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yli 1500 kirjallista vastausta

12 kappaletta asiakasraateja

69 raatilaista

213 ohjattua koululaista

28 % enemmän kävijöitä kuin samalla 
ajanjaksolla edellisvuonna

27 Free Fridayta (+140 % perjantaisin)

430+ seuraajaa Instagramissa
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1. Museon ja kirjaston yhteistyö
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1. Museon ja 
kirjaston yhteistyö

• Asiantuntijapalveluita, kokoelmia ja 
arkistoja tutkijoiden ja harrastajien 
käyttöön

• Opastusta lähdekriittisyyteen, 
lukutaidon edistämiseen, 
medianlukutaitoon tai atk-taitoihin

• Palvelu saumatonta ja talojen toiminnot 
tukevat toisiaan

• Kirjastossa liikkuva tietää, mitä 
museossa on meneillään – ja toisin päin

• Satutunteja ja aikuisten ääneen luettavia 
tarinoita myös museon ympäristöissä

• Yhteistyössä tarinoita, runoja, 
kansansatuja, myyttejä, 
henkilöhistorioita, paikallisia 
kirjailijoita…

Palvelut
• Teemallinen yhteistyö

• Samat aiheet toistuvat museon ja 
kirjaston näyttelyissä ja tapahtumissa

• Näyttelyteemaan sopivat kirjat esillä 
ja helposti lainattavissa

• Myös museossa lukumahdollisuus
• Erityisryhmille teemapäiviä, jolloin 

tarpeet huomioidaan palveluissa
• Kuopion keskustelukulttuurin 

elävöittämistä 



1. Museon ja kirjaston yhteistyö

Tilat
• Kirjaston ja museon muodostama kortteli 

tarjoaa modernin kulttuurikeskittymän
• Ei-kaupallista oleskelutilaa
• Eri kulttuurinalojen yhdistämistä

• Teatteria kirjastoon, tanssia museoon ja 
musiikkia kahvilaan!

• Liikkuminen talojen välillä helppoa 
selkeillä opasteilla.

• Kirjaston näyttelytila hyvä olla olemassa.
• Yhdyskäytävälle hauskaa yhteistä käyttöä.



2. Perusnäyttelyt

Teemat:
1. Muutos luonnossa ja ihmisessä

• Ihmisen kehitys, luonnon kiertokulku, 
vuodenajat, alueellinen kehitys, evoluutio, 
hyvinvointi, ihminen luonnon 
muokkaajana, menneisyys ja tulevaisuus

2. Alueellisuus ja paikallisuus
• Kuopion kaupunki, Kuopio osana aluetta, 

Itä-Suomi, Pohjois-Savo, vesistöt, 
savolaisuus, alueellinen kehittyminen, 
elinkeinot, sivistys, luonnon 
ominaispiirteet, paikalliset esimerkit

Lisäksi: museorakennuksen historia



Lisäksi:

Uskomuksia ja 
tarinoita metsästä

Metsä kielessämme

Ympäristöystävällinen 
elämä



2. Perusnäyttelyt
”Ensin tunne, sitten informaatio”

• Aistikkuus ja elämyksellisyys
• Nykyaikanäkökulma

• Tarinallisuus:
• Tarinat rytmittävät näyttelyä ja 

auttavat hahmottamaan 
kokonaisuuksia

• Historia täynnä mielenkiintoisia 
tarinoita

• Toiminnallisuus
• Kokeilemalla oppiminen niin 

aikuisilla kuin lapsilla

• Toteutus:
• Visuaalinen esitystapa
• Mieluiten vähemmän esillä ja 

enemmän vaihtuvuutta
• Ei isoja tekstimassoja, lisätietoa 

helposti saataville
• Mahdollisuus eläytyä ja pysähtyä
• Ääni ja valo tunnelman luojana



3. Vaihtuvat näyttelyt
Rohkeutta ja kokeilunhalua – ei haittaa 
vaikka menisi välillä pieleen!

Herätteleviä ja ajankohtaisia aiheita, 
raflaavia otsikoita ja mainoksia

Esim.
• Murhat ja mysteerit
• Luonnonsuojelu ja kierrätys
• Urheileva Kuopio
• Tulevaisuus
• Anatomia
• Kuopion vankilat ja rikokset
• Spede Pasanen



4. Yleisöpalvelut
Vapaan oleskelun mahdollisuus 
auloissa, kahvilassa ja kaupassa.

Tilat
• Hyvä akustiikka, ei kaikua
• Penkkejä ja lepopaikkoja
• Selkeät opasteet ja kulkemisen tuet
• Lastenhoitotarpeet: vaunut, vaatteet, 

imetys, eväiden syönti

Museo avoinna 
viikonloppuisin ja 

kerran viikossa iltaan 
saakka

Ilmainen sisäänpääsy 
kerran kuussa



4. Yleisöpalvelut
Opastukset
• Opastuksia säännöllisesti
• Taidevarttityyppiset pienet 

kokonaisuudet
• Toimiva ajankohta
• Tempauksia ja 

teemaopastuksia
• Audio-opastukset 

edellytys
• Kävelykierrokset ja 

draamaopastukset hyvä 
lisä

Työpajat
• Ihmiset haluavat tehdä 

ja osallistua
• Itsenäisiä työpajoja
• Yhteistyössä 

järjestettyjä museoon 
sopivia työpajoja ja 
kursseja 



5. Museokauppa
• Museokaupassa halutaan tehdä 

ainutlaatuisia ostoksia
• Ekologiset, paikallista käsityötä 

tukevat ja laadukkaat tuotteet
• Valikoimassa myös pientä ja 

edullista matkamuistoa
• Selkeä asettelu, vaihtuva valikoima 

ja näyttävät kampanjat
• Kirjaston tuotteet ja mahdolliset 

yhteistuotteet saatavilla 
museokaupasta



6. Kahvila
• ”Kunnon kahvia ja pullaa” 
• Keitto- ja salaattilounasta
• Tuoreus ja paikallisuus tärkeää
• Ympäristö (museo ja kirjasto) huomioitu 

kahvilan sisustuksessa ja tuotevalikoimassa
• Laajat aukioloajat
• Mahdollisuus työskentelyyn ja opiskeluun
• Lapsiperheet huomioitu tarjonnassa
• Tukee kulttuurikeskittymää esim. 

musiikkiesityksin 



7. Viestintä ja markkinointi
Markkinoinnin tulisi olla vaikuttavampaa

SOSIAALINEN MEDIA
• Päätös museoon lähtemisestä tehdään 

nykyään somessa vastaan tulleiden 
mielenkiintoisten sisältöjen takia

• Somen osaksi jatkuvaa viestintää ja 
markkinointia

• Hauskaa, yllättävää, vaihtelevaa ja lyhyttä 
sisältöä – kuvat tärkeimpiä

• Asiakkaat haluavat jakaa museokokemuksensa 
juuri somen kautta

• Selfiet ja kuvat museossa
• Näyttelyillä omat # -tägit



7. Viestintä ja markkinointi
• Kohderyhmäviestintä ei aina tavoita

• Esim. opettajat

• Näyttelyviestintä:
TULOSSA – NYT MENOSSA – VIELÄ EHTII – NÄYTTELY 
VAIHTUU 

Asiakas ei saa poistua museosta 
tietämättä, mitä muuta nähtävää 
kaupungin museoissa on!



8. Yhteistyö
Yhteistyötä
• Kulttuuritoimijoiden kesken

• Yhteisiä tapahtumia, kulttuuripalvelut helposti 
saatavilla

• Järjestöt ja yritykset mukana palveluiden 
järjestämisessä

• Paikallisten yrittäjien tuotteita, työpajoja
• Kaupungin organisaatioiden välillä

• Koulujen ja museon yhteistyötä oppimisen, 
projektien, työelämätaitojen edistämiseksi

• Museoseurat KIS ja KLYY mukana museon 
toiminnassa



Museon potentiaaliset asiakkaat
MARKKINOINTI, MARKKINOINTI, MARKKINOINTI

• Asenteet harvoin esteenä museokäynnille, 
vapaa-ajasta paljon kilpailua

• Ei-kävijöiden ”sisään heittämiseksi” erilaisia 
tapahtumia ja tempauksia, kahvila ja kauppa

• Markkinoinnissa kekseliäitä keinoja ei-
kävijöiden houkuttelemiseksi

• Erilaiset näyttelyt houkuttavat erilaisia 
ihmisiä

• Yleinen museohypen ja matkailun 
kehittäminen



Lapset

• Lapset tyytyväisimpiä 
asiakkaita

• Vaikeat ja ”tylsät” aiheet 
lapselle ymmärrettävästi

• Koskeminen, leikkiminen ja 
liikkuminen sallittua

• Lapset tuovat mukanaan 1-5 
muuta asiakasta



Nuoret
• Nuoria kiinnostavia aiheita
• Kouluvierailuilla merkitystä nuorten 

omatoimiseen museossa 
käymiseen

• Positiiviset muistot ruokkivat 
kiinnostusta

• ”Nuorten oma museo”
• Sosiaalisten esteiden purku
• Maksuttomuus tärkeää



Erityisryhmät ja seniorit

• Tilojen esteettömyys, hissit!
• Riittävästi levähdyspaikkoja
• Kuljetusten järjestäminen, 

museokäyntien sosiaalinen 
tukeminen

• Näkö- ja kuulorajoitteisten 
erityistarpeiden huomioiminen 
palveluissa, asiakaspalvelussa ja 
tiloissa

• Lainattavien materiaalien 
merkitys suuri niille, jotka eivät 
pääse museoon





Kiitos!

www.kuopionmuseo.fi
Blogissa kuulumisia remontin 
keskeltä
Osallistu ideointiin MuseoLab-
sivustolla 
kuopionmuseo.fi/museolab

@kuopionmuseo
@kuopionmuseolab
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