MINUN

Miksi menit museoon?
Ovatko museokäynnit muokanneet
maailmankuvaasi?
Kerro omasta museokäynnistäsi!

Otto Zitko, Nimetön 2005, Studio K/Kiasma. Kuva Petri Virtanen, KKA.

MUSEOMUISTONI

Isännän kammari Yli-Lauroselasta. Kuva Museovirasto.

Kerro mistä museokipinäsi on saanut alkunsa,
tukeeko joku muu harrastus tai työ kiinnostustasi
museoihin? Mikä merkitys vanhemmillasi tai
muilla ihmisillä, koululla, kirjastolla tai muulla
yhteisöllä on suhteeseesi museoon? Ovatko
kiinnostuksesi kohteet muuttuneet ajan myötä?
Mikä museoissa kiehtoo?
Meneillään on valtakunnallinen
museohistoriahanke, jonka tavoitteena on Suomen
museohistorian kirjoittaminen. Suomen
museohistoria hahmottaa suhdettamme kulttuuriin
sekä esineelliseen, luonnontieteelliseen ja
taiteelliseen perintöömme.

Ohjeet osallistumiseen
 Kirjoita vapaamuotoinen kertomuksesi
valkoiselle A4-arkille vain paperin toiselle
puolelle. Jätä vasempaan reunaan n. 4 cm ja
oikeaan reunaan n. 1 cm marginaali
arkistointi-toimenpiteitä varten. Älä käytä
tarroja, teippejä tai niittejä.
Kysely on tarkoitettu kaikenikäisille – nuorille ja
aikuisille. Toivomme, että kerrot museokokemuksista ja -elämyksistä mahdollisimman
henkilökohtaisesti. Kerro millaista on käydä
kotipaikkakunnan museossa tai lomamatkan
nähtävyyskohteessa kotimaassa tai ulkomailla.
Muistatko, milloin kävit elämäsi ensimmäisen
kerran museossa? Miksi menit museoon? Mitä
näit ja koit? Millaisen kertomuksen museo tarjosi?
Minkä niminen näyttely oli, missä museossa se oli
ja milloin?
Kerro millaisissa museoissa käyt. Kerro myös
vierailusta ulkomuseoissa, historiallisissa
puistoissa, linnoituksissa, kartanoissa,
hautapaikoilla tai arkeologisissa kohteissa, joihin
lukeutuvat mm. muinaisjäännökset. Myös
kertomukset tutustumisesta kansallismaisemaksi
nimettyyn kohteeseen tai luonnonsuojelualueeseen
ovat tervetulleita.
Kerro myös pettymyksistä ja arvioi, miksi
museokäynti ei vastannut odotuksiasi. Kerro miksi
museo voi olla ikävystyttävä tai selosta miksi jokin
tuntuu ärsyttävältä tai miksi museot eivät
kiinnosta sinua lainkaan? Millainen museonäyttely
olisi mielestäsi houkutteleva ja kiinnostava?

 Kirjoita eri liuskalle taustatietosi: nimi,
osoite, puhelinnumero; koulutus ja ammatti
(myös entiset); syntymäaika ja -paikka sekä
allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että
lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi
tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon.
 Lähetä vastauksesi 31.5.2008 mennessä osoitteeseen SKS, Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen keruu@finlit.fi. Kuoreen
tai viestin aihekenttään tunnus " Minun
museomuistoni". Vastaajille jaetaan kirjapalkintoja.

Lisätietoa: Suomen museoliitto
http://www.museoliitto.fi/projektit/
ajankohtaisetprojektit
Kyselyn järjestäjät: Valtion taidemuseo,
Museovirasto, Luonnontieteellinen keskusmuseo
ja Suomen museoliitto yhteistyössä Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston
kanssa.
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