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Ideariihi-hankkeet

Aboa Vetus & Ars Nova ja Suomen pelimuseo:
EDIT HISTORY – Ilmiölähtöinen ja yhteisöllinen tiedontuotanto 
WikiDatan avulla

EDIT HISTORY -hankkeessa Suomen pelimuseo ja Aboa Vetus & Ars 
Nova pilotoivat Wikidata-työkalua kokoelmatyön joukkoistamises-
sa. Hankkeen keskiössä on asiantuntijuuden jakaminen ja tiedon 
tuottaminen yhdessä arkeologiasta ja peleistä kiinnostuneen 
yleisön kanssa. Pilottihanke kysyy, miten kokoelmatietoa voitaisiin 
täydentää niin, että menneisyyden kiehtovimmat ilmiöt saadaan 
talteen?

Hankkeen esittelijät: museolehtori Janna Jokela (Aboa Vetus & 
Ars Nova) ja tutkija Outi Penninkangas (Mediamuseo Rupriikki ja 
Suomen pelimuseo)



Arkkitehtuurimuseo:
Museot dialogitiloina

Museot dialogitiloina -pilotin tarkoituksena on vahvistaa 
ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan, luottamusta toisiinsa, 
ymmärrystä tulevaisuuden kehityssuunnista ja niiden 
kytkeytymisestä päätöksentekoon. Haluamme mukaan 
erityisesti ne henkilöt, jotka eivät yleensä osallistu tämän 
kaltaisiin tilaisuuksiin, koe yhteiskunnallista keskustelua 
luontevaksi tai ole kenenkään Facebook-kavereita. Tal-
ven aikana järjestetään kaikille avoimia dialogeja suoma-
laisesta kulttuuriperinnöstä, rakentamisesta sekä tule-
vaisuuden museosta. Museot voivat dialogitilojen avulla 
synnyttää empatiaa sekä oivalluksia. 

Hankkeen esittelijä: Reetta Heiskanen, väliaikainen mu-
seonjohtaja (Arkkitehtuurimuseo)

Rauman merimuseo:
Kaikkien merikaupunki - yhteisöllistä tapahtumatuotantoa

Rauman halki virtaa joki, joka on kaupungin historiassa 
ollut merkittävä reitti merelle. Kesällä 2018 erityisesti joen 
rehevöityminen on kirvoittanut kaupunkilaisten kesken 
vilkasta keskustelua. Rauman merimuseo haluaa innostaa 
raumalaiset järjestämään jokeen ja mereen liittyviä ta-
pahtumia. Ideana on, että kuka tahansa – yksityishenkilö, 
yhdistys tai yritys – voi esittää ajatuksen tapahtumasta, 
jonka haluaisi toteuttaa. Tavoitteena on avata keskuste-
lua ja antaa yhteisölle mahdollisuus kertoa, mikä kau-
pungin merellisessä yhteydessä on heidän mielestään 
tapahtuman arvoista. Samalla museo oppii enemmän 
siitä yhteisöstä, jota se palvelee.

Hankkeen esittelijä: museonjohtaja Anna Meronen (Rau-
man Merimuseo)



Suomen valokuvataiteen museo:
Kuva ois kiva!

Ruutuajan vastaisku, Suomen valokuvataiteen museon 
oma podcast-sarja Kuva ois kiva, on kaikille valokuvasta, 
valokuvauksesta ja valokuvakulttuurista kiinnostuneille 
“audiojutun” ystäville. Luvassa painavaa asiaa, mutta 
rennosti ja mukavalla tavalla koukuttaen. Tiedossa hersy-
viä asiantuntijavieraita ja arkistojen aarteita näppärällä 
konseptilla ja draamantajulla. 

Hankeen esittelijät: intendentti Erja Salo (Suomen valoku-
vataiteen museo) ja intendentti Anni Wallenius (Suomen 
valokuvataiteen museo)

Teatterimuseo:
Tekoäly roolittajana 

Teatterimuseo on toiminnallinen ja elämyksellinen 
museo, jossa kävijän osallistaminen ja eläytyminen 
ovat aina olleet keskiössä. Koska olemme teatterissa, 
hahmot ja roolit avaavat rajattomasti keinoja lähestyä 
erilaisia todellisuuksia fiktion kautta. Nyt haluamme 
kokeilla tekoälyä osallistamisen yhtenä metodina ja 
kehittää perinteisiä toimintatapojamme uuteen suun-
taan, eräänlaiseksi roolipeliksi.

Hankkeen esittelijät: museonjohtaja Raija-Liisa Seilo 
(Teatterimuseo) ja mediataiteilija Aku Meriläinen 


