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Käytännön ohjeet 

• Pyydä puheenvuoroa chat-ikkunan kau1a
• Kun puhut, laita mikrofoni päälle. Voit käy1ää 

myös kameraa. 
• Kun kuuntelet muiden puheenvuoroja, sulje 

oma mikrofonisi ja kamerasi.
• Voit kirjoi1aa kysymyksiä myös suoraan chat-

ikkunaan. 
• Soita tarvi1aessa: 0444 300710 / Tuuli 



OHJELMA
• Klo 14.00

Tervetuloa webinaariin! Vies%ntäpäällikkö Tuuli Rajavuori, Suomen museolii1o
• Klo 14.05

Kuntavaalit lähestyvät – mitä jokaisen museon tulee %etää kun%in vaiku1amisesta? 
Erityisasiantun%ja Johanna Selkee, Kuntalii1o

• Klo 14.35
• Lobbaaminen kanna1aa aina! Tietoa ja vinkkejä vaiku1ajavies%nnästä. Pääsihteeri Rosa Meriläinen, Kulta 

ry.
(Klo 15.05-15.15 TAUKO)

• Klo 15.15
Ajankohtaista edunvalvonta-asiaa museokentältä. Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museolii1o

• Klo 15.35
• Polii%kon museoharjoi1elu – käytännön kokemuksia polii%kon työharjoi1elupäivän järjestämisestä. 

Vies%ntäpäällikkö Tuuli Rajavuori, Suomen museolii1o
• Klo 15.50

Keskustelua
• Klo 16.00 Webinaari pää1yy



Polii%kon museoharjoi1elu

Käytännön kokemuksia polii%kon 
työharjoi1elupäivän järjestämisestä

Tuuli Rajavuori, Suomen museolii1o 



Polii%kon museoharjoi1elu

• Ajankohta: 24.-28.8.2020
• Tänä vuonna 5. kerta: teemana kuntavaalit 

(vaalipäivä on 18.4.2021)
• Tavoite: käytännönläheinen työharjoi1elu, ei 

perinteinen opastus tai kalvosulkeiset
• Suosio kasvussa, vuonna 2019: 74 polii%kkoa, 

43 museota ja 25 paikkakuntaa



Palaute1a pää1äjiltä 2019
• ”Avasi hyvin sen, mitä on näy1elyiden tekeminen museossa käytännössä ja miten 

museoesineitä säilytetään ja millaista ammaataitoa museon pyöri1äminen vaa%i.”
• ”Sain paremman käsityksen kaupunginmuseossa tehtävästä työstä.”
• ”Harjoi1elu antoi laajemman kuvan siitä, mitä museotoimintaan lii1yy. Esille tuli monia 

asioita, joista ei ollut %etoinen. Laajensi kyllä omaa näkökulmaa.”
• ”Sain ka1avaa %etoa museotyöstä. (…) Konkreeases% sain itse tehdä museotyötä, joten 

osaan arvostaa museotyöntekijöiden arkea. (…) Sain kuulla museon tarpeista ja edelleen 
kehi1ämisideoita. Ymmärrän vieläkin tarkemmin heidän/museon talousarvioehdotusta 
kaupungin budjeain.”

• ”Vastaano1o oli lämmin ja sain aluksi monipuolises% usealta henkilöltä vastaukset laa%imiini
kysymyksiin. Koko päivän ohjelma oli valmiiksi laadi1u ja aikataulute1u onnistunees%. 
Kertaakaan ei tullut tunne, e1ä olisin rasi1eeksi tai vain pakollinen suorite. (… )Olen toiminut 
kaupungin luo1amushenkilönä pitkään ja saanut jotakin %etoa myös museosta, mu1a nyt 
sain todella paljon uu1a %etoa. Harjoi1elustani mainiain paikallislehdessä ja uu%sen 
huomasi moni, jonka vuoksi olen saanut levi1ää posi%ivista palaute1a museosta ja sen 
henkilökunnasta.”



Vinkkejä museoille

• Ilmoita alustavas%kin sovitut vierailut 
Museoliiton rekisteriin

• Varaudu viime hetken muutoksiin, pää1äjät 
ovat kiireisiä -> yritä tulla vastaan 
mahdollisuuksien mukaan 

• Muista somessa: #polii%konmuseoharjoi1elu
• Kerro vierailusta ajoissa myös 

(paikallis)medialle



Museoliiton rooli 

• Kutsu elokuussa aloi1avalle %ede- ja kul1uuriministeri 
Annika Saarikolle à kohde valitaan elokuussa ministerin 
toiveen mukaan 

• Ilmoi1autuminen ava1u: 
h1ps://www.lyy%.fi/reg/polii%kon_museoharjoi1elu2020

• Bannerit saatavilla verkossa: 
h1ps://www.museolii1o.fi/polii%konmuseoharjoi1elu

• Vinkkejä vierailun järjestämiseen julkaistaan 
MuseoProssa ennen kesälomia

https://www.museoliitto.fi/poliitikonmuseoharjoittelu


Lisä%etoja 

• h1ps://www.museolii1o.fi/polii%konmuseoha
rjoi1elu

• Tuuli Rajavuori, puh. 0444 300710, 
tuuli.rajavuori@museolii1o.fi

https://www.museoliitto.fi/poliitikonmuseoharjoittelu
mailto:tuuli.rajavuori@museoliitto.fi

