtena marraskuun viikonloppuna. 

Tapahtumat ja opastukset 

Museo Milavidan ohjelmaa muokattiin koronasuositusten mu-
kaiseksi. Kesätarjontaan lisättiin päivittäinen aulassa pidettä-
vä alkuopastus palatsin historiaan ja näyttelyiden teemoihin. 
Lisäksi kävijöille tarjottiin aiempaa enemmän ulko-ohjelmaa, 
uutuutena Kukkaloistoa Näsinkalliolla –kasvikierros Näsinpuis-
tossa. Osallistujamääriä rajattiin kaikilla opastuksilla. Tilattujen 
kierrosten määrä jäi vuonna 2020 hyvin pieneksi. 

Korona-aika vähensi huomattavasti museon opastuksilla 
käyneiden määrää ja myös koululaisopastusten menekkiä. 
Yleisöopastuksien tarjontaa lisättiin ryhmäkokojen pienen-
tämiseksi ja niitä järjestettiin 267, ja niille osallistui 4 335 
henkilöä. Kesä-elokuussa yleisöopastuksia järjestettiin päi-
vittäin tiistaista sunnuntaihin. Lisäksi kesäaikana järjestet-
tiin kerran kuussa (5 kertaa) Porttien takana, maan povessa 
-ilmaisopastus Nottbeckien hautausmaalla Lielahdessa yh-
teistyössä Stiftelsen familjen von Nottbecks släktgrav -sääti-
ön kanssa, hautausmaahan tutustui yhteensä 363 henkilöä. 

Museo tarjosi tammi-, elo- ja marraskuussa ilmaisia kou-
lulaisopastuksia (48 kpl), joille osallistui yhteensä 1 860 kou-
lulaista tai opiskelijaa opettajineen. Vuoden aikana koulu-
lais- ja päiväkotiryhmiä kävi yhteensä 103 eli 3 389 henkilöä. 

Muut tapahtumat jäivät vähiin. Museokortti VIP-iltaan 
osallistui 19. helmikuuta 15 hlöä, Lasten kuurakarnevaaliin 
(23.2.) 550 ja Senioriperjantaihin (6.3.) 109 hlöä. Aina muka-
na -näyttelyyn liittyvästä luentosarjasta ehdittiin pitää kol-
me luentoa (yht. 180 hlö). Kesän ainoat tapahtumat olivat 
yhteistyössä Kulttuuripalveluiden kanssa järjestetyt puisto-
konsertit (8 kpl, 350 hlöä) ja elokuussa yhteistyössä muiden 
Finlaysonin alueen toimijoiden kanssa järjestetty Niittyjuh-
la, joka toi museoon 429 kävijää. Yleisötapahtumia oli yh-
teensä 25 kpl ja niissä osallistujia 2 267 hlöä.
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Kävijämäärät 2020

Amurin työläismuseokortteli kesällä 10 134
Milavida 17 669
Vapriikki 149 065
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