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Suomen metSäStySmuSeo 2018

Museonjohtajan vuosikatsaus

Vuosi 2018 enteili useita muutoksia museoille 
sekä paikallisesti Riihimäellä että koko maan 
tasolla. Suomen Metsästysmuseon tulevaisuu-
teen ja kehitykseen on kaikilla tulevilla muu-
toksilla ratkaiseva merkitys. Riihimäen kaupun-
gin talouden säästövaatimukset käynnistivät 
museoselvitysten sarjan, jossa Metsästysmuseo 
oli myös osallisena. Ensimmäinen loppuke-
sästä valmistunut selvitystyö käsitteli kaupun-
gin omistamien museoiden nykytilannetta ja 
mahdollisuuksia säästötoimiin. Tämän jälkeen 
käynnistyi toinen vaihe, jonka tarkoituksena 
on selvittää museokeskuksen aikaansaamista 
Suomen lasimuseon ja Metsästysmuseon piha-
alueelle. Tällä tavoin säästöjä pyritään etsimään 
lähinnä museotoimintoja yhdistämällä. Samalla 
selvitetään kaupungin mahdollisuuksia tiivis-
tää operatiivista yhteistyötä Metsästysmuseon ja mahdollisen Kalastusmuseon kanssa. 
Metsästysmuseon kiinteistön omistuskysymys on myös osa kulttuuripuolen selvitystä, 
sillä kaupungin esitys luovuttaa museokiinteistö Metsästysmuseoyhdistykselle kerta-
luontoisena avustuksena on edelleen ratkaisematta.
    Vuosikymmeniä vireillä ollut kalastusmuseokysymys nytkähti myös loppukesästä 
eteenpäin, kun maa- ja metsätalousministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyn-
nistivät selvitystyön valtakunnallisesta kalastus- ja metsästysmuseotoiminnasta ja sen 
järjestämisen vaihtoehtoisista malleista. Hanke on ministeriöiden yhteinen, ja se rahoi-
tetaan kalastonhoito- ja riistanhoitovaroista. Museovirasto vastaa hankkeen käytännön 
hallinnoinnista. Selvityksen tekijä on KTM Helkamari Knaapi. Tämän selvityksen on 
tarkoitus valmistua maaliskuun 2019 loppuun mennessä.
    Metsästysmuseon ja Kalastusmuseoyhdistyksen yhdistyminen Erämuseoksi olisi toi-
minnallisesti ja rakenteellisesti vahva ja vaikuttava museotoimintayksikkö. Tällä tavoin 
muodostuisi kansallisesti omaleimainen historiallinen museokokonaisuus, sillä metsäs-
tys ja kalastus ovat aina olleet käytännön toiminnan tasolla sidoksissa toisiinsa. Monia 
kysymyksiä on kuitenkin ratkaistava ennen tätä. Erämuseon toteutuminen edellyttää 
ennen kaikkea rahoitus- ja tilakysymysten ratkaisemista.
    Valtakunnan tasolla merkittävä asia oli opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman 
työryhmän tehtävänä olleen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjes-

Kesänäyttely Faunan 
avajaisvieraat vastaanotti 
museon hallituksen pu-
heenjohtaja Kari Kuparinen 
ja museonjohtaja Anne 
Uotila-Laine. Kuva: SMM / 
Leo Liimatainen.
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telmän uudistuksen valmistuminen. Museolakia esitettiin uudistettavaksi kokonaisuu-
dessaan. Syksyllä lakiesitys eteni eduskunnan sivistysvaliokunnan käsittelyyn, mutta 
eduskuntakäsittely siirtyi vuodenvaihteen yli. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuo-
den 2020 alusta lähtien. Museot saivat kuitenkin jo varhain tiedon, että vuoden 2019 
alkupuolella kaikkien valtionosuutta saavien museoiden on haettava uudelleen valti-
onosuusjärjestelmän piiriin uusien valintakriteerien mukaisesti. Jatkossa valtionsuutta 
haetaan joka neljäs vuosi, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi täyttääkö museo 
edelleen säädetyt valtionosuuskelpoisuuden edellytykset. Laskennallisena perusteena 
oleva henkilötyövuosimäärä ja yksikköhinta säilyvät edelleen. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö tekee päätöksen henkilötyövuosimäärästä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtion 
talousarvion rajoissa. 
    Toimintavuoden aikana vireillä olleet selvitykset ja myöhemmin niiden lopputulok-
set vaikuttavat vahvasti toinen toisiinsa. Metsästysmuseon tulevaisuuden ja kehityksen 
kannalta olisi toivottavaa, että Metsästysmuseon ja Kalastusmuseoyhdistyksen toimin-
tojen yhdistäminen toteutuisi lähivuosien aikana. Uudet kehitysmahdollisuudet ovat 
myös innostava motivaattori koko museon henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille. 
Museon ammattitaitoinen ja ahkera henkilökunta odottaa mielenkiinnolla, mikä tulee 
olemaan Metsästysmuseon kurssi lähivuosina. Uskomme vahvasti, että tässä asiassa pä-
tee epämatemaattinen yhtälö: Yksi plus yksi on kolme. Yhdessä olemme paljon enem-
män.

Anne Uotila-Laine

Fauna-näyttelyn taideteok-
sia oli esillä myös museon 

puistossa. Kuva: SMM / 
Leo Liimatainen.

.
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tALouS- JA HALLIntoyKSIKKÖ

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

Yhdistys omistaa ja ylläpitää Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum -nimis-
tä laitosta, jonka kotipaikka on Riihimäen kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus on edis-
tää suomalaisen metsästys- ja eräkulttuurin tallentamista ja tutkimusta sekä historian 
tunnetuksi tekemistä mukaan luettuna suomalaisten eränkäynti muualla maailmassa. 
Museotoiminnan hoitamista ja johtamista varten on erillinen johtosääntö, jonka yhdis-
tyksen varsinainen kokous vuosittain vahvistaa hallituksen esityksen pohjalta.

Varsinainen kokous

Sääntöjen mukaan Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n varsinainen 
kokous kutsutaan koolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Vuonna 2018 ko-
kous oli toukokuun 21. päivänä Metsästysmuseossa. Paikalla oli 15 henkeä, joista ääni-

Suomen Metsästysmuseo 
ry:n varsinainen kokous pi-
dettiin toukokuussa Jaakko 
Ojanperän salissa. Kuva: 
SMM / Taru Liukkonen.
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oikeutettuja olivat kaikki Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n ainais- 
ja vuosijäsenet. Varsinainen kokous valitsi puheenjohtajaksi Suomen Metsästäjäliiton 
Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Mauno Mynttisen ja sihteeriksi museonjohtaja 
Anne Uotila-Laineen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Pajuvesa ja Jarmo Väi-
sänen, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

Yhdistyksen kokouksen tehtävänä on mm. valvoa yhdistyksen hallituksen toimintaa ja 
päättää esityksen pohjalta yhdistyksen sekä museon toiminnan linjauksista, vahvistaa 
museotoiminnan johtosääntö, päättää kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja yhdistyk-
sen nimiin mahdollisesti tapahtuvasta velanotosta.

Hallitus

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n hallitukseen kuuluu yhdeksän 
varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka yhdistyksen ko-
kous valitsee kolmeksi kalenterivuodeksi. Hallitukseen on valittava, mikäli kokous ei 
toisin päätä, Suomen riistakeskuksesta kaksi jäsentä, Suomen Metsästäjäliitosta yksi 
jäsen niin kauan kuin nämä yhteisöt ovat yhdistyksen jäseniä. Hallituksessa tulee olla 
myös yksi yhdistyksen kotipaikkakunnan, Riihimäen kaupungin, edustaja. Museoyh-
distyksen kunniapuheenjohtaja FT Matti Nurmisella on läsnäolo-oikeus hallituksen 
kokouksissa.

Hallitus hoitaa toimeenpanevana elimenä yhdistyksen asioita ja valvoo museon toi-
mintaa yhdistyksen kokouspäätösten mukaisesti. Tehtäviin kuuluu myös suunnitella ja 
kehittää yhdistyksen ja museon toimintaa sekä tehdä tarvittavat esitykset yhdistyksen 
kokouksille.

Museon hallituksen kokous-
edustajat vuoden viimei-

sessä kokouksessa Sako 
Oy:n tiloissa: Matti Nurmi-

nen (vas.), Jarmo Väisänen, 
Erkki Kiukas, Anne Uotila-

Laine, Berndt von Frenckell, 
Timo Heinonen, Kari Kupa-
rinen, Arto Purmonen, Eeva 
Anttinen, Lauri Jormanainen 
ja Mikael Antell. Kuva: Sirpa 

Lepola.
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Vuonna 2018 hallitus kokoontui kolme kertaa: 19.3., 21.5. ja 27.11. Kokouksista kak-
si ensimmäistä pidettiin Metsästysmuseossa ja kolmas kokous oli Sako Oy:n saneeratun 
vanhan tehdasrakennuksen tiloissa. Hallituksella oli mahdollisuus tutustua Sakon teh-
dasmuseoon kokouksen jälkeen.

Huomionosoitukset

Suomen tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistö myönsi 19.12.2018 projektipääl-
likkö, rakennusmestari Jaakko Ojanpe-
rälle eräneuvoksen arvonimen. Jaakko 
Ojanperä on maailmanlaajuisesti tun-
netuin suomalainen metsästäjä, joka on 
saavuttanut kansainvälisten metsästäjä-
piirien ja metsästyksen asiantuntijoiden 
arvostuksen. Hän on vuosikymmenet 
tehnyt suomalaista metsästyskulttuuria 
tunnetuksi maailmalla ja hyvällä esimer-
killään lisännyt kiinnostusta metsästystä 
kohtaan. Vuonna 1997 Ojanperä lah-
joitti kansainvälisesti sekä laajuudessaan 
että harvinaisuudessaan huomattavan 
trofeekokoelmansa Suomen Metsästys-
museolle.

Jaakko Ojanperä kädes-
sään presidentti Sauli 
Niinistön myöntämän 
eräneuvoksen arvonimen 
avoin kirje. Kuva: SMM / 
Taru Liukkonen.
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Suomen Metsästäjäliiton edustaja Arto Purmonen päätti Metsästysmuseon hallitus-
työskentelyn vuoden 2018 lopussa. Hän oli hallituksen jäsenenä vuodesta 2004 lähti-
en. Hallituksen kokouksessa 26.11.2018 hänelle luovutettiin museon lahjapuukko.

Työvaliokunta

Hallituksen pj. Kari Kuparinen, hallituksen varapj. Mikael Antell ja sihteeri museon-
johtaja Anne Uotila-Laine. Työvaliokunnalla ei ollut kokouksia vuonna 2018.

Varainhankintavaliokunta 

Hallituksen varapuheenjohtaja Mikael Antell, hallituksen jäsen Berndt von Frenckell, 
museopalvelupäällikkö Perttu Matero ja museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Tehtävä-
nä on museoyhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ja yhteistyön kehittäminen met-
sästysalan yritysten kanssa. Varainhankintavaliokunnalla ei ollut kokouksia vuonna 
2018.

Kiinteistötyöryhmä

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparinen, hallituksen jäsen Berndt von Frenckell, 
hallituksen varajäsen Kimmo Laine ja museonjohtaja Anne Uotila-Laine.

Tehtävänä on selvittää mahdollisuuksia vastaanottaa Metsästysmuseon kiinteistö ja 
maapohja kertaluontoisena korvauksena Riihimäen kaupungilta.

Kiinteistötyöryhmä kokoontui neljä kertaa vuonna 2018. Ensimmäisessä kokouksessa 
7.2. konsultoitiin museon tilintarkastajia Pertti Mäkelää ja Anne Terhoa. Muut koko-
ukset pidettiin 28.2., 15.5. ja 9.10.2018.

Tilintarkastajat

Yhdistyksen tilintarkastajat tilikaudella 2018 olivat:

varsinaiset  Anne Terho, HT
   Pertti Mäkelä, HT

varatilintarkastajat Sirpa Wikholm, HT
   Veijo Tolonen, HT
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Talous 2018

Riistanhoito- ja pyyntilupamaksujen kertymästä koostuva maa- ja metsätalousminis-
teriön avustus museotoimintaan oli 415 000 euroa vuonna 2018. Lisäystä edelliseen 
vuoteen oli 10 000 euroa. MMM:n avustus muodosti 63 % museon kaikista tuloista. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön henkilötyövuosiin perustuva avustus oli 177 806 eu-
roa, kasvua 3 875 euroa. OKM:n henkilötyövuosiin perustuva avustus muodosti 27 % 
kaikista museotoiminnan tuloista. Valtionavustusten yhteenlaskettu osuus museotoi-
minnan rahoituksesta oli 90 %. 

Museon omatoiminen tuotto oli 51 400 €, se koostui asiantuntijapalveluiden myynnis-
tä 7 181 €, museokaupan nettotuloista 8 240 €, pääsymaksuista 16 941 €, opastuksista 
980 €, näyttely- ja esinelainoista 3 600 €, valokuvatuloista 1 209 €, jäsenmaksuista 3 
060 €, sponsorituloista 7 500 € ja tilavuokrista 1 381 €. Museon kaikista tuloista oma-
toimisen tuoton osuus vuonna 2018 oli 10 %. 

Vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa 19 816,10 €:n ylijäämää.
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Valtionavustukset asiakasta kohden 33 € (31 € vuonna 2017 ja 29 € vuonna 2016).

Asiakaspalvelun nettokulut asiakasta kohden 2,10 € (2,60 € vuonna 2017 ja 2,30 € 
vuonna 2016).

Museokaupan myyntikate 8 240 €, asiakasta kohden 0,46 € (0,41 € vuonna 2017 ja 
0,37 € vuonna 2016).

Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut

Jäsenmaksut: Vuosijäsen henkilö 20 €, yhdistys 50 € ja liikelaitos 200 €. Ainaisjäsen 
henkilö 200 €, yhdistys 300 € ja liikelaitos 2 000 €.

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen yh-
distyksen tarkoitusperistä kiinnostunut luonnollinen henkilö. Yhteisöjäseneksi voi liit-
tyä juridinen henkilö. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemusten perusteella. 
Yhdistyksessä oli vuonna 2018 yhteensä 248 maksanutta jäsentä (257 jäsentä vuonna 
2017).

Suomen Metsästysmuseo ry:n jäsenillä on edustusoikeus yhdistyksen varsinaisessa ko-
kouksessa. Jäsenetuihin kuuluvat vapaa pääsy museoon, kutsut näyttelyiden avajaisiin, 
alennukset museokaupan tuotteista ja Käpälän jälkiä -uutiskirjeet.

Sääntöjen mukaan yhdistykseen voi kuulua samanaikaisesti kymmenen kunniajäsentä 
ja kunniapuheenjohtaja. Yhdistyksen kunniajäsenet vuonna 2018 olivat: ministeri Iiro 
Viinanen, eräneuvos Juha K. Kairikko ja eräneuvos Jaakko Ojanperä. Yhdistyksen kun-
niapuheenjohtaja on FT Matti Nurminen.
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Museoyhdistyksen jäsenyydet

Vuonna 2018 Suomen Metsästysmuseo oli jäsenenä seuraavissa museotoiminnan 
kannalta merkittävissä yhdistyksissä: Suomen Museoliitto ry., Riihimäen-Hyvinkään 
kauppakamari, Suomen Exlibrisyhdistys ry., Bibliofiilinen seura ry., Elinkeinoelämän 
keskusliitto ry., Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura ry., Suomen 
Puukkoseura ry. ja Suomen postikorttiyhdistys Apollo. 

Toimitilat

Suomen Metsästysmuseon näyttely-, työ- ja osa kokoelmatiloista sijaitsee Riihimäen 
kaupungin omistamassa museokiinteistössä, osoitteessa Tehtaankatu 23 A. Toiminto-
jen laajennuttua vuosien varrella, on ns. vaihtuvien näyttelyiden tila supistunut ainoas-
taan museon aulatilaan. Tämä asettaa haasteita vaihtuvien näyttelyiden toteuttamiselle 
erityisesti suurista maisemaikkunoista tulevan valon takia. Museon kirjasto- ja arkis-
totilat ovat toistaiseksi riittävät, mutta merkittävää kasvunvaraa niiden kokoelmille ei 
ole. Varsinaisen kalustovaraston puutteen takia on näyttelyvitriineitä ja rakenteita sekä 
työkaluja säilytettävä kokoelmavarastojen yhteydessä. Museoyhdistys on vuokrannut 
erillisen kokoelmavaraston kaupunkialueelta. Varastotila on pinta-alaltaan 170 m² ja 
sen tilavuus on 1 200 m³, ja se on myös täyttynyt merkittävästi.

Museon työtilat ovat myös liian pienet, sillä kokoelmien huoltoon, pakkaukseen ja 
muuhun käsittelyyn ei ole erillisiä tiloja, vaan tämä tapahtuu aina työhuoneissa. Mää-
räaikaisten työntekijöiden ja harjoittelijoiden työtilojen osalta tehdään aina erillisjär-
jestelyjä. 

Jaakko Ojanperän tro-
feekokoelmaa esittelevä 

näyttelysali muuntuu tarvit-
taessa kokoustilaksi, jota 

vuokrataan myös ulkopuo-
lisille tahoille. Kuva: SMM / 

Anne Uotila-Laine.
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Turvallinen ja esteetön liikkuminen yleisötiloissa 
huomioidaan jo näyttelyosioiden suunnittelu- ja 
rakennusvaiheessa. Kuva: SMM / Vesa Anttila.

Syksyllä 2017 esiin noussut Riihimäen kaupungin ehdotus tarjota museokiinteistöä 
kertaluontoisena avustuksena Suomen Metsästysmuseoyhdistykselle oli vuonna 2018 
selvitystyön alla. Metsästysmuseon hallituksen perustama kiinteistötyöryhmä kokoon-
tui vuoden aikana konsultoiden mm. museoyhdistyksen tilintarkastajia, sekä pyytä-
mällä kaupungilta kiinteistön kuntoarvion. Näiden selvitysten pohjalta kiinteistötyö-
ryhmä on pohtinut kiinteistön omistamisen eri vaihtoehtoja ja sen vaikutusta muuhun 
museotoimintaan. Asian jatkokäsittelyyn vaikuttaa syksyllä 2018 käynnistyneen ns. 
Erämuseoselvityksen lopputulos, jonka jälkeen kiinteistöasiaa voidaan käsitellä uudel-
leen. Tämän lisäksi asiaan vaikuttaa myös Riihimäen kaupungin vuonna 2018 tekemä 
omien museoiden selvitys jatkotoimenpiteineen. Selvitystöiden valmistumisen jälkeen 
kevättalvella 2019 otetaan kiinteistökysymys uudelleen esille.

Museoturvallisuus 

Metsästysmuseon turvallisuusvaatimukset ovat erittäin korkeat. Jokaisen museos-
sa työskentelevän ja vierailevan henkilön turvallisuuden takaaminen on ensisijainen 
tehtävä. Metsästysmuseo on näyttelyiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioinut 
esteettömän liikkumisen tiloissa. Henkilösuojauksen ohella toinen tärkeä suojauslinja 

Suomen Punaisen Ristin Riihimäen osaston en-
siavun ja terveystiedon kouluttaja Maarit Mäkelä 
näytti elvytyksen mallia ja kertasi defibrillaattorin 
käyttöä museon henkilökunnalle EA1-kertaus-
kurssilla. Kuva: SMM / Jukka Peltonen.
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on museon kokoelmat. Siihen kuuluu kaikkien kokoelmayksiköiden (esinekokoelmat, 
kuva-arkisto, kirjasto ja arkisto) aineistojen asianmukaisesta varastoinnista ja esittelystä 
huolehtiminen. Tilojen kosteuden, lämpötilan ja valon määrää on seurattu ja ylläpidet-
ty yleisten museokokoelmien säilytysohjeistusten mukaisesti.

Asekokoelmien varastointi ja aseiden esilläolo edellyttää, että museolla on kaksi Poliisin 
nimeämää vastuuhenkilöä. Nämä ovat intendentti Jukka Peltonen ja amanuenssi Vesa 
Anttila. He vastaavat myös aselupien hakemisesta ja kirjaamisesta Aselain vaatimusten 
mukaisesti. Kanta-Hämeen Poliisi tarkistaa aseiden varastointi- ja näyttelyolosuhteet.

Museon avoinnaoloaikoina henkilö- ja kokoelmaturvallisuudesta on vastannut SOL 
Palvelut Oy:n aulapalvelun työntekijät, joilla on vaadittava turvallisuusalan koulutus ja 
toimintamahdollisuus. Riihimäen kaupunki on vastannut museorakennuksen ja piha-
alueen muista turvallisuustoimista. 

Loppuvuodesta 2018 museon henkilökunta suoritti EA1:n kertauskurssin, joka on 
voimassa seuraavat kolme vuotta. Koulutukseen sisältyi myös museon aulassa olevan 
defibrillaatorin käytön kertaus. Toukokuussa 2018 voimaan astuneiden Euroopan 
Unionin tietosuoja-asetusten noudattamisesta vastaavaksi henkilöksi on nimetty toi-
mistonhoitaja Kimmo Karjakoski.

HenKILÖKuntA

Huomionosoitukset

Intendentti Jukka Peltoselle luovutettiin Keskuskauppakamarin myöntämä kultainen 
ansiomerkki 30 vuoden työskentelystä Metsästysmuseossa. Amanuenssi Vesa Anttila 
vastaanotti pronssisen ansiomerkin 10 vuoden työskentelystä.
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Vakinaiset

Allonen, Pekka, VTM, amanuenssi
Anttila, Vesa, FM, amanuenssi 
Karjakoski, Kimmo, toimistonhoitaja, museomestari
Liukkonen, Taru, yo-merkonomi, kirjastonhoitaja
Matero, Perttu, FM, museopalvelupäällikkö 
Peltonen, Jukka, FM, intendentti 
Uotila-Laine, Anne, FM, museonjohtaja 

Määräaikaiset

Ahonen, Kalle, MA, työtehtävän suorittamisaika 11.2. - 31.12.2018. 
Heinonen, Sirpa, FM, Suomen Metsästysmuseon valokuva-arkiston järjestely- ja luet-
telointityö 1.10. - 31.12.2018.

Lyhytaikaiset

Heinonen, Sirpa, Suomen Kennelliitto ry:n kokoelmatyö Espoossa 19. - 25.9.2018. 
Riihiaho, Rauli, tuntityö (36,25 tuntia) 16. - 20.6.2018 välisenä aikana ja tuntityö 
(36,25 tuntia) 24.9.2018 alkaen.

Museon vakituinen henkilö-
kunta ja Victor Dmitrienkon 
museolle lahjoittama komea 
täytetty kamtsatkanruskea-
karhu. Kuvassa amanu-
enssi Vesa Anttila (vas.), 
amanuenssi Pekka Allonen, 
museonjohtaja Anne Uotila-
Laine, intendentti Jukka 
Peltonen, kirjastonhoitaja 
Taru Liukkonen, museopal-
velupäällikkö Perttu Matero 
ja toimistonhoitaja Kimmo 
Karjakoski. Kuva: SMM / 
Nelli Kivinen.
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Hannu Rajatie (vas.) ja 
Sirpa Heinonen autta-

massa arkiston siirrossa 
Kalastusmuseoyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Ari 

Lappalaista. Kuva: SMM / 
Pekka Allonen.

Hyrian opiskelija Niklas Hedman (vas.) videokuvasi Talvikki-
tapahtumassa opiskelukaverinsa kanssa. Kuva: SMM / 
Perttu Matero.

Hyria koulutus Oy:n AV-viestinnän opiskelija Leo Liimatainen 
suoritti työssäoppimisjaksonsa museolla. Kuva on otettu mu-
seon henkilökunnan vierailulla museo Skogsterissa. Kuva: 
SMM / Vesa Anttila.

Rounakari, Tuomas, urakkatyö 13.8. - 15.10.2018 välisenä aikana.
Viitanen, Kalervo, urakkatyö 11.2.2018.

Opiskelijat

Hyria koulutus Oy, Kulttuuriala, AV-viestintä 

Hedman, Niklas 4.1. - 16.3.2018
Heiskanen, Henri 4.6. - 31.8.2018
Liimatainen, Leo 19.3. - 30.5.2018
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Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK), Riihimäki, tietotekniikkalinjan koulutus-
ohjelma

Halttunen, Jari-Pekka 2.1. - 31.5.2018
Suojalehto, Otso 2.1 - 31.5.2018

Työharjoittelijat

Rajatie, Hannu, Kuntouttava työtoiminta. Riihimäen kaupunki 17.9. - 31.12.2018

Ostopalvelut

Anticimex Oy
Esatesk Oy 
Interior Consulting IC Oy
JMRK Pro Tmi
Jussin Puutuote
LR-laskenta Oy 
Lehonpaja Ky
Lingsoft Language Services Oy
Maankaje Oy
Nelli kuvaa!
Prafit Oy
Riihimäen Sähkö-Teho Oy
San-Meta Oy
SOL Palvelut Oy
Sommelo ry
Somitek Oy
Studio Antti Saraja
Studio Henry Forssell
tt-urex Oy 
Tallinna Raamatutrükikoja
Vuoliainen Oy

SOL Palvelut Oy 

Aalto Roope, Hänninen Ulla-Maija, Lapinleimu Ville ja Sokka Janne.

Museon siivouksesta vastaa 
Helli Look Esatesk Oy:stä. 
Kuva: SMM / Taru Liukkonen.
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Koulutus, edustus ja työryhmät 

Allonen, Pekka
 Karjalaisen eräperinnekirjan suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo   
 11.1., 30.5. ja 22.8.2018.
 Talvikki 2018 -tapahtuman palaveri. Suomen Metsästysmuseo 22.2.2018.
 Timo ja Tuula Tannerin läksiäiset. Pornainen 24.4.2018.
 Tietosuojakoulutus museoille, webinaari. Suomen Metsästysmuseo 24.4. ja   
 25.4.2018. 
 Hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparisen syntymäpäivät. Suomen Metsästys- 
 museo 25.4.2018.
 Tietosuojakokous. Museon henkilökunta. Suomen Metsästysmuseo    
 18.5.2018.
 Henkilökunnan Tyky-päivä. Wadénin huvila, Janakkala ja Museo Skogster,   
 Hämeenlinna 24.5.2018.
 Henkilökunnan maatilaretki Jaakkolan tilalle. Hausjärvi 1.6.2018. 
 Kansainväliset Erämessut. Riihimäki 7.–10.6.2018.
 Museon markkinointipalaveri. Suomen Metsästysmuseo 26.6.2018.
 Suomen Koiramuseon arkiston järjestelytehtävä Suomen Kennelliitossa. Es-  
 poo 27. - 29.6.2018.
 Erkki Tuomisen 70-vuotisjuhlat. Suomen Metsästysmuseo 18.8.2018. 
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 5.9. ja 21.12.2018.
 Suunnittelukokous. Näyttelyt 2019. Suomen Metsästysmuseo 20.9.2018. 
 Henkilökunnan museokaupan palvelumuotoilupalaveri. Suomen Metsästys-  
 museo 2.10.2018.
 Riihimäen kaupungin museoinfotilaisuus. Suomen lasimuseo, Riihimäki   
 8.10.2018.
 Museoselvitystyön tekijä KTM Helkamari Knaapin ja museon henkilökun-  
 nan edustajien tapaaminen. Suomen Metsästysmuseo 26.11.2018.
 EA1-kertauskurssi. Suomen Metsästysmuseo 3.12.2018.
 Museon henkilökunnan ansiomerkkien jakotilaisuus. Suomen Metsästysmu-  
 seo 5.12.2018.
 Henkilökunnan ja yhteistyökumppanien vierailu Sakolle. Riihimäki    
 11.12.2018.
 Henkilökunnan tutustuminen Amos Rexiin. Helsinki 12.12.2018.
 Suomen Metsästäjäliiton joulupuuro. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki   
 18.12.2018.

 
Anttila, Vesa 
 Työpaikkaohjaajakokous Hyria koulutus Oy:n kanssa. Hyria/Suomen Metsäs-  
 tysmuseo 9.1., 23.3. ja 14.8.2018.
 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Koulutuspäivä. Edupoli, Tikkurila   
 18.1., 5.4., 19.4. ja 3.5.2018.
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 Työpaikkaohjaajakokous. HAMK, Riihimäki 14.2. ja 20.12.2018. 
 Lääkintöneuvos Johannes Anttisen siunaustilaisuus. Kauniainen, 9.3.2018.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 23.3., 23.5., 5.9., 12.9.,   
 16.11., 5.12., 14.12., 17.12. ja 19.12.2018.
 Hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparisen syntymäpäivät. Suomen Metsästys- 
 museo 25.4.2018.
 Tietosuojakoulutus museoille, webinaari. Suomen Metsästysmuseo    
 25.4.2018.
 Tietosuojakokous. Museon henkilökunta. Suomen Metsästysmuseo    
 18.5.2018.
 Palvelumuotoilukoulutuksen palautekeskustelu. Suomen Metsästysmuseo,   
 Riihimäki 22.5.2018.
 Henkilökunnan Tyky-päivä. Wadénin huvila, Janakkala ja Museo Skogster,   
 Hämeenlinna 24.5.2018.
 Henkilökunnan maatilaretki Jaakkolan tilalle. Hausjärvi 1.6.2018.
 Kansainväliset Erämessut. Riihimäki 9. - 10.6.2018.
 Museon markkinointipalaveri. Suomen Metsästysmuseo 26.6.2018.
 Aselaki ja museot -palaveri. Museoliitto, Helsinki 16.8.2018.
 Suomen Koiramuseon suunnittelupalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo   
 20.8.2018.
 Näyttelysuunnittelupalaveri. Jari Arffman. Sako Oy, Riihimäki 11.9.2018.
 Suunnittelukokous. Näyttelyt 2019. Suomen Metsästysmuseo 20.9.2018.
 Henkilökunnan Museokaupan palvelumuotoilupalaveri. Suomen Metsästys-  
 museo 2.10. ja  2.11.2018.
 Riihimäen kaupungin museoinfotilaisuus. Suomen lasimuseo, Riihimäki   
 8.10.2018.
 Näyttelycafe. Satakunnan museo, Pori 13. - 14.11.2018.
 Uudenmaan Erätulet. Siuntio 17.11.2018. 
 Pönttöpäivän suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo 20.11.2018.
 Kantapuu-konsortion kokous, webinaari. Suomen Metsästysmuseo    
 22.11.2018.
 Museoselvitystyön tekijä KTM Helkamari Knaapin ja museon henkilökun-  
 nan edustajien  tapaaminen. Suomen Metsästysmuseo 26.11.2018.
 EA1-kertauskurssi. Suomen Metsästysmuseo 3.12.2018.
 Museon henkilökunnan ansiomerkkien jakotilaisuus. Suomen Metsästysmu-  
 seo 5.12.2018.
 Henkilökunnan ja yhteistyökumppanien vierailu Sakolle. Riihimäki    
 11.12.2018.
 Henkilökunnan tutustuminen Amos Rexiin. Helsinki 12.12.2018.
 

Karjakoski, Kimmo
 Talvikki 2018 -tapahtuman palaveri. Suomen Metsästysmuseo 6.2., 8.2. ja   
 22.2.2018.
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 EU:n tietosuoja-asetus. PALTA Asiantuntijat Oy koulutustilaisuus. Helsinki,   
 15.2.2018.
 EU:n tietosuoja-asetus, tietosuojavaltuutetun luento. Riihimäen-Hyvinkään   
 kauppakamarin koulutustilaisuus. Villatehdas, Hyvinkää 22.2.2018.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 23.3., 23.5., 5.9. ja    
 21.12.2018.
 Tilintarkastus. Suomen Metsästysmuseo 3.5.2018.
 Tietosuojakokous. Museon henkilökunta. Suomen Metsästysmuseo    
 18.5.2018.
 Suomen Metsästysmuseo ry:n varsinainen kokous. Suomen Metsästysmuseo   
 21.5.2018.
 Henkilökunnan Tyky-päivä. Wadénin huvila, Janakkala ja Museo Skogster,   
 Hämeenlinna 24.5.2018.
 Henkilökunnan maatilaretki Jaakkolan tilalle. Hausjärvi 1.6.2018. 
 Kansainväliset Erämessut. Riihimäki 7.–10.6.2018.
 Riihimäen kaupungin museoinfotilaisuus. Suomen lasimuseo, Riihimäki   
 8.10.2018.
 Talvikki 2019 -tapahtuman palaveri. Suomen Metsästysmuseo 31.10. ja   
 15.11.2018.
 EA1-kertauskurssi. Suomen Metsästysmuseo 3.12.2018.
 Museon henkilökunnan ansiomerkkien jakotilaisuus. Suomen Metsästysmu-  
 seo 5.12.2018.
 Henkilökunnan ja yhteistyökumppanien vierailu Sakolle. Riihimäki    
 11.12.2018.
 Henkilökunnan tutustuminen Amos Rexiin. Helsinki 12.12.2018.
 Suomen Metsästäjäliiton joulupuuro. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki   
 18.12.2018.

Liukkonen, Taru
 Talvikki 2018 -tapahtuman palaveri. Suomen Metsästysmuseo 6.2., 8.2. ja   
 22.2.2018.
 Tietosuojakoulutus museoille, webinaari. Suomen Metsästysmuseo    
 25.4.2018.
 Hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparisen syntymäpäivät. Suomen Metsästys- 
 museo 25.4.2018.
 Tietosuojakokous. Museon henkilökunta. Suomen Metsästysmuseo    
 18.5.2018.
 Henkilökunnan Tyky-päivä. Wadénin huvila, Janakkala ja Museo Skogster,   
 Hämeenlinna 24.5.2018.
 Henkilökunnan maatilaretki Jaakkolan tilalle. Hausjärvi 1.6.2018. 
 Kansainväliset Erämessut. Riihimäki 7.–10.6.2018.
 Museon markkinointipalaveri. Suomen Metsästysmuseo 26.6.2018.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 5.9. ja 21.12.2018.
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 Henkilökunnan museokaupan palvelumuotoilupalaveri. Suomen Metsästys-  
 museo 2.10. ja  2.11.2018.
 Joulutorin suunnittelupalaveri Lasimuseon kanssa. Suomen Metsästysmuseo   
 8.10.2018.
 Riihimäen kaupungin museoinfotilaisuus. Suomen lasimuseo, Riihimäki   
 8.10.2018.
 Talvikki 2019 -tapahtuman palaveri. Suomen Metsästysmuseo 31.10. ja   
 15.11.2018.
 EA1-kertauskurssi. Suomen Metsästysmuseo 3.12.2018.
 Museon henkilökunnan ansiomerkkien jakotilaisuus. Suomen Metsästysmu-  
 seo 5.12.2018.
 Henkilökunnan ja yhteistyökumppanien vierailu Sakolle. Riihimäki    
 11.12.2018.
 Henkilökunnan tutustuminen Amos Rexiin. Helsinki 12.12.2018.
 Jahti-lehden yhteistyöpalaveri. Suomen Metsästysmuseo 14.12.2018.
 Vuoden 2019 aikakello. Suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo   
 17.12.2018.
 Suomen Metsästäjäliiton joulupuuro. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki   
 18.12.2018.

Matero, Perttu
 Kulttuurin toimintaohjelma, Elinkeino- ja ympäristöryhmä. Matkakeskus   
 1.2.2018.
 Talvikki 2018 -tapahtuman palaveri. Suomen Metsästysmuseo 6.2., 8.2. ja   
 22.2.2018.
 Näyttelypalaveri, vuodet 2019 - 2021. Suomen Metsästysmuseo 27.2.2018.
 SML:n Uudenmaan piirin kokous. Siuntio 5.3.2018.
 Markkinoinnin yhteistyöpalaveri Suomen lasimuseon kanssa. Suomen lasimu- 
 seo, Riihimäki 21.3.2018. 
 Kulttuuriohjelmapalaveri. Vihreä Talo, Riihimäki 22.3. ja Suomen lasimuseo,  
 Riihimäki 11.4.2018.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 23.3., 23.5., 5.9. ja    
 21.12.2018.
 Museoiden Yö -palaveri. Riihimäen kaupunginmuseo 5.4. ja 22.5. ja lehdistö-  
 tilaisuus Suomen lasimuseo, Riihimäki 9.5.2018.
 Taiteiden Yö @ Riihimäki -suunnittelupalaveri. Ravintola Kehrä, Riihimäki   
 11.4., Hotelli Scandic, Riihimäki 29.5. ja lehdistötilaisuus Liikekes-   
 kus Majakka, Riihimäki 28.8.2018.
 Tietosuojakoulutus museoille, webinaari. Suomen Metsästysmuseo    
 25.4.2018.
 Hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparisen syntymäpäivät. Suomen Metsästys- 
 museo 25.4.2018.
 Tietosuojakokous. Museon henkilökunta. Suomen Metsästysmuseo    
 18.5.2018.
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 Henkilökunnan Tyky-päivä. Wadénin huvila, Janakkala ja Museo Skogster,   
 Hämeenlinna 24.5.2018.
 Henkilökunnan maatilaretki Jaakkolan tilalle. Hausjärvi 1.6.2018. 
 Kansainväliset Erämessut. Riihimäki 7.–10.6.2018.
 Museon markkinointipalaveri. Suomen Metsästysmuseo 26.6.2018.
 Suunnittelukokous. Näyttelyt 2019. Suomen Metsästysmuseo 20.9.2018. 
 Henkilökunnan museokaupan palvelumuotoilupalaveri. Suomen Metsästys-  
 museo 2.10. ja  2.11.2018.
 Tapaaminen. Riihimäen kaupungin tiedotussihteeri Tiina Paukola. Suomen   
 Metsästysmuseo 3.10.2018.
 Riihimäen kaupungin museoinfotilaisuus. Suomen lasimuseo, Riihimäki   
 8.10.2018.
 Joulutorin suunnittelupalaveri Lasimuseon kanssa. Suomen Metsästysmuseo   
 8.10.2018.
 Talvikki 2019 -tapahtuman palaveri. Suomen Metsästysmuseo 31.10. ja   
 15.11.2018.
 Tavastiaevents-tapahtumakalenterin esittelytilaisuus. Matkakeskus, Riihimäki   
 14.11.2018.
 Museoliiton tiedottamisen ajankohtaispäivä. Korjaamo, Helsinki 29.11.2018.
 Museon henkilökunnan ansiomerkkien jakotilaisuus. Suomen Metsästysmu-  
 seo 5.12.2018.
 Henkilökunnan ja yhteistyökumppanien vierailu Sakolle. Riihimäki    
 11.12.2018.
 Henkilökunnan tutustuminen Amos Rexiin. Helsinki 12.12.2018.
 Jahti-lehden yhteistyöpalaveri. Suomen Metsästysmuseo 14.12.2018.
 Vuoden 2019 aikakello. Suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo   
 17.12.2018.
 Suomen Metsästäjäliiton joulupuuro. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki   
 18.12.2018.

Peltonen, Jukka
 Karjalaisen eräperinnekirjan suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo   
 11.1., 30.5. ja 22.8.2018.
 Näyttelypalaveri, vuodet 2019–2021. Suomen Metsästysmuseo 27.2.2018.
 Kalastusmuseoyhdistyksen ja Metsästysmuseon yhteistyöpalaveri. Suomen   
 Metsästysmuseo 5.3.2018.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 23.3., 23.5., 5.9., 12.9.,   
 16.11., 5.12., 14.12. ja 19.12.2018.
 Tietosuojakoulutus museoille, webinaari. Suomen Metsästysmuseo    
 25.4.2018.
 Hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparisen syntymäpäivät. Suomen Metsästys- 
 museo  25.4.2018.
 Tietosuojakoulutus. Museon henkilökunta. Suomen Metsästysmuseo    
 18.5.2018.
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 Henkilökunnan Tyky-päivä. Wadénin huvila, Janakkala ja Museo Skogster,   
 Hämeenlinna 24.5.2018.
 Henkilökunnan maatilaretki Jaakkolan tilalle. Hausjärvi 1.6.2018.
 Aselaki ja museot -palaveri. Museoliitto, Helsinki 16.8.2018.
 Suunnittelukokous. Näyttelyt 2019. Suomen Metsästysmuseo 20.9.2018.
 Henkilökunnan Museokaupan palvelumuotoilupalaveri. Suomen Metsästys-  
 museo 2.10.2018.
 Riihimäen kaupungin museoinfotilaisuus. Suomen lasimuseo, Riihimäki   
 8.10.2018.
 Museoselvitystyön tekijä KTM Helkamari Knaapin ja museon henkilökun-  
 nan edustajien  tapaaminen. Suomen Metsästysmuseo 26.11.2018.
 EA1-kertauskurssi. Suomen Metsästysmuseo 3.12.2018.
 Museon henkilökunnan ansiomerkkien jakotilaisuus. Suomen Metsästysmu-  
 seo 5.12.2018.
 Henkilökunnan ja yhteistyökumppanien vierailu Sakolle. Riihimäki    
 11.12.2018.
 Henkilökunnan tutustuminen Amos Rexiin. Helsinki 12.12.2018.

Uotila-Laine, Anne
 Kulttuurin toimintaohjelma, maapolitiikka. Riihimäen teatteri 17.1., Riihi-  
 mäen nuorisoteatteri 2.2., Vihreä talo, Riihimäki 12.2. ja 22.3. ja Riihimäen   
 teatteri 13.3.2018.
 Sopimuspalaveri. SOL Palvelut Oy. Suomen Metsästysmuseo 26.1.2018.
 Talvikki 2018 -tapahtuman palaveri. Suomen Metsästysmuseo 6.2., 8.2. ja   
 22.2.2018.
 Kiinteistötyöryhmän kokous. Suomen Metsästysmuseo 7.2., 28.2., 15.5. ja   
 9.10.2018.
 Kulttuuripolitiikka kokous. Vihreä talo, Riihimäki 12.2. ja 22.2.2018.
 Kalastusmuseoyhdistyksen ja Metsästysmuseon ns. Erämuseokokous. Opetus-  
 ja kulttuuriministeriö, Helsinki 15.2.2018.
 Näyttelypalaveri, vuodet 2019 - 2021. Suomen Metsästysmuseo 27.2.2018.
 Kulttuuriyhteistyöryhmän kokous. Keltainen talo, Janakkala 28.2. ja Koske-  
 lan talo, Hausjärvi 22.8.2018.
 Yhteistyöpalaveri. Museonjohtaja Hanna Mamia-Walther. Suomen lasimuseo,  
 Riihimäki 2.3.2018.
 Kalastusmuseoyhdistyksen ja Metsästysmuseon yhteistyöpalaveri. Suomen   
 Metsästysmuseo, 5.3.2018.
 Metsästyskurssin suunnittelukokous. Ravintola X, Riihimäki 6.3.2018. 
 Lääkintöneuvos Johannes Anttisen siunaustilaisuus. Kauniainen, 9.3.2018.
 Suomen Metsästysmuseo ry:n hallituksen kokous. Suomen Metsästysmuseo   
 19.3., 21.5. ja Sako Oy 26.11.2018.
 Markkinoinnin yhteistyöpalaveri Suomen lasimuseon kanssa. Suomen lasimu- 
 seo, Riihimäki 21.3.2018. 
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 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 23.3., 23.5., 5.9. ja    
 21.12.2018.
 Yhteistyöpalaveri ravintola Kehrän kanssa. Suomen lasimuseo, Riihimäki   
 23.3.2018. 
 Palaveri. SOL Palvelut Oy. Suomen Metsästysmuseo 13.4.2018.
 Tietosuojakoulutus museoille, webinaari. Suomen Metsästysmuseo    
 25.4.2018.
 Hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparisen syntymäpäivät. Suomen Metsästys- 
 museo 25.4.2018.
 Tilintarkastus. Suomen Metsästysmuseo 3.5.2018.
 Palaveri Riihimäen kaupungin museoselvityksen tekijän Martti Piltzin kanssa.  
 Suomen Metsästysmuseo 16.5.2018.
 Tietosuojakokous. Museon henkilökunta. Suomen Metsästysmuseo    
 18.5.2018.
 Suomen Metsästysmuseo ry:n varsinainen kokous. Suomen Metsästysmuseo   
 21.5.2018.
 Vesa Anttilan palvelumuotoilukoulutuksen palautekeskustelu. Suomen Met  
 sästysmuseo, 22.5.2018.
 Henkilökunnan Tyky-päivä. Wadénin huvila, Janakkala ja Museo Skogster,   
 Hämeenlinna 24.5.2018.
 Metsästyskurssi. Järjestäjinä Kauppalehti, Sako Oy ja Suomen Metsästysmu-  
 seo. Suomen Metsästysmuseo 25.5. ja Lopen Ampumarata 26.5.2018.
 Karjalaisen eräperinnekirjan suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo   
 30.5. ja 22.8.2018.
 Henkilökunnan maatilaretki Jaakkolan tilalle. Hausjärvi 1.6.2018. 
 Kansainväliset Erämessut. Riihimäki 7.–10.6.2018.
 Veistospuiston suunnittelupalaveri Suomen lasimuseon kanssa. Suomen lasi-  
 museo, Riihimäki 12.6.2018.
 Yhteistyöpaja. Mobilia, Kangasala 13.6.2018.
 Lounaspalaveri kaupungin edustajien kanssa. Aiheena museon kiinteistökysy-  
 mys. Martina, Riihimäki 15.6.2018.
 Museon markkinointipalaveri. Suomen Metsästysmuseo 26.6.2018.
 Maa- ja metsätalousministeriön erätalousosaston virkamiesten tapaaminen.   
 Suomen Metsästysmuseo 31.8.2018.
 Paikallisten kansanedustajien edunvalvontatapaaminen. Erätalo, Riihimäki   
 3.9.2018.
 Näyttelysuunnittelupalaveri. Jari Arffman. Sako Oy, Riihimäki 11.9.2018.
 Kaupunginjohtaja Sami Sulkon kutsusta keskustelu museonjohtajien kanssa.   
 Matkakeskus, Riihimäki 17.9.2018.
 Suunnittelukokous. Näyttelyt 2019. Suomen Metsästysmuseo 20.9.2018. 
 Henkilökunnan museokaupan palvelumuotoilupalaveri. Suomen Metsästys-  
 museo 2.10.2018.
 Tapaaminen. Riihimäen kaupungin tiedotussihteeri Tiina Paukola. Suomen   
 Metsästysmuseo 3.10.2018.
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 Riihimäen kaupunginvaltuutettu Anni Antilan tutustuminen museon toimin- 
 taan. Suomen Metsästysmuseo 4.10.2018.
 Joulutorin suunnittelupalaveri Lasimuseon kanssa. Suomen Metsästysmuseo   
 8.10.2018.
 Riihimäen kaupungin museoinfotilaisuus. Suomen lasimuseo, Riihimäki   
 8.10.2018.
 Metsästysveitsi-kilpailun palkintojen jako. Suomen Metsästysmuseo    
 12.10.2018.
 Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkurin tutustuminen  
 museon toimintaan. Suomen Metsästysmuseo 17.10.2018.
 Talvikki 2019 -tapahtuman palaveri. Suomen Metsästysmuseo 31.10. ja   
 15.11.2018.
 Museoselvityksen tekijän KTM Helkamari Knaapin tapaaminen. Suomen   
 Metsästysmuseo 1.11.2018.
 Museoselvityksen ohjausryhmän kokous. Maa- ja metsätalousministeriö, Hel-  
 sinki 9.11.2018.
 Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen kokous. Erämuseoselvitys. Suomen Met-  
 sästysmuseo 20.11.2018.
 Museoselvitystyön tekijä KTM Helkamari Knaapin ja museon henkilökun-  
 nan edustajien tapaaminen. Suomen Metsästysmuseo 26.11.2018.
 EA1-kertauskurssi. Suomen Metsästysmuseo 3.12.2018.
 Museon henkilökunnan ansiomerkkien jakotilaisuus. Suomen Metsästysmu-  
 seo 5.12.2018.
 Lounaspalaveri Suomen riistakeskuksen johtaja Jari Varjo. Ravintola Marti-  
 na, Riihimäki 7.12.2018.
 Henkilökunnan ja yhteistyökumppanien vierailu Sakolle. Riihimäki    
 11.12.2018.
 Henkilökunnan tutustuminen Amos Rexiin. Helsinki 12.12.2018.
 Erämuseoselvitystyöryhmän ohjausryhmän kokous. Kansallismuseo, Helsinki  
 12.12.2018.
 Suomen Museoliiton tietopäivä. Tekniskan Salit, Helsinki 13.12.2018.
 Jahti-lehden yhteistyöpalaveri. Suomen Metsästysmuseo 14.12.2018.
 Vuoden 2019 aikakello. Suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo   
 17.12.2018.
 Suomen Metsästäjäliiton joulupuuro. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki   
 18.12.2018.

Henkilökunnan kokouksia on pidetty n. kahden viikon välein. Niissä suunnitellaan 
museotoiminnan aikatauluja ja käsitellään muita koko henkilökuntaa koskevia ajan-
kohtaisia asioita.



•
•
•

25

Esitelmät ja osallistuminen tapahtumiin

Museon rooliopastushahmo peuramies Erkkiläinen vieraili Suomen Metsästäjäliiton 
Uudenmaan piirin vuosikokouksessa Siuntiossa 5. päivänä maaliskuuta 2018 esitte-
lemässä museon tulevaa näyttelytoimintaa. Riihimäen Kansainvälisillä Erämessuilla 
kesäkuussa Erkkiläinen esiintyi toimittaja Joppe Rannan isännöimällä ohjelmalavalla. 
Messujen esitykset keräsivät mukavasti yleisöä, ja niitä kiiteltiin vanhaa erähistoriaa elä-
vöittävästä lähestymistavastaan. Museon osastolla esiteltiin museon tulevia näyttelyitä 
sekä tapahtumia, ja myynnissä oli museokaupan tuotteita.

Museo osallistui Uudenmaan Erätulille Siuntiossa marraskuun 17. 
päivänä. Perinteikkään tapahtuman järjestää Suomen Metsästäjälii-
ton Uudenmaan piiri. Eräväen kokoontuminen vuosittain eri paik-
kakunnilla on erinomainen mahdollisuus esitellä museotoimintaa 
ja ajankohtaisia kuulumisia. 

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi muodostuu työstä ja sen mielekkyydestä, terveydes-
tä ja turvallisuudesta. Työhyvinvointia lisääviä tekijöitä ovat hyvä ja 
motivoiva johtaminen, työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden am-
mattitaito. Työhyvinvoinnin edistäminen on työyhteisön kaikkien 
jäsenten yhteinen tehtävä. 

Museon erämessu-osastolla piipahti myös Suomen Metsästäjäliiton 
maskotti. Kuva: SMM / Henri Heiskanen.

Erämies Erkkiläinen toi 
tuulahduksen kaukaa 
menneisyydestä Riihimäen 
Kansainvälisillä Erämessuilla 
esiintyessään. Kuva: SMM / 
Henri Heiskanen.

Museokaupan pop up -myymälä Uudenmaan Erätulilla Siunti-
ossa. Kuva: SMM / Vesa Anttila.
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Metsästysmuseon kaltaisessa pienessä työyhteisössä avoi-
met toimintatavat auttavat työn suunnittelussa ja tehtä-
vien hoidossa. Säännölliset työpalaverit ovat tärkeitä toi-
minnan ja tiedon jakamisen kannalta. Laaditut muistiot 
toimivat sisäisinä tiedon jakamisen kanavina. On tärke-
ää, että kaikilla työntekijöillä on yhteinen visio museon 
tavoitteista. Jokaisen työntekijän työpanos on ratkaiseva 
museon kokonaisuuden kannalta. Pienessä työyhteisössä 
toimiminen edellyttää kaikilta myös joustoa ja mukau-
tuvaisuutta yllättäviinkin tilanteisiin. Metsästysmuseon 
henkilökunnan monialainen ammattitaito on osoittautu-
nut suureksi voimavaraksi erilaisissa projekteissa.

Työnantajana Suomen Metsästysmuseo ry. tukee työnteki-
jöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tarjoamalla Smar-
tumin etuja. Museon työterveyspalveluista vastaa Suomen 
Terveystalo Oy, joka säännöllisesti seuraa työntekijöiden 
terveyttä heidän työuransa aikana. Metsästysmuseolla on 
käytössä myös varhaisen tuen malli, jolla edistetään työky-
kyä ja ehkäistään työkyvyn heikkenemistä.

Oman virkistävän lisänsä työyhteisön arkeen tuovat erilaiset opintomatkat ja tutustu-
misretket. Työnantaja on myös mahdollistanut henkilökunnan ulkomaille suuntau-
tuvien opintomatkojen toteutumisen. Vuonna 2018 opintomatkat tehtiin kotimaas-
sa tutustuen lähiseudun luontokohteeseen Janakkalassa ja Hämeenlinnan kaupungin 
museo Skogsterin näyttelyyn keväällä. Kesäkuussa tehtiin maatilaretki Jaakkolan tilalle 
Hausjärvelle. Joulukuussa vierailtiin uuden Amos Rexin näyttelyissä Helsingissä, ja 
ennen joulua tutustuttiin myös Sako Oy:n vanhan tehdasrakennuksen saneerattuihin 
tiloihin ja tehtaan tuotantoon.

Museon henkilökunta 
yhteistyökumppaneineen 
tehdaskierroksella Sako 
Oy:ssä. Kuva: Sako Oy. 

Rouva Inkeri Ojanperä 
esitteli metsästyksen ja 
kenneltoiminnan uranuurta-
jan Daniel Wadénin huvilan 
Turengissa. Kuva: SMM / 
Leo Liimatainen.
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muSeotoImIntAyKSIKKÖ

KOKOELMAT

Metsästysmuseon kokoelmien keruuvastuu on määritetty museon johtosäännössä ja 
kokoelmapoliittisessa ohjelmassa. Tallennusohjelmaan kuuluvat metsästys-, erä- ja 
pyyntikulttuuriin liittyvien kokoelmien keruu. Museon jokainen kokoelmayksikkö 
vastaa omalta osaltaan tästä tehtävästä. Esine-, kirjasto-, arkisto- ja valokuvayksiköiden 
toimintaperiaatteet on määritelty museon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa, jota päivi-
tetään säännöllisesti. 

Keruutoimintaa ohjaa myös Museoviraston koordinoima museoiden välinen tallen-
nus- ja kokoelmatyönjako (TAKO). Metsästysmuseo on jäsenenä poolissa 1, Ihminen 
ja luonto. TAKO-työnjaon tehtävänä on vähentää samojen ilmiöiden päällekkäistä tal-
lentamista ja valvoa ettei mikään olennainen jää museoiden tallennusohjelman ulko-
puolelle. Metsästysmuseon tallennusvastuulle kuuluvia aihepiirejä ovat muun muassa 
metsästys ja eräkulttuuri, riistanhoito ja -tutkimus, riistaeläimet, metsästysyhdistykset, 
metsästysaseet ja asevalmistus, metsästysmatkailu ja erätaide. Vuosittaisesta kokoelma-
kertymästä raportoidaan Museovirastolle.

Metsästysmuseon luetteloituihin kokoelma-aineistoihin voi tutustua Kantapuu- ja Fin-
na-tietokannoissa, joissa kaikkien museon esineiden perustiedot ovat yleisön tavoitetta-
vissa, usein myös kuvan kera. Kantapuu on myös museon työntekijöiden päivittäinen 
kokoelmahallintatyökalu. Vanhoja kokoelmatietoja korjataan ja täydennetään vuosit-
tain, ja kaikkiin esinetietueisiin pyritään jossakin vaiheessa liittämään kuva esineestä. 
Jatkossa aineistot ovat selattavissa ainoastaan Finnasta ja sen asiakaskäyttö kasvaa koko 
ajan. Pääosa käytön kasvusta syntyy, kun organisaatiot, kuten Metsästysmuseo, vaihta-
vat omat nykyiset käyttöliittymänsä Finnaan. Metsästysmuseon kokoelmista kiinnos-
tunut asiakas voi erikseen sovittaessa tulla museolle tutustumaan häntä varten esille 
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otettuihin aineistoihin museon henkilökunnan avustamana. Kokoelmia voidaan myös 
lainata tai vuokrata esimerkiksi muiden museoiden näyttelyihin ja myös kaupalliseen 
käyttöön tietyin edellytyksin.

Metsästysmuseon kokoelmia on vuonna 2018 kotisivujen uusimisen jälkeen esitelty 
blogi-muodossa. Kotisivujen artikkeleissa on esitelty karjalaisia karhupyssyjä, piikki-
sytytyspatruunoita, Karjalan kennelklubin toimintaa sekä pohdittu puukon ja metsäs-
tysveitsen tematiikkaa. Myös Jahti-lehden Museosta-palstalla on nostettu esiin museo-
esineiden mielenkiintoisia tarinoita. Myös museon vaihtuvissa näyttelyissä on pyritty 
esineiden ohella tuomaan esille museon arkiston ja kirjaston aarteita. Metsästysmuseon 
kuva-arkiston laajoja kokoelmia ovat hyödyntäneet muun muassa metsästyslehdet ja 
muut eräalan julkaisut. 

Nykydokumentoinnin tehtävänä on tallentaa ilmiökeskeisesti aineellista sekä aineeton-
ta kulttuuriperintöä. Metsästysmuseon ohjelmassa on jo vuosia ollut metsästysharras-
tuksen, riistanhoidon ja riistaelinkeinon eri toimijoiden haastatteleminen, videokuvaa-
minen, valokuvaaminen ja esineistön tallentaminen kokoelmiin. Tänä päivänä tehty 
tallennustyö on arvokasta tutkimusaineistoa tulevaisuudessa.

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait uudistuivat 2018. EU:n yleistä tietosuo-
ja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25. toukokuuta 
2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa. Uudistus on laaja ja sitä sovelletaan lähtökohtaisesti 
kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Suomen Metsästysmuseo tallentaa kokoelmiinsa 
ja niihin liitettäviin kontekstitietoihin myös henkilötietolain piiriin kuuluvaa aineis-
toa tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten. Tallennustyön perusteena on muse-
on perustehtävä kerätä, tallentaa, esittää ja tutkia suomalaista aineellista ja aineetonta 
kulttuuriperintöä mm. valokuvien, esineiden, taideteosten, erilaisten dokumenttien ja 
haastattelujen kautta. Kulttuuriperintöaineistojen tietosuojaan liittyy EU:n ja kansal-
lisen tason lainsäädännössä useita erityisiä säännöksiä, joilla pyritään turvaamaan tut-
kimuksen, tiedon ja taiteen sekä tiedonvälityksen vapaus. Tästä syystä henkilötietojen 
käsittelyyn liittyy poikkeuksia ja mm. kaikki rekisteröityjen oikeudet eivät ulotu kult-
tuuriperintöaineistoihin.
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Esinekokoelmat

Vuonna 2018 museon kokoelmat karttuivat 37:llä esine-erällä, joista 34 oli lahjoituk-
sia, kaksi ns. museolöytöä ja yksi siirto arkistosta. Kaikkiaan erät sisälsivät 190 esinettä. 
Määrä oli alle puolet edellisvuoden esinekartunnasta. Kaikki vuoden aikana saadut uu-
det esineet luetteloitiin ja valokuvattiin Kantapuu-tietokantaan. Lisäksi vuoden aikana 
luetteloitiin ja kuvattiin aikaisempina vuosina saapuneita, luetteloimattomia esineitä 
yhteensä 94 kappaletta. Kantapuuhun kertyi siis 284 uutta esinetietuetta (514 tietuetta 
v. 2017). Kokoelmiin liitetty esineistö vastasi Metsästysmuseon kokoelmapoliittisia ta-
voitteita sekä TAKO-yhteistyössä Metsästysmuseolle asetettua tallennusvastuuta. Vuo-
den 2018 lopussa Kantapuu-tietokannassa oli 15 091 esinetietuetta.

Lukumääräisesti suurin lahjoitusesineryhmä oli trofeet, täytetyt eläimet ja eläinnäyt-
teet, 23 kappaletta. Yksi hienoimmista tämän ryhmän lahjoituksista oli Victor Dmit-
rienkon lahjoittama kookas kamtsatkanruskeakarhu. Jaakko Ojanperä täydensi trofee-
kokoelmaansa muun muassa kafferipuhvelin päätrofeella, japaninpeuran sarvilla sekä 
kapustarinnalla ja hietakyyhkyllä. Safari Club International myönsi Ojanperän koko-
elmalle Cats of The World -kunniakirjan. Osittain aseiden luvituksen kallistumisesta 
ja hankaloitumisesta johtuen aseiden vastaanottokriteereitä kiristettiin, ja kokoelmiin 
otettiin vuoden aikana vain viisi asetta.

MM-ampuja Olavi Elon kokoelmaan kuuluvia esineitä kuvattiin 67 kpl, mm. kahdek-
santoista kokoelman asetta. Samalla esinetietoja täydennettiin. Suomen Metsämuseo 
Lusto lahjoitti Metsästysmuseolle jo vuonna 1993 deponoimansa 42 esinettä, jotka ovat 

Trofeetaidetta Zimbabwesta. Victor Dmitrienko lahjoitti museolle kaksi 
norsunkorvaa, joihin taiteilija Don Reeve teki maalaukset. Teokset ovat 
lainassa Sako Oy:n safari-kokoustilassa. Kuvat: SMM / Jukka Peltonen.

Hyvinkääläisen Niilo Tuikkalan (1937–2018) vuonna 
1973 valmistama lippaallinen kivääri, patruunana 
9 mm:n pistoolinpatruuna. Kuva: SMM / Jukka 
Peltonen.
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kuuluneet Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän kokoelmaan. Kokoelmassa on mm. 
15 suustaladattavaa asetta, ahkioita, ansalankoja, ruutipahkoja, suksia ja karhukeihäitä. 
Harvinaislaatuinen esineistö on pääosin peräisin 1700–1800-luvulta ja osittain kerätty 
luovutetun Karjalan alueelta. Esineistö on jo aiemmin luetteloitu Metsästysmuseon 
kokoelmiin ja ollut osittain esillä museon perusnäyttelyssä.

Vuodesta 2002 lähtien Jyväskylän Tourulassa entisen Kivääritehtaan ruokalatiloissa ol-
lut keskisuomalaista asevalmistusta esitellyt näyttely purettiin syyskuussa, ja näyttelyssä 
olleet osin Sako Oy:n, osin Suomen Metsästysmuseon omistamat aseet ja muut esineet 
palautettiin omistajilleen Riihimäelle.

Edellisvuosien tapaan museon kokoelmista lainattiin ja vuokrattiin esineitä, täytettyjä 
eläimiä ja trofeita muun muassa muille museoille, elokuvatuotantoyhtiöille ja taiteili-
joille. Lainoista peritty vuokra riippui lainan käyttötarkoituksesta – kaupallisesta käy-
töstä perittiin kohtuullinen korvaus, kun taas museokäyttöön tarkoitetusta lainasta ve-
loitettiin vain käsittelykustannukset. Lainauskorvaukseen vaikutti luonnollisesti myös 
lainajärjestelyjen vaatiman työn suuruus. Lainausten määrä vuonna 2018 oli kaikkiaan 
18 lainausta, joista osa oli jatkoa edelliseltä vuodelta. Vuoden 2018 aikana ei esine-
kokoelmista tehty poistoja. Konservoitavaksi toimitettiin uuteen perusnäyttely-osioon 
esille tuleva susiturkki.

Safari Club International 
myönsi Jaakko Ojanpe-
rälle Cats of the World 
-kunniakirjan Ojanperän 
trofeekokoelmaan kuulu-
vien kuuden eri kissapedon 
(leijona, leopardi, gepardi, 
kanadanilves, puuma ja 
caracal eli afrikanilves) joh-
dosta. Kuva: SMM / Jukka 
Peltonen.

Museon kokoelmiin saatiin hauk-
kuotteluiden ylituomarina pitkään 
toimineen Harry Pirkolan (1934–
2017) tuomaripusero, jossa on 
36 kappaletta metsästys- ja 
koiraseurojen sekä haukkuotte-
luiden kangasmerkkejä kolmelta 
vuosikymmeneltä. Kuva: SMM / 
Heidi Lahtinen.

Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin edesmenneen pitkäaikaisen aktiivin Heikki Rotkuksen 
perikunta (vas.) lahjoitti museon kokoelmiin Rotkuksen ammuntaliivin ja metsästyshatun Kansainväli-
sillä Erämessuilla. Lahjoituksen vastaanottivat museoyhdistyksen hallituksen pj. Kari Kuparinen (3. 
oik.) ja amanuenssi Vesa Anttila (1. oik.). Kuvassa lisäksi SML:n toiminnanjohtaja Heli Siitari (2. oik.). 
Kuva: SMM / Henri Heiskanen.
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Kirjasto 

Metsästyskirjaston asiakkaita ovat eräalan kirjojen ja lehtiartikkeleiden kirjoittajat, 
tutkijat, opiskelijat sekä metsästysseurojen historiikkien laatijat. Heitä palveltiin pe-
rinteiseen tapaan sekä paikan päällä että puhelimitse ja sähköpostitse vuonna 2018. 
Tietopalvelun aiheina olivat muun muassa: villisian ja kuusipeuran tarhaus, Euroopan 
metsästyskulttuuri, Bertel Gripenberg, suomalaisten metsästyslehtien historia, Victor 
Brander eräartikkeleiden kirjoittajana, Suomen ensimmäiset ampumakilpailut 1868, 
riistalintujen metsästysajat vuosina 1981, 1989 ja 2004 ja Suomen Metsästysyhdis-
tyksen historia. Asiakkailla oli mahdollisuus tutustua kirjaston kokoelmiin verkossa 
Kantapuu-tietokannan kautta. Tallennusohjelmana toimi edelleen kirjastostandardei-
hin pohjautuva PrettyLib-kirjastojärjestelmä.

Kirjojen keruutoimintaa jatkettiin Kokoelmapoliittisen ohjelman periaatteita noudat-
taen omien hankintojen ja lahjoitusten kautta. Lehtikokoelmaa kartutettiin lehtien 
kestotilauksilla sekä vapaasti saatavilla kappaleilla. Kirjastoon kirjattiin 18 lahjoituserää 
yksityisiltä henkilöiltä, yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Myös museoiden vaihtorenkaan 
kautta saatiin julkaisuja. 

Kirjaston jouluaiheisia lehtiä ja kirjoja sekä arkiston eräaiheisia joulukortteja oli esillä 
näyttelyssä Jouluterveiset Metsästysmuseolta - nostalgiapaloja museon kokoelmista Riihi-
mäen kaupunginkirjastossa 4. - 31.12.2018. Kokoelmien kirjoja ja lehtiä oli esillä myös 
museon lainattavan Suden paluu -näyttelyn mukana Suomen Metsämuseo Lustossa 
alkuvuodesta sekä kesällä Punaturkin jäljillä -näyttelyssä Ilomantsin Parppeinvaaran 
runokylässä. Kirjaston kokoelmista ja palveluista tehtiin päivitetty esittely museon uu-
sille kotisivuille.

Kirjastonhoitaja Taru Liukkonen asetti näytteille museokoko-
elmien jouluaiheisia nostalgiapaloja Riihimäen kaupunginkir-
jaston vitriineihin. Kuva: SMM / Pekka Allonen.

Museoiden yössä kirjaston ylimääräisiä lehtiä sekä kirjoja jaettiin ja 
myytiin pikkurahalla. Kuva: SMM / Perttu Matero.
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Lehtivuosikertoja sidottiin Doris ja C. A. Borgströmin rahaston varoilla. Kirjaston yli-
määräisiä lehtiä seulottiin ja poistettiin, jolloin sidotulle lehtikokoelmalle saatiin hylly-
tilaa uudelleen järjestämistä varten. Museoiden yönä järjestetyssä poistokirjamyynnissä 
ylimääräisiä kappaleita myytiin edellisvuosien tapaan. 

Arkisto 

Kokoelmiin saatiin vuonna 2018 metsästysseuratoimintaa esittelevää ainutlaatuista 
videotaltiointia. Karttulalainen (nyk. Kuopio) Jouhtenisen Metsästysseura on doku-
mentoinut monipuolisesti omaa toimintaansa sekä Karttulan riistanhoitoyhdistyksen 
toimintaa 1990-luvun alusta alkaen. Tallennettuna on hirvijahteja, peijaisia, erätulita-
pahtumia jne. Seura digitoi vanhat VHS-tallenteet ja luovutti museolle kopiot niistä ja 
uudemmista dokumenteistaan, yhteensä 17 DVD:tä.

Perinteisempää arkistoaineistoa edusti sääksmäkeläisen (nyk. Valkeakoski) Kärjennie-
men Metsästysseuran arkistoluovutus. Arkisto käsitti aineistoa seuran perustamisesta 
alkaen, arvokkaana dokumenttina suomenkielinen perustamispöytäkirja. Kärjennie-
men seura on perustettu jo vuonna 1886 ja on ensimmäisiä suomenkielisiä metsästys-
seuroja. Näin vanhojen arkistoaineistojen luovutukset museon kokoelmiin ovat nyky-
ään harvinaisia. 

Kärjenniemen Metsästysseuran arkiston luovutus museon kokoelmiin 
oli merkkitapaus. Kuvassa arkistoa järjestettynä. Kuva: SMM / Taru 
Liukkonen.

Metsästysseura Akkainjahdin edustaja Mirjam Mattila luovutti 
arkiston museolle. Akkainjahti on naisten perustama ja vain 
naisia jäsenikseen hyväksyvä metsästysseura.  Kuva: SMM / 
Perttu Matero.
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Metsästys ja Kalastus -lehti luovutti tuote-esitekokoelman, joka koos-
tuu ase-, patruuna- ja metsästystarvike-esitteistä 1980-luvulta alkaen. 
Tuote-esitteet ovat olleet arkiston keruuohjelmassa jo kauan. Metsästys 
ja Kalastus -lehden kokoelma täydentää esitekokoelmaa monien ase- 
ja patruunamerkkien osalta, ja se päätettiin säilyttää omana erillisenä 
kokoelmana. 

Arkistoluovutuksia kirjattiin yhteensä 38 kpl vuonna 2018 (35 kpl v. 
2017). Kaikkiaan arkiston diarioon tuli 51 (65 kpl v. 2017) erillistä 
luovutusta, kun lasketaan yhteen arkiston yleiseen kartuntaan, posti-
korttikokoelmaan, joulukorttikokoelmaan, Metsästyksen muistitietoon 
ja Karjalaisii erätarinoi kerruuseen saapuneet aineistot. Museon exlib-
riskokoelmaan saatiin lahjoituksena 51 uutta kirjanomistajamerkkiä.  
Vuoden lopussa kokoelmassa oli 1 309 erä- tai luontoaiheista exlibristä. 
Äänitteiden määrä karttui kaikkiaan 14 taltioinnilla (25 kpl vuonna 
2017), joista 13 oli Metsästyksen muistitieto -hankkeessa tehtyjä haas-
tatteluja ja yksi näyttelyn avajaispuheiden taltiointi. 

Vuonna 2015 aloitettu arkistoaineistojen digitointi edistyi toiminta-
vuoden aikana huomattavasti. Museon työharjoittelija Hannu Rajatie skannasi kaikki-
aan 16 553 tiedostoa, mikä on vuositasolla suurin määrä. Vuoden kuluessa digitoitiin 
seuraavien arkistonmuodostajien kokoelmia: Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Riis-
tanhoito-Säätiö, Porin Metsästysseura, Kuljun Metsästysseura, Klemetskog Jaktföre-
ning, Tirvan Metsästysyhdistys, C. A. Borgström, J. J. Maexmontan, Ludvig Munster-
hjelm sekä Metsästys ja Kalastus -lehti. 

Vuonna 2018 arkiston aineistoja käytettiin erilaisten tutkimusten ja julkaisujen lähde-
materiaalina. Suomen Ampujainliiton historiikin kirjoitustyötä varten asiakas tutus-
tui Ivar Ståhlen ja Hämeen läänin Metsästysseuran arkistoihin. Lisäksi muun muassa 
Ludvig Munsterhjelmin Japanin ja Sahalinin retkien muistiinpanot sekä Ruokojärven 
Eränkävijöiden arkistoaineistot olivat tutkijoiden käytössä vuoden aikana.

Kuva-arkisto 

Kuva-arkisto vastaanotti vuoden 2018 aikana yhdeksän hankintaerää, yhteensä noin 
1 100 valokuvaa kokoelmiinsa. Merkittävin lahjoituserä sisälsi metsästyskuvia luovu-
tetun Karjalan alueelta 1930–1960-luvuilta. Viipurin Riistamiehet ry:ltä lainassa ollut 
albumi ”Eräkirja”, yhteensä 228 valokuvaa, digitoitiin ja tallennettiin Kantapuu-tieto-
kantaan. Kuva-arkiston kokoelmissa oli vuoden 2018 lopussa noin 142 000 valoku-
vaa.

Toimintavuoden aikana luetteloitiin myös aiemmin lahjoitettuja kuvaeriä, muun mu-
assa mustavalkokuvia Porin metsästysseuran toiminnasta sekä kanakoiraharrastukseen 

Sivu Porin Metsästysseu-
ran vieraskirjasta vuodelta 
1967, jonka Hannu Rajatie 
on digitoinut.
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liittyviä kuvia Kalevi Sassin jäämistöstä. Uudemmasta kuva-
aineistosta tallennettiin metsästysammunta-, hirvenhiihto- 
ja hirvenjuoksukuvia, jotka museolle oli lahjoitettu digitaa-
lisessa muodossa. Kuvat on ottanut Suomen Metsästäjäliiton 
entinen toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies. Valokuvia luet-
teloi neljän kuukauden ajan projektityöntekijä, joka tallensi 
Kantapuuhun noin 1 200 valokuvaa. 

Museon oman kuvaustoiminnan sekä hankintojen kautta 
kokoelmat karttuivat 39 kuvalla, pääasiassa Riihimäen Kan-
sainvälisten Erämessujen tapahtumien dokumentoinnin tu-
loksena. Vuoden 2018 lopussa Kantapuu-tietokantaan oli 
tallennettu 18 585 kuvaa, lisäystä edelliseen vuoteen on yli 
1 400 valokuvaa. Metsästysmuseon kuvat olivat kaikkien se-
lattavissa ja tilattavissa Kantapuun kautta. Kuva-arkisto pal-
veli asiakkaita myymällä kuvaoikeuksia lehtiin ja eri julkai-
suihin, ja lisäksi kuvakokoelmia käytettiin museon omassa 
näyttely- ja tiedotustoiminnassa.

Kuva-arkiston kokoelmat saivat täydennystä Viipurin Riista-
miesten kuvaerästä. Metsästäjät jänis- ja lintusaaliineen on 
kuvattu Lappeenrannassa vuonna 1932. Kuva: SMM.

Kilpailijat ovat ampumassa Hirvenhiihdon SM-kilpailuissa 
Kontiolahdella vuonna 2004. Kuva: SMM / Panu Hiidenmies.

Museon omaa kuvadokumentointia Erämessuilla 2018. Kuva: SMM / 
Henri Heiskanen.
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näytteLyt

Avoinnaolo ja asiakkaat

Aukioloajat vuonna 2018:
 
 01.02. - 30.04. ti - su 10−16
 01.05. - 31.08. ti - su 10−17
 01.09. - 31.12. ti - su 10−16
 Maanantaina suljettu
 Tammikuun suljettu
 
 Toimisto on ollut avoinna läpi vuoden kello 8–15.45. 

Vuonna 2018 Metsästysmuseossa vieraili 18 035 asiakasta. Eniten vierailijoita oli 
marraskuussa, seuraavaksi vilkkaimmat kuukaudet olivat helmi- ja toukokuu. Helmi-
kuussa järjestetty Talvikki-tapahtuma keräsi museoon ja piha-alueelle 1 930 henkeä. 
Museoiden yö, joka järjestettiin toukokuussa, oli jälleen suosittu Metsästysmuseosssa 
keräten tapahtumaan 1 070 vierailijaa. Syyskuussa järjestetty Taiteiden Yö @ Riihimäki 
-tapahtuma kokosi museoon 579 vierailijaa illan aikana. Entinen Riihimäki-päivä sai 

Asesali on osa museon uudis-
tunutta perusnäyttelyä. Kuva: 

SMM / Nelli Kivinen.
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vuonna 2018 uuden Rakas Riksu -nimen. Museoihin oli jälleen vapaa pääsy, ja Metsäs-
tysmuseossa vieraili 428 asiakasta. Metsästysmuseon ja Lasimuseon yhteistyössä järjes-
tämä Joulutori marraskuun 24. päivänä toi museolle 2 473 jouluostosten tekijää. Vuo-
sittain järjestettävät tapahtumat ovat vakiinnuttaneet asemansa paikallisten asukkaiden 
mielessä, ja niitä osataan jo ennakolta odottaa. Yleisöllä on tapahtumissa vapaa pääsy 
museon näyttelyihin, siten tapahtumat toimivat myös museon näyttelyiden markki-

Kutsuvieraita Pekka Pouti-
aisen Elämänpeli-näyttelyn 
avajaisissa. Kuva: SMM / 
Perttu Matero.
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nointikanavina. Vuoden päänäyttely Fauna oli esillä 17.5. - 16.9.2018 välisenä aikana, 
ja vierailijoita oli 7 999. 

Maksavia asiakkaita vuonna 2018 oli 4 315 (4 972 vuonna 2017). Maksaneet asiakkaat 
muodostivat 24 % museon vuotuisesta kokonaiskävijämäärästä. Koululaisten ja opis-
kelijoiden osuus oli 593 vierailijaa (1 010 vuonna 2017). Metsästyskortilla vierailleita 
ilmaisasiakkaita tilastoitiin 531 henkeä (482 vuonna 2017). Yhteensä ilmaisasiakkaita 
vuonna 2018 oli 13 720, muodostaen 76 % museon koko vierailijamäärästä.

Metsästysmuseolla on käytössä useampia etukortteja, joista yleisin on Suomen Mu-
seoliiton lanseeraama Museokortti. Sillä vierailijoita oli 979 henkeä, kasvua edelliseen 
vuoteen parisataa asiakasta. Museokortin käyttäjät muodostivat 5 % kokonaiskävijä-
määrästä. Veikkaus-kortilla on sopimuksen mukaisesti vapaa pääsy museoon keski-
viikkoisin. Tätä mahdollisuutta käytti 172 asiakasta, edellisenä vuonna Veikkaus-kor-
tin käyttäjiä oli 95. Muita etukortteja ovat Kulttuurikaverikortti, jolla vapaaehtoinen 
avustaja pääsee riihimäkeläisen ikäihmisen kanssa ilmaiseksi museoon sekä Seinäjoen 
Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n koordinoima Ystävänkortti ja UPM-Silva jäsen-
kortti.

Riihimäen kaupungin kulttuurilaitokset jakavat ilmaiseen vierailuun oikeuttavia kult-
tuuriseteleitä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Näitä seteleitä käytettiin Metsäs-
tysmuseossa vierailuun yhteensä 50 kpl. Museon lähellä alkusyksystä järjestetyn Rauta 
ja Petrooli -tapahtuman vierailijat saivat sopimuksen mukaisesti alennuksen museon 
pääsymaksusta. Heitä vieraili tapahtumaviikonlopun aikana yhteensä 75 henkeä.

Vuoden 2018 viimeisenä viikonvaihteena perjantaista sunnuntaihin oli vierailijoilla vie-
lä mahdollisuus tutustua museon keskisalin perusnäyttelyn ns. vanhaan osioon ilmai-
seksi ennen sen purkamista. Kolmen päivän aikana museossa vieraili 606 asiakasta.
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Perusnäyttely 

Museon perusnäyttelyn uudistustyö jatkui keskisa-
lin näyttelyn suunnittelulla ja valmistelevilla töillä. 
Suomenpeura-näyttelyyn tehty peuradioraama säilyy 
osana uutta perusnäyttelyä ja vanhan peuradioraa-
man tilalle rakennettiin kota, jossa esitellään esihis-
toriallista eränkäyntiä. Uusitun salin, Otson, avajai-
sia vietetään toukokuun 16. päivänä 2019, johon 
asti koko museo on yleisöltä suljettuna. Perusnäyt-
telyiden uusiminen on aloitettu 2012 vaiheittain 
sali salilta edeten siten, että ensimmäisen uuden 
osion Jahdin lumon avajaisia voitiin viettää vuonna 
2013. Tämän jälkeen valmistui Jaakko Ojanperän 
trofeekokoelmasali 2014, Asesali 2015 ja Merilinnus-
tus-osasto 2017. 

Vaihtuvat näyttelyt

1.2.–6.5.2018
Tilanteita
Jari Niskasen metsästysvalokuvia

Jari Niskasen Tilanteita avasi näyttelykauden 2018. 
Niskanen on metsästänyt 15-vuotiaasta asti ja yli 
kolmekymmentä vuotta sitten hän aloitti valoku-
vaamisen. Vähitellen kamerasta on tullut se en-
sisijainen ase, jolla hän tallentaa jahtikavereiden 
edesottamuksia. Autenttisten metsästystilanteiden 
dokumentointi on hyvin haasteellista. Niskanen 
on onnistunut usein tavoittamaan sekä metsästä-
jän, saaliseläimen että koiran samaan kuvaan rat-
kaisevalla hetkellä. Näyttelyssä oli kuvia myös riis-
taeläinten keskinäisistä kohtaamisista ja eläimistä 
omissa oloissaan poikasineen. Jari Niskasen kuvia 
on julkaistu mm. Metsästys ja Kalastus -lehden nu-
meroissa ja kalentereissa.  Museolla järjestettiin 22. 
maaliskuuta kuvailta, jossa Niskanen kertoi kuvis-
taan ja kuvausharrastuksestaan.

Perusnäyttelyyn rakennettiin kivikautista pyyntikulttuuria esittelevä 
kota. Kuva: SMM / Perttu Matero.

Jari Niskanen on vanginnut kuviinsa metsästystä aidoimmillaan. Kuva: 
SMM / Perttu Matero.
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17.5.–16.9.2018
Fauna
Hyvinkään Taiteilijaseura 60 vuotta

Vuoden päänäyttely Fauna kertoi eläimistä ihmisen kumppanina oivaltavina muoto-
kuvina ja persoonallisuustutkielmina. Hyvinkään Taiteilijaseuran juhlavuotensa kun-
niaksi tuottama näyttely levittäytyi museon aulatilan lisäksi myös piha-alueelle kesän 
ajaksi. Juhlanäyttelyssä oli mukana 25 seuran taiteilijaa, joiden kuvastossa eläimillä 
sekä ihmisen ja eläimen suhteella on olennainen merkitys. Näyttelyn teoksissa eläimet 
esiintyivät “itsenään” tai symbolisessa merkityksessä. Faunan avajaisissa 17. toukokuuta 
näyttelyn kuraattori Merja Ilola kertoi taiteen merkityksestä ja näyttelyn toteutuksesta. 
Museon tervehdyksen avajaisiin toi hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparinen ja mys-
tisen musiikkielämyksen tarjosivat Raimo Kela sekä Ismo Virtanen. 

5.6.–16.9.2018
SM-palkintopuukot 2018
Suomen Puukkoseura ry.

Vuonna 2018 Fiskarsin puukonvalmistuksen SM-kilpailussa oli viisi sarjaa: nuorten 
sarja, käyttöpuukkosarja, Kokemäenpuukkosarja, kaksineuvoisten puukkojen sarja ja 
voittajien sarja. Kaikki kilpailuun osallistuneet 48 puukkoa olivat perinteiseen tapaan 
esillä museossa kesäkauden ajan. 

Fauna-näyttelyn taiteilijoita ja näyttelyn kuraattori Merja Isola 
(edessä vas.) Ismo Virtasen Karkukoira-teoksen vieressä. 
Kuva: SMM / Leo Liimatainen.

Teoksia Fauna-näyttelyssä. Kuva: SMM / Leo Liimatainen.
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18.9.–30.12.2018
Metsästysveitsi-kilpailun satoa

Kesällä Metsästysmuseo järjesti yhdessä Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen Puukko-
seuran kanssa metsästysveitsen valmistuskilpailun. Kilpailuohjeistuksessa oli annettu 
tehtäväksi valmistaa muotokieleltään selkeästi suomalaisesta puukosta poikkeava veit-
simalli, ja tärkeä kriteeri oli, että veitsi soveltuu yhteen tai useampaan metsästyskäytön 
osa-alueeseen. Metsästysveitsikilpailuun otti osaa 21 veistä, jotka olivat esillä museossa 
loppuvuodesta.

27.9.–30.12.2018
Elämänpeli
Pekka Poutiainen, taidenäyttely

Riihimäkeläisen taiteilija Pekka Poutiaisen taidenäyttelyssä vas-
takkain olivat saalis ja saalistaja. Elämänpeli oli Poutiaisen kolmas 
näyttely Metsästysmuseossa. Poutiainen tavoittelee maalauksissaan 
metsästämisen tai saalistamisen loppumetrien, sekuntien ja reaktioi-
den kuvaamista, ennen kuolettavaa iskua tai harhauttavaa pelastavaa 
väistöliikettä – elämänpelin alkua ja loppua unohtamatta. Taiteilija 
on harrastanut metsästystä nuoruudestaan saakka ja tehnyt työuransa 

Metsästysveitsi-kilpailun tuomaristo esittelee kolme parasta työtä. Museopalvelupäällikkö 
Perttu Matero (vas.), Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius sekä Risto 
Mikkonen Suomen Puukkoseurasta toimivat tuomareina. Kuva: SMM / Taru Liukkonen.

Jari Liukko voitti Metsästysveitsi-kilpai-
lun pääpalkinnon. Kuva: SMM / Jukka 
Peltonen.

Pekka Poutiainen kertoi 
näyttelyn avajaisissa taidehar-
rastuksestaan. Kuva: SMM / 
Perttu Matero.
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Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden erikoissarjan Sininen ja valkoinen voitti Kari Auvisen kuva 
Kuuvaris. 

puolustusvoimien palveluksessa. Hän on käynyt Hyvinkään taidekoulun 1999 - 2000 
ja eläköidyttyään panostanut täysillä taiteilijauraansa. 

9.10.–11.11.2018
Vuoden Luontokuvat 2017

Vuoden Luontokuvat -näyttely kertoo suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen 
näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluk-
sista. Näyttely koostuu Vuoden Luontokuva 2017 -kilpailussa palkituista 43 kuvasta. 
Kilpailuun osallistui yli 14 000 kuvaa kahdeksassa perinteisessä sarjassa sekä Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden erikoissarjassa. Vuoden Luontokuvaksi valittiin 
Nisäkkäät-sarjan voittaja, kuhmolaisen Ville Heikkisen kärppäkuva ”Talven odotus”. 
Kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry. 
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13.11. - 31.12.2018
Jouluikkuna ja tonttuovet
Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu

Talvisessa maisemassa nähtiin joukko metsän eläimiä touhuissaan. Mitä siis tapahtuu 
aina silloin kun ihmissilmä ei niitä näe? Tästä saatiin pieni aavistus, kun muurahaisen 
nähtiin harjoittelevan luistelua lammen jäällä, karhu kelkkaili ja kettu lykki suksilla. 
Mukana maisemassa vilahti myös metsän tonttuja ja punatulkkuja. Jouluikkunan to-
teutti Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulun oppilaat, iältään 8 - 15 vuotta. Lisäksi 
taidekoulun F2-ryhmän 10 - 11-vuotiaat oppilaat tekivät tonttuovia, joita lapsiasiak-
kaat etsivät museosta jouluun saakka. Kolme ovea löytämällä oli mahdollisuus osallis-
tua museon yllätyspaketin arvontaan. 

KiERTONäYTTELYT

Metsästysmuseo tuottaa mahdollisuuksien mukaan 
omista vaihtuvista näyttelyistään kiertonäyttelyitä, joi-
ta voivat lainata museot, kirjastot, luontokeskukset sekä 
muut julkiset toimijat. Kiertonäyttelyistä saatava tuotto 
on osa museon varainhankintaa.

Lainattavia näyttelyitä vuonna 2018 museolla oli yh-
teensä 12 kappaletta. Erittäin suosittu Suden paluu -
näyttely oli alkuvuodesta esillä kaksi kuukautta Suomen 
Metsämuseo Lustossa. Näyttelyyn tutustui noin 1 400 asi-
akasta. Uusin lainattava näyttely on Suomenpeura, joka 

Jouluikkunaa rakenta-
massa olivat jänis- ja 
kettuhahmojen tekijät 
Emma Seppälä ja Anni 
Lahtinen. Kuva: SMM / 
Perttu Matero.

Suomenpeura-näyttely oli 
lainassa Kainuun museossa 
keväällä. Kuva: Kainuun 
museo.
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oli vuoden 2017 museon päänäyttely. Se oli esillä Kainuun museossa 28.3. - 31.5.2018 
välisenä aikana tavoittaen noin 850 kävijää. Punaturkin jäljillä -näyttely oli kesäseson-
gin aikaan esillä Ilomantsissa Parppeinvaaran runokylässä 1.6. - 31.8.2018. Pielisen 
Erämessuille Juuan paikallinen ravintolayrittäjä puolestaan vuokrasi kolme riista-ai-
heista näyttelyä viikonlopun ajaksi 6. - 8.7.2018. Messuilla vieraili viikonlopun aikana 
yli 5 000 asiakasta, joilla oli mahdollista tutustua näyttelyihin, joita olivat Sotka sorea 
lintu, Suden paluu sekä Pohjolan metson hovissa.

Verkkonäyttelyt ja multimediat

Verkkonäyttelyt täydentävät museoiden perusnäyttelyiden ja vaihtuvien näyttelyiden 
tarjontaa. Erona perinteisiin näyttelyihin on konkreettisten objektien ja museotilan 
puuttuminen. Verkkonäyttelyiden etuna on niiden laaja saavutettavuus ajasta ja pai-
kasta riippumatta. Multimedioita museot käyttävät näyttelykokemuksen syventämi-
sessä ja tiedon välittämisessä. Kuvan, äänen ja tekstin saumaton kokonaisuus tehostaa 
oppimista.

Oppilaitosyhteistyö Hyria koulutus Oy:n AV-viestinnän sekä Hämeen Ammattikor-
keakoulun (HAMK) Tieto- ja viestintätekniikan linjan koulutusohjelman kanssa on 
jatkunut vuonna 2018. Keväällä kaksi Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijaa 
tekivät opinnäytteet Metsästysmuseolta annetuista töistä. Toisessa tavoite oli luoda 3D-
objekti kuvista mallintamalla. Malli tehtiin fotogrammetriallisilla menetelmillä. Mallin 
ideana on, että sitä käytetään pelimoottorissa, ja siksi oli tärkeää, että malli on po-
lygonitasoltaan alhainen ja materiaaliltaan terävälaatuinen. Parhaimmaksi osoittautui 
karhukeihäs. Toinen opiskelija puolestaan loi animaation rataslukkoaseen toiminnasta. 
Vaikka suoranaisesti vain jälkimmäinen hyödynnetään tulevassa perusnäyttelyssä, on 
yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa hedelmällistä, jo pelkästään uusien 
alustojen ja tekniikoitten testaamisen kannalta.

Hyrian media-alan opiskelijat olivat tu-
kena perusnäyttelyn uudistuksen näyt-
telysuunnittelussa. Näyttelypiirustukset 
päivitettiin opiskelijoiden toimesta di-
gitaalisiksi ja salinäkymiä myös mallin-
nettiin. Mittatarkat piirustukset ovat 
alku hyvälle näyttelysuunnittelulle. Li-
säksi Hyrian opiskelijat reprokuvasivat 
sata vuotta vanhan Stockmannin ase- ja 
urheiluosaston kuvaston sekä kuvasivat 
vanhoja tulenteko- ja muita erämiestai-
toja menestyksekkäästi. 

Rataslukkoaseen toimin-
taa esittelevä animaatio 
valmistui tulevaan perus-
näyttelyosastoon, kuvassa 
matalapolygoninen mallin-
nus. Kuva:  Otso Suojaleh-
don AMK:n opinnäytetyös-
tä 3D-mallin teksturointi, 
vuodelta 2018. 
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tutKImuS 

Suomen Metsästysmuseon henkilökunta tekee aina tutkimusta näyttelyiden käsikirjoi-
tusvaiheessa. Samoin tilatut artikkelit vaativat tarkempaa selvitystyötä ja paneutumista 
kulloinkin tarkastelussa olevaan aiheeseen. Kokoelmien luettelointi, nykydokumen-
tointi ja muistitiedon keruu on myös osaltaan tutkimustyötä, joka vaatii syvällisempää 
perehtymistä objekteihin ja ilmiöihin.

Museo pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön yliopistojen, muiden museoiden ja muistiorga-
nisaatioiden sekä vapaiden tutkijoiden kanssa. Metsästysmuseon kokoelmat – esineet, 
valokuvat, arkisto ja kirjasto – muodostavat erinomaisen aineistokokonaisuuden met-
sästyshistorian ja yleisen historian tutkijoille.

Vuonna 2018 museon henkilökunnan artikkeleita ilmestyi Jahti- ja Metsästäjä-lehdis-
sä, Käpälämäki-uutiskirjeessä ja museon kotisivujen Blogissa. 

Keruuprojektit 

Metsästysmuseo on muistiorganisaatio, joka kerää metsästyksen perinne- ja historia-
tietoa ja suorittaa nykydokumentointia. Metsästyksen muistitieto on museon pysyvä ja 
tärkeä keruuprojekti. Siihen liittyviä haastatteluja vuonna 2018 tehtiin 13 kappaletta, 
joista kolme oli ryhmähaastatteluja. Haastatteluissa oli yhteensä 17 kertojaa. Metsästyk-
sen muistitieto -haastatteluja on tehty vuoden 2018 loppuun mennessä kaikkiaan 119 
kappaletta. 

Metsästyksen muistitieto -hankkeen kohteena oli suunnitelman mukaan Varsinais-Suo-
mi. Haastattelut toteutettiin Turussa Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toi-
miston tiloissa sekä kertojien kotona Salossa ja Halikossa. Haastateltavien etsinnässä oli 
suurena apuna ja myös kertojana riistasuunnittelija Jörgen Hermansson Suomen riis-
takeskuksen Varsinais-Suomen toimipisteestä. Neljästä haastattelusta kaksi oli ryhmä-
haastatteluja, joista toinen tehtiin ruotsiksi. Turun saaristosta kotoisin olevat kertojat 
muistelivat merilinnustusta ja hylkeenpyyntiä. Salon ja Halikon kertojien pääaiheena 
oli oman metsästyshistorian ohella metsästysolojen muutos Halikossa.

Haastatteluja on ollut tapana ryhmitellä tiettyjen valittujen aihepiirien mukaan. Metsäs-
tyksen muistitieto -hankkeessa noudatetaan pitkän tähtäimen suunnitelmaa, jossa kerto-
jia etsittäessä otetaan huomioon eri metsästysmuodot, metsästyskulttuurin osa-alueet, 
kertojien sosiaalinen profiili ja alueellinen sijoittuminen. Vuoden 2018 haastattelut si-
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vusivat mm. metsästäjäjärjestöjen ja riistahallinnon historiaa, Metsästysmuseon omaa 
historiaa ja erätaidetta. Luovutetun Karjalan eräperinteestä saatiin uutta muistitietoa 
vielä pari vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Exlibris-taiteilija ja postikorttiharras-
taja Erkki Tuomista haastateltiin erätaiteen alueelta. Hän on myös museon pitkäaikai-
nen lahjoittaja. Metsästäjä-lehden numerossa 1/2018 julkaistiin keruuvetoomus, jonka 
avulla tavoitettiin haastateltavia. 

Karjalaisii erätarinoi kerruu -hankkeen jatkona vuonna 2016 aloitettu Luovutetun Kar-
jalan eräperinneteoksen suunnittelu eteni. Hanketyöryhmä kokoontui päätoimittaja 
Tuija Kirkisen johdolla kolme kertaa. Ryhmän työhön osallistuivat Kuparsaaren met-
sästysseuran jäsenet Lauri Kontro, Kari Kuparinen, Reijo Orava ja Martti Talja, Suomen 
Kalastusmuseoyhdistyksen toiminnanjohtaja Ari Lappalainen sekä Metsästysmuseosta 
museonjohtaja Anne Uotila-Laine, intendentti Jukka Peltonen ja amanuenssi Pekka 
Allonen. Kirjahanketta edistämään perustettiin Karjalainen eräperinne esihistoriasta 
2000-luvulle -kirjahanke -niminen Facebook-ryhmä (23 jäsentä). Karjalaisii erätarinoi 
kerruuta (81 jäsentä) edistämään aikanaan perustettu samanniminen Facebook-ryhmä 
jatkoi myös toimintaansa hankkeen tukena.

Vuonna 2018 museon keruuohjelmassa oli edelleen Meidän majamme, jossa etsitään 
metsästysmajoihin liittyvää tietoa, piirustuksia ja kuvia. Tämä helmikuussa 2015 aloi-
tettu, yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton kanssa toteutettava keruu on ohjelmassa 
toistaiseksi. 

Muistitiedon haastattelumatka suuntautui kesällä 2018 Varsinais-Suo-
meen. Riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimistossa haastateltavina 
SML:n Varsinais-Suomen piirin ex-puheenjohtaja Erkko Teerimaa (vas.) 
ja Riistakeskuksen riistasuunnittelija Jörgen Hermansson. Kuva: SMM 
/ Pekka Allonen.

Hausjärveläinen Hannu S. Laine, valtakunnallisen riistaneu-
voston ex-puheenjohtaja ja pitkäaikainen riistahallinnon 
vaikuttaja saapui museoon haastateltavaksi. Kuva: SMM / 
Pekka Allonen.
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Julkaisutoiminta 

Museon uutiskirje Käpälän jälkiä julkaistiin vuoden aika-
na kahdesti. Uutiskirjeen ulkoinen formaatti muuttui nou-
dattelemaan uusien kotisivujen ilmettä. Kotisivu-uudistus 
oli myös keväisen uutiskirjeen yhtenä aiheena ajankohtais-
ten näyttely- ja tapahtumailmoitusten lisäksi, samoin kuin 
Metsästysveitsikilpailusta uutisointi. Loppuvuoden Käpälän 
jäljissä onniteltiin tuoretta eräneuvosta Jaakko Ojanperää ja 
20-vuotiasta Riihimäen Asehistoriallista Seuraa Kara Armsia. 
Jälkimmäisessä uutiskirjeessä noudatettiin jo muotoa, jossa 
kirje on luettavissa kokonaisuudessaan yhdellä klikkauksella 
ilman linkkejä kotisivujen laajempiin artikkeleihin. Sähköi-
sestä Käpälämäki-tiedotuslehdestä päätettiin luopua, koska 
sen ilmestymisaikataulu ei vastannut nykyajan tiedotustar-
peita. Käpälän jälkien kompakti muoto soveltuu ajankoh-
taisten uutisten nopeaan ja tehokkaaseen tiedottamiseen.

ASiANTUNTiJAPALVELUT

Metsästysmuseon kaikki kokoelmayksiköt voivat tarjota museoammatillisia palveluita 
kokoelmien hoitoon, järjestelyyn ja näyttelyiden suunnitteluun liittyen. Näistä saatu 
palveluiden tuotto on osa museon varainhankintaa ja käytetään oman museotoimin-
nan kehittämiseen. Vuonna 2018 Metsästysmuseo tarjosi asiantuntijapalveluitaan Sako 
Oy:lle sekä Suomen Kennelsäätiölle. Molemmat yhteistyökumppanit ovat vakiintunei-
ta ja konsultointiapu on luontevaa. 

Sakon vuodelta 1913 peräisin oleva tehdasrakennus on saneerattu yrityksen käyttöön, 
ja rakennuksen kolmanneksessa kerroksessa sijaitsevan kokoussalin yhteyteen perustet-
tiin yritysmuseo. Ison salin seinillä olevissa vitriineissä esitellään Suomen käsiaseteol-
lisuuden historiaa. Sakon asetuotannon lisäksi esillä on myös Valtion Kivääritehtaan, 
myöh. Valmet Oy:n Tourulan tehtaan ja Tikkakosken tehtaan tuotantoa, joiden toi-
minta on fuusioiden ja yrityskauppojen myötä yhdistynyt Sako Oy:öön. Kesäkuus-
sa Metsästysmuseon asevastaavat konsultoivat Sakon yritysmuseon uuteen näyttelyyn 
tulevien aseiden valintaa, esillepanoa ja tietojen kirjaamista. Asiantuntijatyötä tehtiin 
kaikkiaan noin kuukauden työpanosta vastaavaa määrä. 

Konsultointiapu Suomen Kennelliiton kokoelmien järjestämisessä on jatkunut useiden 
vuosien ajan. Kesällä ja syksyllä 2018 Metsästysmuseon kokoelmayksikkö järjesti Suo-
men Koiramuseon arkistoa, inventoi esinekokoelmia, sekä avusti Koiramuseon kokoel-
mapoliittisen ohjelman valmistelussa.



•
•
•

47

PALVeLuyKSIKKÖ

Markkinointi ja tiedotus

Vuoden 2018 näyttelyissä toistui saalistaja vs. saalis -teema, joka otettiin huomioon 
myös markkinoinnissa. Jari Niskasen Tilanteita- sekä Pekka Poutiaisen Elämänpeli-
näyttelylle haettiin erityisesti eräalan näkyvyyttä. Pekka Poutiaisesta julkaistiin ama-
nuenssi Pekka Allosen laatima henkilökuva Jahti-lehden numerossa 5. Hyvinkään 
Taiteilijaseuran Fauna-näyttelyä markkinoitiin taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneille 
museokävijöille lähialueella ja pääkaupunkiseudulla. Vuoden Luontokuvat kerää noin 
kuukauden mittaisena esilläoloaikanaan luonnosta ja luontokuvauksesta kiinnostunei-
ta kävijöitä kautta Etelä-Suomen, ja heille on myös kohdennettu markkinointia.

Museon pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden, Suomen Puukkoseuran ja Suomen 
Metsästäjäliiton kanssa tehtiin uusi avaus, kun julistettiin metsästysveitsikilpailu, jon-
ka tuloksia esiteltiin näyttelynä loppuvuodesta. Kilpailu onnistui tavoittamaan sekä 
huippuluokan veitsentekijöitä että käsityötaitoisia metsästäjiä ja sitä kautta tuomaan 
museota tunnetuksi tämän suomalaiseen eräkulttuuriin kiinteästi kuuluvan osa-alueen 
puolestapuhujana. Kilpailu otettiin innolla vastaan ja sille toivottiin jatkoa mm. Suo-
men Veitsentekijöiden killan järjestämässä kansainvälisessä Helsinki Knife Show:ssa tam-
mikuussa 2019. Kilpailun tuomaroinnista ja tuloksista uutisoitiin eri tiedotusvälineille 
ja lehtiartikkeli julkaistiin Jahti-lehden numerossa 5.

Museon merkittävin tiedotustoimenpide oli uusien kotisivujen teettäminen helmikuus-
sa. Amanuenssi Vesa Anttilan vetämässä projektissa koko museohenkilökuntaa kuultiin 

Uusia kotisivuja varten 
otettiin valokuvia asiakkais-
ta museon näyttelytiloissa. 
Kuva: SMM / Nelli Kivinen.
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uusien sivujen suunnitteluvaiheessa ja referenssiä hankittiin kymmenien museoiden ja 
muiden toimijoiden sivustoista. Tärkeimmiksi kriteereiksi nostettiin sivujen asiakas-
lähtöisyys sekä toimivuudessa, sivujen sisältämässä informaatiossa että yleisilmeessä, 
jonka haluttiin kertovan museon tavasta toimia asiakaslähtöisesti myös näyttely-, ta-
pahtuma- ja asiantuntijapalveluissaan. Valokuvaaja Nelli Kivinen otti tätä ilmettä tuke-
via kuvia, joissa keskiössä ovat aktiiviset museokävijät eri asiakasryhmistä. Kotisivujen 
tarjouskilpailun voitti bGH Uusmedia -yritys, joka ripeästi työsti Wordpress-pohjaisen 
sivuston helmikuun loppuun mennessä. Uudet kotisivut saivat hyvän vastaanoton mu-
seon asiakkailta, ja sivuille tehtiin 74 000 vierailua. 

Metsästysmuseon Facebook-sivujen seuraajamäärä oli vuoden 2018 lopussa 771 henki-
löä. Ylivoimaisesti kattavin päivitys oli marraskuinen ilmoitus myynnissä olevista täy-
tetyistä hirvistä. Julkaisu tavoitti 12 104 henkilöä, julkaisuun sitoutui 2 637 henkilöä 
ja siitä seurasi 433 reaktiota, kommenttia ja jakoa. Ilmoituksen saama huomio kertoo 
jotain sekä Facebookin että sitä seuraavien ihmisten toimintalogiikasta. Etukäteen ei 
aina tiedä, mikä päivitys nousee informaatiovirrassa esiin. Muista päivityksistä ”ton-
niluokkaan” ylsivät tapahtumapäivitykset sekä videojulkaisut tulevan perusnäyttelyn 
Ohto-installaatiosta ja Erkkiläisen eräkonsteista.

Erämies Erkkiläinen esiintyy lisäksi museon omalla YouTube-kanavalla, jonne kerätään 
myös muita museon videojulkaisuja. YouTubessa katselumäärät eivät vedä vertoja Face-
bookin vastaaville, mutta kanava on hyvä paikka videoiden pitkäkestoiseen esilläoloon, 
ja sen merkitys kasvaa sitä mukaa mitä enemmän materiaalia sinne saadaan.

Museo teki pienen kuukauden mittaisen kävijäkyselyn loppusyksystä. Kyselyyn osallis-
tuminen oli vapaaehtoista, ja se tehtiin asiakaspalvelupisteessä vierailijan saapuessa mu-
seoon. Aulapalvelun työntekijä kysyi yksittäisen vierailijan kotipaikkaa ja matkustusta-

Moottoritien tienvarsimainos. Kuva: SMM / Henri Heiskanen.

Metsästysveitsi-kilpailun esite.
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paa museoon. Vastauksia saatiin 389 kpl. Vierailijoista valtaosa saapui henkilöautolla 
(357 kpl) useamman hengen seurueena. Alueellisesti vierailijat edustivat enimmäkseen 
Kanta-Hämettä ja pääkaupunkiseutua, seuraavaksi eniten heitä oli Pirkanmaalta ja 
Päijät-Hämeestä. Tutkimuksella haluttiin tietoa museon saavutettavuudesta eri kulku-
neuvoilla suhteessa vierailijan kotipaikkakuntaan. Tätä tietoa voidaan käyttää apuna 
markkinoinnin kohdentamisessa.

Museo sai markkinointikäyttöönsä moottoritien pohjoisen liittymän lähellä olevan 
mainostaulun kesäkuun puolivälistä vuoden loppuun asti. Isoa taulua varten teetettiin 
Jenni Lindforsin suunnittelemasta humoristisesta piirroksesta museomainos. Museon 
vuosiesitettä painettiin 4 500 kappaletta, ja sitä lähetettiin mm. museoihin ja matkai-
lukohteisiin kohdennettuna maanlaajuisesti ja jaettiin paikallisesti. Museo oli mukana 
Riihimäen seudun Parhaat palat -esitteessä sekä Uudenmaan museot -esitteessä. Näyt-
tely- ja tapahtumajulisteita jaettiin Riihimäen kaupungin keskitetyn julistejaon kautta 
sekä omatoimisesti kaupungin julkisiin tiloihin levittäen. Lehdistötilaisuuksia järjes-
tettiin paikallisille tiedotusvälineille kaikkien näyttelyiden ja suurimpien tapahtumien 
alla, ja tiedotetta lähetettiin eri alojen tiedotusvälineisiin ympäri maata.

Asiakaspalvelu

Museon asiakaspalvelun tehtävien hoito siirtyi kilpailutuksen tuloksena Securitas Oy:ltä hel-
mikuusta 2018 lähtien SOL Palvelut Oy:lle. Asiakaspalveluhenkilökunnalla on kaksi 
keskeistä ammatillista tehtävää, joista pääasiallinen on museovieraiden vastaanottami-
nen käsittäen lipunmyynti-, neuvonta- ja museokaupan myyntitehtävät. Asiakaspalve-
lun henkilökunta vastaa myös puhelimitse museon näyttelyitä, avoinnaoloa ja palve-
luita koskeviin puheluihin ja ohjaa ne tarvittaessa eteenpäin muulle henkilökunnalle. 
Toinen tärkeä tehtävä on museoturvallisuuden valvominen ja ylläpito. Turvallisuusalan 

koulutus takaa työntekijälle 
mahdollisuuden ja valmiudet 
hoitaa sekä asiakkaiden että 
museokokoelmien turvallisuut-
ta ja tehdä ennakkohuomioita 
mahdollisista riskeistä.

Metsästysmuseolla on ollut onni 
saada palvelukykyistä ja museon 
teemasta kiinnostunutta asia-
kaspalveluhenkilökuntaa, joka 
on myös halukas kehittämään 
palvelutoimintaa. Toimintavuo-
den aikana on ollut ilahdutta-

SOL Palvelut Oy vastaa museon asiakaspalvelusta. Kuva: SMM / Nelli Kivinen.
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vaa saada museoasiakkailta kiitettävää palautetta asiakaspalvelusta. Syksyllä museoon 
hankittiin kaksi kosketusnäytöllistä hymiölaitetta, joilla kerättiin tietoa näyttelykier-
roksesta ja asiakaspalvelusta. Sisäisellä tiedotuksella varmistetaan, että aulapalvelussa 
työskentelevät ovat perillä viikottaisista tapahtumista ja vierailuista. SOL Palvelut Oy:n 
kanssa järjestettävät palaverit ovat osa työn kehittämistä.

Asiakaspalvelun työntekijöitä on yhteensä neljä, joista museossa jo edellisen palvelun-
tuottajan tehtävissä ollut henkilö on päävastuussa asiakaspalvelun toiminnasta ja mu-
seokaupan hoitamisesta. Kolme muuta työntekijää ovat pääasiassa viikonloppuisin ja 
vuosiloma-aikoina työssä.

Museokauppa

Museokaupalla on tärkeä merkitys erityisesti museon markki-
noinnin kannalta. Tästä syystä on museokaupan toimintaa vii-
me vuonna alettu kehittämään palvelumuotoilun näkökulmasta. 
Museokaupan tuotevalikoiman on nykyaikana seurattava museon 
näyttelytoimintaa ja yleisiä kulutustrendejä. Kehittämistyössä on 
arvokasta saada palautetta museon asiakkailta. Tässä tehtävässä 
aulapalvelun henkilökunnan saamat asiakaspalautteet tuotteista ja 
toiveet uusien myyntituotteiden suhteen ovat tärkeitä.

Perusnäyttelyn uudistuksen viimeisen ns. Otso-osion tiimoilta aloi-
tettiin uusien museokauppatuotteiden ideointi koko henkilökun-
nan voimin. Tuotekehittelyn keskiössä on professori Erik Bruunin 
museolle suunnittelema Otso-grafiikka, jonka hyödyntämistä tuo-
tevalikoimassa jatketaan. Henkilökunnan ideariihessä syntyneitä 
ehdotuksia jatkokehiteltiin pienemmissä ryhmissä loppuvuodesta. Tarkoitus on saada 
uudet tuotteet myyntiin museon avatessa ovensa yleisölle 16.5.2019.

Museokaupan yleisilmettä uudistettiin vuoden aikana aina vaihtuvan näyttelyn teeman 
mukaisesti, pyrkien löytämään tuotevalikoimaan kyseiseen näyttelyyn läheisesti liitty-
viä myyntituotteita. Samoin vuodenaikojen ja vuosittaisten kalenterijuhlien aikataulut 
on huomioitu hankinnoissa ja tuotesijoittelussa. Museokaupalla on korkeat kriteerit 
tuotteita valittaessa. Pyrkimys on profiloitua laadukkaiden, kotimaisten valmistajien 
tuotteiden myyjänä. Lapsi- ja koululaisasiakkaat on pyritty huomioimaan myös samo-
ja kriteereitä noudattaen, ottaen huomioon kuitenkin myyntituotteiden edullisuuden, 
jotta jokaisella asiakkaalla olisi mahdollisuus ostaa pieni muisto vierailustaan Metsäs-
tysmuseossa.

Museokaupan syksyisiä 
menekkituotteita. Kuva: SMM 
/ Jukka Peltonen.
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Opastus 

Suomenpeura-näyttelyyn laadittu Peuramies Erkkiläi-
nen -rooliopastus jatkoi elämäänsä erikoisnäyttelyn 
jälkeen, ja sitä varioitiin eri asiakasryhmille kuten 
koululaisille. Lisäksi Erkkiläinen vieraili sekä museon 
omissa että muiden järjestäjien tapahtumissa.

Opastuksia vuoden aikana oli 35, joista englannin-
kielisiä oli 6, saksankielisiä 2 ja draamaopastuksia 7. 
Opastettavat ryhmät jakautuvat pääasiassa koululais- 
ja opiskelijaryhmiin, työyhteisöihin sekä harrastus- ja 
eläkeläisyhdistyksiin. Pienimpiä ryhmäkooltaan ovat 
yleensä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opis-
kelijoiden ryhmät, suurimpia puolestaan yhdistetyt 

koululaisluokat ja eläkeläisryhmät, enimmillään n. 40–50 henkeä. Ulkomaalaisryhmi-
en keskimääräinen koko on 15–20 henkeä, lukuunottamatta yhteistyökumppaneiden 
usein vain muutaman hengen vierasryhmiä. Vaikka opastuskierrosten perussisältö py-
syykin samana, edellä mainitut suuret vaihtelut ryhmien koon ja koostumuksen suh-
teen edellyttävät käytännössä jokaisen opastuksen vähintäänkin jonkinasteista räätälöi-
mistä erikseen. Useimmiten opastuksesta sovittaessa keskustellaankin tilaajan kanssa 
toiveista painotusten, keston ynnä muun suhteen. 

Museopedagogiikka

Yhdessä opettajan kanssa suunniteltuja koululaisryhmävierailuita oli vuonna 2018 
kuusi kappaletta. Niihin rakennettiin tietty pedagoginen sisältö opastuksen, tehtävien 
tai molempien avulla. Oppilaiden, opettajien sekä museon kokemukset näistä vierai-
luista ovat positiivisia, ja oppilaat kokevat saavansa niistä enemmän tietoa kuin ns. 
vapaasta museokäynnistä. Kaikkien intresseissä olisi lisätä luokka-asteille kohdennet-
tujen museo-oppimisvierailujen määrää, mutta tähän ”täsmäpedagogiaan” ei koulujen 
resurssit useinkaan riitä. 

Metsästysmuseo on mukana Riihimäen Kulttuuripolku -ohjelmassa, joka valmistui 
syksyllä 2018. Kaikkien kaupungin perusopetuksen 3. vuosiluokan oppilaiden on tar-
koitus vierailla Metsästysmuseossa luonnonhistoria-teeman puitteissa vuonna 2019. 
Lisäksi myös 8. vuosiluokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus syventävään museokäyn-
tiin. Koululaisryhmistä koostuva kävijämäärä vuonna 2018 oli 526 oppilasta. Lasku 
edelliseen vuoteen verrattuna johtui Kulttuuripolku-ohjelman aikataulumuutoksista.

Erkkiläisen opastuskierros so-
veltuu hyvin myös koululaisille. 
Kuva: SMM / Nelli Kivinen.
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Tapahtumat 

11.02.   Talvikki – talviretkeilytapahtuma. Teemana ”Talven kuva”.
22.03.  Jari Niskasen kuvailta.
14. - 20.5. Valtakunnallinen museoviikko.
18.05.   Kansainvälinen museopäivä.
19.05.  Museoiden yö.
26.05.  Teroituspäivä.
07.09.  Taiteiden Yö @ Riihimäki.
09.09.  Rakas Riksu.
12.10.   Oravan päivä. Metsästysmuseon vuosipäivä.
24.11.  Joulutori.

Yleisöllä oli vapaa pääsy museoon vuonna 2018 seuraavien tapahtumien aikana: Tal-
vikki, Kansainvälinen museopäivä, Museoiden yö, Rakas Riksu, Oravan päivä ja Joulu-
tori. Lisäksi näyttelykauden avajaispäivänä 1.2. ja vuoden viimeisenä viikonloppuna 
28.–30.12. museoon oli vapaa pääsy.

Talvikki

Talvikki-talviretkeilypahtumaa vietettiin 11. helmikuuta 2018. Tapahtuman teema 
”Talven kuva!” heijasteli nykytalvien monenkirjavia säätiloja ja Talvikkia edeltävää ai-
naista huolenaihetta: onko lunta vai ei? Talvikin aikaan ollaan lähes aina oltu onnekkai-
ta lumen suhteen, mutta on toisaalta hyväksyttävä muuttuneet ja jatkuvasti muuttuvat 
olosuhteet. Talvikki haluaa puhua ulkoilun ja liikunnan sekä perheiden yhdessä viettä-
män ajan puolesta, vaikka talviaktiviteetit muuttuisivatkin säiden myötä. Ohjelmassa 
tämä näkyi esim. Riihiladun toimintapisteellä, jossa lumikenkäilyn ohella oli mahdol-
lista kokeilla myös läskipyöräilyä. 

Luontokuvaajat Antti Siponen ja Juha Mälkönen luennoivat Jaakko Ojanperän salis-
sa talvisen luonnonkuvaamisen käytännöistä, kohteista ja haasteista. Teeman hengessä 
voitiin todeta, että säistä huolimatta suomalainen talvi tarjoaa runsaasti kiinnostavaa 
kuvattavaa, vaikka se etenkin tekniikalle asettaa omia vaatimuksiaan. Tuore kaupun-
ginjohtaja, mm. metsästystä harrastava Sami Sulkko esittäytyi tapahtumaväelle ohjel-
malavalla.

Talvikin ohjelma koostui muilta osin tutuista elementeistä: koira-, poni- ja lammasaje-
luista, Riihimäen seurakunnan ja Maankaje Oy:n leikkipisteistä, partiolaisten ja seura-
kunnan buffeteista ja Riihimäen Nuorisoteatterin hahmojen, lumikuningatar Talvikin 
sekä prinsessa Lumitähden, esiintymisestä.
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Jari Niskasen kuvailta

Tilanteita-näyttelyyn liittyen järjestettiin kuvailta 22.3. Metsästysvalokuvaus on ainut-
laatuinen luontokuvauksen alalaji, jonka käytännöistä ja haasteista Jari Niskanen vuosia 
lajia harjoittaneen kokemuksella on pätevä kertomaan. Niskanen avasi kuvaamispro-
sessia lähtien aina reissun suunnittelusta yhdessä metsästäjien kanssa. Hyvät kontaktit 
heihin, ja saumaton yhteistyö kulloinkin maastossa olevan porukan kesken on yhtä 
tärkeää niin metsästyksen kuin sen onnistuneen kuvauksenkin kannalta. Muuttujia 
metsästyskuvauksessa on paljon: sää, maastot, koirien toiminta, valo ja hämärä, ka-
luston toimivuus, kaikki inhimilliset tekijät – ja varsinkin itse riistan tunnetusti usein 
ennalta-arvaamaton käyttäytyminen. 

Museoiden yö

Museoiden yönä 19.5. kaikkiin Riihimäen museoihin oli vapaa pääsy kello 17–22. Käy-
tössä oli aikaisempien vuosien tapaan museopassi, johon kaikista museoista leiman ha-
kemalla osallistui arvontaan, jonka pääpalkintona oli Museokortti. Yhteisenä teemana 
oli tänä vuonna autoton liikkuminen, joten kaikki museot jalan, pyörällä tai muulla 
kevyellä kulkutavalla kiertäneiden kesken arvottiin lisäpalkinto. Metsästysmuseossa 
Tiia Orivuori piirsi asiakkaiden lemmikeistä muotokuvia valokuvien perusteella. Run-
saasti suosiota saaneelle ohjelmanumerolle toivottiinkin jatkoa tulevissa tapahtumissa. 
Metsästyskirjaston poistokirjamyyntipiste oli jälleen museon aulassa.

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko (vas.) toi 
Talvikki-tapahtumaan kaupungin tervehdyksen kuu-
luttaja Kalervo Viitasen haastattelupisteessä. Kuva: 
SMM / Perttu Matero.

Riihimäkeläiset luontokuvaajat Juha Mälkönen (vas.) ja Antti 
Siponen antoivat luennollaan käytännön vinkkejä talvisesta lu-
ontokuvaamisesta. Talvikin yleisölle heidät esitteli museonjohtaja 
Anne Uotila-Laine. Kuva: SMM / Perttu Matero.
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Teroituspäivä

Vuoden tauon jälkeen järjestettiin 26. toukokuu-
ta toista kertaa Teroituspäivä, johon sai museon 
pääsymaksua vastaan tuoda kaksi vapaavalintais-
ta terätyökalua kunnostettavaksi. Puukkoseppä ja 
kirvesmies Jaakko Pirkkanen teroitti yhdessä mu-
seopalvelupäällikkö Perttu Materon kanssa neljän 
tunnin aikana kymmeniä työkaluja, mm. veitsiä, 
kirveitä, vesureita ja viikatteita ottaviksi kesän ul-
kotöitä varten. Tämän museon tarjoaman palve-
lun asiakkaat ovat ottaneet tyytyväisinä vastaan.

Taiteiden Yö @ Riihimäki 

Niin ikään toista kertaa järjestettiin perjantaina syyskuun 7. päivänä Riihimäen Tai-
demuseon organisoima Taiteiden Yö @ Riihimäki -tapahtuma, johon otti osaa vielä 
aikaisempaa suurempi joukko paikallisia kulttuurilaitoksia ja -toimijoita, yrityksiä ja 
yhdistyksiä. Metsästysmuseossa oli sekä kuvataidetta että musiikkia: iltapäivän ohjel-
massa Sonja M. laati eläinaiheisia kasvomaalauksia ja kello 18 jälkeen Rampe-Raven 
esitti riihen edustalla puistossa kansansoittimia ja konesoundeja yhdistelevää musiikkia. 
Museon aulassa oli lisäksi pop up -levymyynti. Syyskuinen kaunis sää keräsi runsaas-
ti erilaisista taide-elämyksistä kiinnostunutta yleisöä Metsästysmuseon ja Lasimuseon 
ympäristöön. Metsästysmuseossa kirjattiin lähes 600 vierailijaa illan aikana. 

Sonja M. teki kasvomaalauksia Taiteiden Yössä. Kuva: SMM / Taru 
Liukkonen.

Perttu Matero (vas.) ja Jaakko 
Pirkkanen teroittivat työkaluja 
museon puistossa. Kuva: 
SMM / Anne Uotila-Laine.

Rampe-Raven loi musiikillaan mystisen tunnelman museon 
puistoon. Taustalla pyöri abstrakti videoinstallaatio. Kuva: SMM 
/ Taru Liukkonen.
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Rakas Riksu

Perinteisesti syyskuun 11. päivänä vietetty Riihimäki-päivä uudistettiin kaupungin 
toimesta Rakas Riksu -päiväksi, jota vietettiin sunnuntaina 9.9. Kaupungin kaikkiin 
museoihin oli vapaa pääsy. Tapahtuman keskusalue oli Rautatiepuisto, joka korvasi 
aikaisemman rautatieaseman tapahtumamiljöön. Jatkossa Rakas Riksu -tapahtumaa ke-
hitetään yhteistyössä muiden kulttuurilaitosten kanssa.

Oravan päivä

Metsästysmuseon vuosipäivää, Oravan päivää, vietettiin 12. lokakuuta. Ohjelmatar-
jonta suunnitellaan lähinnä lapsille ja koululaisille, joita syysloman aattona vieraili 
runsaasti museolla. Pienet museokävijät saivat mukaansa kangaskassin, johon Anna-
Kaarina Jaakkola piirsi jokaisen toivoman eläinkuvan. Peuramies Erkkiläinen kokosi 
lapsiryhmät kolme kertaa päivän aikana esittäen metsäisiä lastenlauluja, tarinoita ja 
arvoituksia. Pihalla nuotiotulilla tai grillikodassa oli mahdollisuus nauttia K-Supermar-
ket Kumelan tarjoamia grillimakkaroita. Oravan päivän ohjelmasta nautti ja museon 
näyttelyihin tutustui yli 500 lasta ja aikuista.

Joulutori

Metsästysmuseon ja Lasimuseon perinteinen Joulutori järjestettiin jo 11. kerran lauan-
taina 24. marraskuuta. Vuosi vuodelta suosiotaan kasvattava Joulutori keräsi nyt huimat 
2 473 kävijää. Metsästysmuseon myyntipöydillä oli tarjolla tavaraa sekä pehmeisiin että 

Oravan päivän syyssää houkutteli eväsretkelle nuotiopaikalle. Kuva: 
SMM / Sirpa Heinonen.

Anna-Kaarina Jaakkola piirsi eläinhahmoja kasseihin Ora-
van päivänä. Kuva: SMM / Jukka Peltonen.
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koviin paketteihin: villasukkia ja muita kudonnaisia, eläinhahmohattuja, huopatöitä, 
pläkkiastioita, taontatuotteita, Marttojen maukkaita joululaatikoita ja paljon muuta. 
Riihimäen Erätyttöjen ja Eräpoikien Tuki ry. myi kahvia ja leivonnaisia sisätiloissa ja 
ulkona hernekeittoa sekä makkaraa. Riihimäen Mieslaulajat toi tapahtumaan joulu-
laulutervehdyksensä, jota kuunneltiin ulkona pääovien edessä.  Tonttujenetsintäkilpai-
luun osallistui jälleen paljon innokkaita lapsia, ja palkintona arvottiin museokaupan 
tuotepaketti.  

Vuodenvaihteen avoimet ovet

Museo halusi jättää näyttävät hyvästit vuodelle 2018 ja palvella asiakkaitaan kolmen 
päivän ilmaisella sisäänpääsyllä ennen pitkää näyttelynrakennustaukoa keväällä 2019. 
Perjantaina 28.12. tarjottiin kakkukahvia kello 13 alkaen ja ilmaiset opastuskierrokset 
vedettiin klo 10.30 ja 13.30. Kolmena päivänä 28. - 30.12. museossa vieraili 608 asi-
akasta.  

Muiden järjestämät tapahtumat, kurssit ja kokoukset

03.04.  Eläkkeellä olevat riistapäälliköt. Kokous.
12.04.  CIC:n Suomen delegaatio. Kokous.
25.04.  Metsästysmuseon hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparisen syntymäpäivät.   
 Kutsutilaisuus.
04.05.  Bokvännern i Finland. Kokous.

Rakutekniikalla valmistettua 
lystikästä eläinkeramiikkaa oli 
myynnissä Joulutorilla. Kuva: 
SMM / Taru Liukkonen.
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09.05.  Repolan Aihkit. Kokous.
25.05.  Metsästyskurssi. Järjestäjinä Kauppalehti, Sako Oy ja Suomen Metsästysmuseo.
22.07.  Tarkkuussuunnistuskisat puistoalueella.
29.08.  Insinööritoimisto Jokinen. Tiedotustilaisuus Jaakko Ojanperän salissa.
09.11.  SLC Nyland. Kokous.

Kurssit ja vierailut museolla

19.04.  Logistiikkakilta.
20.04.  Hyria koulutus Oy:n Tyky-päivä.
01.06. Vantaan kaupungin varikko.
07.06.  Liettuan metsähallinnon henkilöstö ja metsänomistajat.
12.06.  Latvialainen ryhmä.
27.06.  Reserviläinen-lehden toimittaja.
11.07.  Vanhojen traktoreiden harrastajia Saksasta Versowoodin vieraina.
27.07.  Eläkeliitto Elimäen yhdistys.
08.08.  Lions Club Hyvinkää.
05.09.  Tavastian matkailualan opiskelijat.
25.10.  Eteva kuntayhtymä.
27.11.  Hyvinkään kaupungin vieraita Euroopasta.
28.11.  Pentti Uusivirta -seura.
30.11.  Hämeenlinnan kaupunginmuseon henkilökunta.
07.12.  Kärjenniemen metsästysseura.
18.12.  Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen aseseppäopiskelijat.

Pentti Uusivirta -seuran 
jäseniä vieraili museossa 

puheenjohtajansa kirjailija 
Lasse Lehtisen johdolla. 

Eräneuvos Jaakko Ojanperä 
kertoi omasta metsästys-

harrastuksestaan ja esitteli 
trofeekokoelmaansa. Kuva: 

SMM / Perttu Matero.



TULOSLASKELMA 
  1.1.2018 1.1.2017
  -31.12.2018 -31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA
Museo- ja näyttelytoiminta
 Tuotot 21 521,64 19 096,28
 Kulut -82 418,23 -91 522,61
Museo- ja näyttelytoiminta yhteensä -60 896,59 -72 426,33

Kirjasto
 Tuotot 231,00  91,00
 Kulut -3 533,72 -2 535,98
Kirjasto yhteensä -3 302,72 -2 444,98

Valokuva-arkisto
 Tuotot 1 209,00 2 595,00
 Kulut -837,99 0,00
Valokuva-arkisto yhteensä 371,01 2 595,00

Arkisto
 Tuotot 0,00 0,00
 Kulut -1 458,01 -630,57
Arkisto yhteensä -1 458,01 -630,57

Museon tapahtumat
 Tuotot 690,00 1 425,00
 Kulut -3 250,54 -4 628,12
Museon tapahtumat yhteensä -2 560,54  -3 203,12

Hallinto ja toimistokulut
 Tuotot 7 260,48 5 005,81
 Henkilöstökulut -374 058,60 -353 287,55
 Kiinteistökulut -64 510,08 -67 170,89
 Matkakulut -3 988,10 -5 488,23
 Muut hallintokulut -54 458,54 -40 986,09
Hallinto ja toim. kulut yhteensä -489 754,84 -461 926,95

Varainhankinta
 Tuotot 26 272,88 23 646,71
 Kulut -15 249,31 -13 046,38
Varainhankinta yhteensä 11 023,57 10 600,33

Poistot -33 918,37 -68 290,33

TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ -580 496,49 -595 726,95

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
 Tuotot 6,59 606,15
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 6,59 606,15

AVUSTUKSET 600 306,00 609 231,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 19 816,10 14 110,20



TASE 
  31.12.2018 31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
 Koneet ja kalusto 17 532,39 16 498,38
 Muut pitkävaikutteiset menot 106 639,77 94 893,22
 Yhteensä 124 172,16 111 391,60

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Muu vaihto-omaisuus 28 469,02 31 080,87
 Yhteensä 28 469,02 31 080,87

Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset 3 003,00 5 322,36
 Siirtosaamiset 629,28 30 774,40
 Yhteensä 3 632,28 36 096,76

Rahat ja pankkisaamiset 198 665,49 161 422,18

VASTAAVAA YHTEENSÄ 354 938,95 339 991,41

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot 2 171,77 2 171,77
Edell. tilikausien yli/alijäämä 271 514,84 257 404,64
Tilikauden yli/alijäämä 19 816,10 14 110,20
Yhteensä 293 502,71 273 686,61

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
 Ostovelat 14 169,15 15 225,37
 Muut velat 40 228,33 45 185,82
 Siirtovelat 7 038,76  5 893,61
 Yhteensä 61 436,24 66 304,80

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 354 938,95 339 991,41








