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Suomen metSäStySmuSeo 2019

Museonjohtajan vuosikatsaus

Vuosi 2019 oli Metsästysmuseossa monessa 
suhteessa muutosten ja uudistusten valmis-
telun aikaa. Koko museokentän kannalta 
merkittävää oli uuden museoiden valti-
onosuusjärjestelmän valmistuminen. en-
nen uudistuneen museolain voimaantuloa 
vuoden 2020 alusta lähtien piti kaikkien 
museoiden hakea uudelleen valtionosuu-
den piiriin. Lakimuutos edellytti museoilta 
yhdenvertaisten kriteerien täyttymistä, jot-
ta edelleen henkilötyövuosiin perustuvaa 
valtionapua voitiin hakea. yhdistyspohjai-
sena museona oli Suomen Metsästysmuseo 
ry:n käynnistettävä sääntömuutos. Marras-
kuussa saatiin valtionosuuspäätös, joka on 
voimassa neljä vuotta, 2020 - 2023. Seuraavan kerran opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämää valtionosuutta haetaan vuonna 2023 vuosille 2024 - 2027. Henkilötyö-
vuosien yksikköhinta määritetään aina vuosittain valtion talousarvioesityksessä, mut-
ta uudistus takaa museoille nelivuotisen suunnitelmajakson, jonka jälkeen arvioidaan 
uudelleen valtionosuuden saaminen. Metsästysmuseo sai uuden päätöksen yhteydessä 
yhden henkilötyövuoden lisää, joten museolla on nelivuotiskaudella kahdeksan hen-
kilötyövuotta laskennallisena kriteerinä. yhden henkilötyövuoden lisäys on opetus- ja 
kulttuuriministeriön mukaan tässä vaiheessa tuki erämuseo-hankkeelle.

Toinen merkittävä asia vuonna 2019 oli maa- ja metsätalousministeriön ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön yhteistyön tuloksena toteutetun metsästys- ja kalastusmuseotoi-
minnan järjestämistä käsittelevän selvitystyön (Helkamari Knaapi: Tapion tarhoissa ja 
Ahdin apajilla. Selvitys valtakunnallisen metsästys- ja kalastusmuseotoiminnan kehittämis-
mahdollisuuksista. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2019:14) valmistuminen. 
Selvitystyön tarkoitus oli löytää ratkaisuehdotus vuosikymmeniä vireillä olleen kalas-
tusmuseokysymyksen ratkaisemiseksi, jotta kalastusmuseoyhdistyksen hoitamat mer-
kittävät kokoelmat vihdoinkin saataisiin ammatillisen museotoiminnan piiriin. Selvi-
tyksen aikana ilmeni, että Metsästysmuseoyhdistyksellä ja Kalastusmuseoyhdistyksellä 
on selkeä yhteinen näkemys Metsästys- ja Kalastusmuseotoiminnan yhdistämisestä 
saman ns. erämuseo-konseptin alle. Kesäkuussa molemmat yhdistykset allekirjoitti-
vat aiesopimuksen toimintojensa yhdistämisestä. Loppuvuodesta saatiin maa- ja met-
sätalousministeriön erityisavustus erämuseon perustamishankkeen käynnistämiseksi. 
Hankkeen päätoimijana on Metsästysmuseo ja toukokuun 2021 loppuun mennessä on 
tarkoitus valmistua hankeselvitys, jossa luodaan suuntaviivat erämuseon perustamista 

Metsästys- ja Kalastusmuseo-
yhdistyksen aiesopimuksen 
allekirjoitustilaisuudessa läsnä 
olivat Metsästysmuseon edus-
tajina hallituksen pj. Kari Kupa-
rinen (vas.) ja museonjohtaja 
Anne Uotila-Laine, Kalastus-
museoyhdistyksen edustajina 
hallituksen jäsen Rainer Wulff, 
toiminnanjohtaja Ari Lappalai-
nen sekä hallituksen pj. Stina 
Koivisto. Kuva: SMM / Perttu 
Matero.
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varten. Tehtävään vaadittavien työntekijöiden, projektipäällikön ja projektitutkijan, 
rekrytointi käynnistyi marraskuussa. Varsinaisesti työt alkoivat vuoden 2020 alussa.

Alkuvuoden 2019 Metsästysmuseo oli yleisöltä suljettuna perusnäyttelyn viimeisen 
osion rakentamisen takia. Otso-nimeä kantavan näyttelyosion avajaisia vietettiin tou-
kokuun 16. päivänä. Vuosia kestänyt museon perusnäyttelyiden uudistus saatiin näin 
päätökseen. oman jännityksensä toi vuoden asiakasmäärän kehitys, sillä museo ei ole 
koko toimintansa aikana ollut suljettuna näin pitkää aikaa. Pelko osoittautui turhaksi, 
sillä Metsästysmuseo saavutti vuonna 2019 historiansa suurimman asiakasmäärän, 20 484 
asiakasta. erityisen ilahduttavaa on ollut vieraiden jakautuminen kaikille avoinnaolo-
päiville ja ryhmämatkalaisten määrän kasvu. Tulokseen on varmasti vaikuttanut myös 
Museokortin yleistyminen, museon hyvät näyttelyt ja onnistunut markkinointi.

Vuodenvaihteessa Metsästysmuseo siirtyi toiveikkaana uudelle vuosikymmenelle. 
Kesäkuun 6. päivänä 2020 tulee kuluneeksi 30 vuotta museon avaamisesta yleisölle 
Riihimäellä. Juhlavuotta vietetään työn merkeissä suunnittelemalla uutta museokon-
septia, mutta toki muistamme asiakkaitamme museon vuosipäivänä, Oravan päivänä, 
lokakuun alussa. Henkilökohtaisesti toivon, että edessä on Metsästysmuseon toimin-
nan iloinen 20-luku, jolloin erämuseon perustaminen käynnistyy ja voimme suunni-
tella yhteistyökumppaniemme kanssa uutta erikoismuseota, jolle on selvä tilaus maam-
me museokentässä. 

Käteeni osui taannoin muistokirjoitukseni Metsästysmuseon edesmenneestä kun-
niajäsenestä varatuomari Arvi Paloheimosta. Kirjoitus päättyi näin: ”Arvi Paloheimo 
oli sillanrakentaja. Suomen Metsästysmuseolle hän omalla toiminnallaan jätti henkisen 
testamentin pyrkiä aina sovinnollisiin ratkaisuihin ja olemaan avoin uusille ideoille.” 
Tämän Arvi Paloheimon ajatuksen toivon kantavan suunnitellessamme Metsästysmu-
seon tulevaisuutta kohti erämuseota.

Anne Uotila-Laine
Museon perusnäyttelyiden 
uusiminen päättyi Otso-
näyttelyosion avajaisiin 
toukokuussa. Kuvat: SMM / 
Rosa-Maria Saarinen.
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tALouS- JA HALLIntoyKSIKKÖ

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

yhdistys omistaa ja ylläpitää erillisen johtosäännön mukaisesti toimivaa Suomen Met-
sästysmuseo - Finlands Jaktmuseum -nimistä laitosta. yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää suomalaisen metsästys- ja eräkulttuurin tallentamista ja tutkimusta sekä histo-
rian tunnetuksi tekemistä mukaan luettuna suomalaisten eränkäynti muualla maail-
massa. Sääntöjen mukaan yhdistyksen toimintamuotoina ovat metsästystapojen, -tie-
touden, -välineiden ja kirjallisen aineiston kerääminen, arkistointi ja tutkimus sekä 
julkaisu-, neuvonta- ja koulutustoiminta. yhdistyksen museotoiminnan hoitamista ja 
johtamista varten on erillinen johtosääntö, jonka yhdistyksen kokous vahvistaa halli-
tuksen esityksen pohjalta.

Varsinainen kokous

yhdistyksen kokous käyttää päätäntävaltaa Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jakt-
museum ry:n asioissa. Sääntöjen mukaan varsinainen kokous kutsutaan koolle vuosit-
tain toukokuun loppuun mennessä. Vuonna 2019 kokous pidettiin Metsästysmuseossa 
toukokuun 22. päivänä. Kokoukseen osallistui 15 henkeä, joista äänioikeutettuja olivat 
kaikki Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n ainais- ja vuosijäsenet. 
Puheenjohtajaksi valittiin Leena Hiltula ja sihteeriksi museonjohtaja Anne uotila-Lai-
ne. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja myös ääntenlaskijoiksi valittiin Mikael Antell ja erkki 
Kiukas.

Yhdistyksen varsinaisen 
kokouksen osallistujia Jaakko 
Ojanperän salissa.

Varsinaisen kokouksen avasi 
hallituksen pj. Kari Kuparinen 
ja sihteerinä toimi museon-
johtaja Anne Uotila-Laine. 
Kuvat: SMM / Taru Liukko-
nen. 
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yhdistyksen kokouksen tehtäviin kuuluu mm. valvoa yhdistyksen hallituksen toimin-
taa ja päättää esityksen pohjalta yhdistyksen sekä museon toiminnan linjauksista ja 
vahvistaa museotoiminnan johtosääntö. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntö-
muutosesitys, jonka yhdistyksen hallitus oli valmistellut ja jonka Patentti- ja rekiste-
rihallitus oli hyväksynyt ennakkotarkastuksessaan. Museoiden uuden valtionosuusjär-
jestelmän piiriin pääseminen vuoden 2020 alusta lähtien edellytti tiettyjä lisäyksiä ja 
tarkennuksia yhdistyksen sääntöihin. Varsinainen kokous hyväksyi ennakkotarkastetut 
säännöt, jotka voitiin ottaa välittömästi käyttöön.

Hallitus

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n hallituksen jäsenmäärä oli 
yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toukokuun 
22. päivään asti.

Hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä olivat: 

Puheenjohtaja, tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen, varajäsen lakimies Hannu S. 
Laine 
Varapuheenjohtaja, talousneuvos Mikael Antell (Suomen riistakeskus), apulaisjohtaja 
Jari Pigg 
ekonomi eeva Anttinen, FM Helena Suni
Diplomiekonomi Berndt von Frenckell, KTM Anders Borgström
Johtaja Tuomas Hallenberg (SML), järjestöpäällikkö Teemu Simenius
Kansanedustaja Timo Heinonen, professori Janne Vilkuna
Vanginvartija Lauri Jormanainen (Riihimäen kaupunki), yrittäjä Jones Pohjanvuori
Riistapäällikkö erkki Kiukas (Suomen riistakeskus), riistapäällikkö Jyri Rauhala
erätalouspäällikkö Jarmo Väisänen, lakimies Kimmo Laine
   
Hyväksytyn sääntömuutoksen jälkeen jäsenmäärä nousi yhteentoista. Hallituksen jä-
senet valitaan yhdistyksen kokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi. Hallituksen varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä on kolme–viisi toimintavuosittain erovuorossa. yhdis-
tyksen hallitukseen on valittava, mikäli kokous ei toisin päätä, seuraavien yhteisöjen 
esittämät jäsenet: Suomen riistakeskus, kaksi (2) jäsentä, Suomen Metsästäjäliitto ry., 
yksi (1) jäsen, Metsähallitus, yksi (1) jäsen, Suomen museoliitto ry., yksi (1) jäsen. 
Lisäksi hallituksessa tulee olla yksi (1) Suomen Metsästysmuseon kotipaikkakunnan 
edustaja. Museoyhdistyksen kunniapuheenjohtaja, FT Matti nurmisella on läsnäolo-
oikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksella on toimeenpanovalta yhdistyksen asioissa, ja sen tehtävänä on valvoa mu-
seon toimintaa yhdistyksen kokouspäätösten mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluu 
suunnitella ja kehittää yhdistyksen ja museon toimintaa sekä tehdä tarvittavat esitykset 
yhdistyksen kokouksille.
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Vuonna 2019 hallitus kokoontui neljä kertaa: 25.3., 22.5., 14.10. ja 25.11. Kokoukset 
pidettiin Suomen Metsästysmuseossa.

Huomionosoitukset

Kultainen ansiomerkki: Jarmo Väisänen.
Museon lahjapuukko: erkki Kiukas ja Jarmo Väisänen.

Hallituksen viimeistä ko-
kousta vietettiin joulunalus-
tunnelmissa 25. marras-
kuuta. Kuva: SMM / Perttu 
Matero.
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Työvaliokunta

Hallituksen pj. Kari Kuparinen, hallituksen varapj. Mikael Antell ja sihteeri museon-
johtaja Anne uotila-Laine.

Varainhankintavaliokunta 

Hallituksen varapj. Mikael Antell, hallituksen jäsen Berndt von Frenckell, museopal-
velupäällikkö Perttu Matero ja museonjohtaja Anne uotila-Laine. Tehtävänä on mu-
seoyhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ja yhteistyön kehittäminen metsästysalan 
yritysten kanssa. Valiokunnilla ei ollut kokouksia vuonna 2019.

Kiinteistötyöryhmä

Hallituksen pj. Kari Kuparinen, hallituksen jäsen Berndt von Frenckell, hallituksen 
jäsen Kimmo Laine ja museonjohtaja Anne uotila-Laine. Tehtävänä käsitellä museo-
kiinteistöä koskevia omistusoikeuskysymyksiä. Työryhmällä ei ollut kokouksia vuonna 
2019.

Tilintarkastajat

yhdistyksen tilintarkastajat tilikaudella 2019 olivat:

varsinaiset  Anne Terho, HT
   Pertti Mäkelä, HT

varatilintarkastajat Sirpa Wikholm, HT
   Marko Pöntinen, HT

Hallitustyöskentelynsä 
päättäville Erkki Kiukkaal-
le (vasen kuva) ja Jarmo 
Väisäselle luovutettiin 
huomionosoitukset vuoden 
viimeisessä kokoukses-
sa. Kuva: SMM / Perttu 
Matero.
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Talous 2019 

Metsästysmuseon toiminnan valtionavustukset saadaan sekä maa- ja metsätalousminis-
teriöstä että opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Vuonna 2019 riistanhoito- ja pyyntilu-
pakertymästä koostuva avustus oli 415 000 euroa, joka muodosti 63 % museon kaikis-
ta tuloista toimintavuoden aikana. opetus- ja kulttuuriministeriön henkilötyövuosiin 
perustuva avustus oli 185 765 euroa, henkilötyövuoden yksikköhinnan noususta joh-
tuen kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 7 959 euroa. oKM:n avustus muodosti 
28 % kaikista museotoiminnan tuloista. Valtionavustusten yhteenlaskettu summa oli 
600 765 euroa, yhteensä 91 % tuloista. 

Museon omatoiminen tuotto oli 42 750 €, joka koostui asiantuntijapalveluiden myyn-
nistä 2 020 €, museokaupan nettotuloista 7 716 €, pääsymaksuista 21 032 €, opastuk-
sista 933 €, näyttely- ja esinelainoista 600 €, valokuvatuloista 515 €, jäsenmaksuista 2 680 €, 
sponsorituloista 1 609 €, tilavuokrista 855 € ja muista varainhankinnan tuloista 4 135 €. 
Museon kaikista tuloista omatoimisen tuoton osuus vuonna 2019 oli 9 %. 

Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa 7 831,46 euron alijäämää.

 

Valtionavustukset asiakasta kohden 29 € (33 € vuonna 2018 ja 31 € vuonna 2017).

Asiakaspalvelun nettokulut asiakasta kohden 0,74 € (2,10 € vuonna 2018 ja 2,60 € 
vuonna 2017).
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Museokaupan myyntikate 7 716 €, asiakasta kohden 0,38 € (0,46 € vuonna 2018 ja 
0,41 € vuonna 2017).

Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:een voi varsinaisten jäsenten lisäksi 
kuulua yhteisöjäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja. yhdistyksen varsinaisek-
si jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostunut luonnollinen 
henkilö. yhteisöjäseneksi voi liittyä juridinen henkilö. Hallitus hyväksyy yhdistyksen 
jäsenet vapaamuotoisten hakemusten perusteella. yhdistyksessä oli vuonna 2019 yh-
teensä 242 maksanutta jäsentä (248 jäsentä vuonna 2018).

yhdistyksen jäsenet suorittavat jäsenmaksua vuosittain tai kertakaikkisena ainaisjäsen-
maksuna. Jäsenmaksujen suuruuden päättää vuosittain yhdistyksen kokous erikseen 
varsinaisille- ja yhteisöjäsenille. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jä-
senmaksua.

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

Suomen Metsästysmuseo ry:n jäsenillä on edustusoikeus yhdistyksen varsinaisessa ko-
kouksessa. Heillä on jäsenkortin näyttämällä vapaa pääsy museoon, he saavat kutsut 
näyttelyiden avajaisiin, alennuksia museokaupan tuotteista ja Käpälän jälkiä -uutiskir-
jeet.

yhdistykseen voi kuulua samanaikaisesti kymmenen kunniajäsentä ja kunniapuheen-
johtaja. yhdistyksen kunniajäsenet vuonna 2019 olivat: ministeri Iiro Viinanen, erä-
neuvos Juha K. Kairikko ja eräneuvos Jaakko ojanperä. yhdistyksen kunniapuheen-
johtaja on FT Matti nurminen.
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Museoyhdistyksen jäsenyydet

Vuonna 2019 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 Metsästysmuseo sijaitsee Riihimäellä osoitteessa Tehtaankatu 23 A. Riihimä-
en kaupungin museoyhdistyksen käyttöön rakennuttamissa tiloissa ovat näyttelysalit, 
toimisto- ja työhuoneet sekä osa kokoelmien säilytystiloista. Lähes kolmenkymmenen 
toimintavuoden aikana nykyiset tilat ovat käyneet ahtaiksi. erityisesti henkilökunnan 
työtilojen lisätarve on ilmeinen, toistaiseksi on erityisjärjestelyillä työpisteitä sijoitet-
tu museon kirjastoon, mikä on myös ainoa kokoustila. Museorakennuksessa sijaitseva 
kokoelmavarasto on liian pieni ja tilanpuutteen takia se toimii osittain myös rakennus-
materiaalien varastona. Varsinainen kokoelmavarasto on vuokratila, ja se sijaitsee kau-
pungin etelälaidalla. Tämä varasto on myös täyttynyt, eikä kokoelmien varastoinnille 
siellä ole lisätilaa. Lähivuosina on lisätilatarve ajankohtainen. 

Museon aulatila toimi perusnäyttelyn rakentamisen ajan varastotilana 
kokoelmille ja näyttelyrakenteille. Kuva: SMM / Taru Liukkonen.

Museon näyttelytiloja käytetään myös erilaisten ohjelmien 
autenttisena kuvauspaikkana. Kuva: SMM / Vesa Anttila.
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Vuonna 2017 Riihimäen kaupungin 
esittämä museokiinteistön omistusky-
symys on toistaiseksi avoin. Museo-
yhdistys ei ole nykyisessä tilanteessa 
voinut ottaa kantaa kaupungin ehdo-
tukseen ottaa kiinteistö vastaan kerta-
luontoisena avustuksena, jolloin kaikki 
kiinteistöön kohdistuvat kulut olisivat 
museoyhdistyksen vastuulla. Asian kä-
sittelyyn on vaikuttanut mahdollisen 
erämuseo-hankkeen eteneminen ja 
kaupungin museokeskussuunnitelma, 
jossa haetaan kokonaisratkaisua tila-
kysymysten osalta.

Museoturvallisuus 

Metsästysmuseon kokoelmien luonteesta johtuen ovat museon turvallisuusvaatimukset 
korkeat. Henkilöturvallisuuden osalta keskiössä ovat museon asiakkaat ja henkilökun-
ta. Tähän henkilösuojaukseen kuuluu asiakkaiden esteetön liikkuminen yleisötiloissa, 
minkä Metsästysmuseo on ottanut huomioon kaikessa näyttelysuunnittelussa ja siitä on 
myös tiedotettu. Asiakaspalvelua hoitava SoL Palvelut oy:n koulutettu henkilökunta 
vastaa museon avoinnaoloaikoina asiakkaiden kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta.

Museokokoelmien turvallinen esittely ja säilytys muodostaa Metsästysmuseossa toisen 
tärkeän suojauslinjan. Tämä käsittää museon kaikki kokoelmayksiköt, joita ovat esine-, 
kirjasto-, kuva- ja arkistokokoelmat. Kokoelmien säilytysolosuhteet on pyritty pitä-
mään mahdollisimman stabiileina, mikä nykyisissä rakennuksen olosuhteissa on mah-
dollista. Asekokoelman säilytys ja hoito on erityissuojauksen alla ja siitä vastaa Poliisin 
nimeämät museon asevastaavat intendentti Jukka Peltonen ja amanuenssi Vesa Anttila. 
Heidän tehtävänään on myös aselupien hakeminen ja kirjaaminen Aselain vaatimusten 
mukaisesti. Kanta-Hämeen Poliisi tarkistaa säännöllisesti aseiden varastointi- ja näyt-
telyolosuhteet. Kokoelmien esittely näyttelyissä suunnitellaan siten, että esilläolo ei ai-
heuta säilymisriskiä esineille. 

SoL Palvelut oy:n työntekijät vastaavat näyttelytiloissa kokoelmien turvallisuudesta. 
Riihimäen kaupunki on vastannut museorakennuksen ja piha-alueen muista turvalli-
suustoimista. euroopan unionin tietosuoja-asetusten noudattamisesta vastaava henki-
lö on toimistonhoitaja Kimmo Karjakoski.

SOL Palvelut Oy:n työn-
tekijöiden tehtäviin kuuluu 
näyttelyiden avaaminen ja 
sulkeminen. Kuvassa Ulla-
Maija Hänninen käynnistää 
Ohto-installaatiota. Kuva: 
SMM / Katja Jaakkola.
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HenKILÖKuntA

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, TaM, näyttelyn suunnittelu 7.1. - 28.2.2019.
Ahopelto, Heikki, puuseppä, näyttelyn rakentaminen 11.2. - 15.5.2019.
Hedman, nikolas, media-assistentti 1.11. - 20.12.2019.
Heinonen, Sirpa, FM, kuva-arkiston järjestely- ja luettelointityö 1.5. - 31.12.2019.
Mönkkönen, Tiina, media-assistentti 21.5. - 20.8.2019.
Rajatie, Hannu, museoavustaja palkkatuella 1.1. - 30.6.2019.  

Media-assistentti Tiina Mönkkönen 
työskenteli kesäajan digitointitehtävis-
sä. Kuva: SMM / Perttu Matero.

Heikki Ahopelto asentaa vitriiniä 
uuteen perusnäyttelyyn. Kuva: SMM / 
Taru Liukkonen.

Media-assistentti Nikolas Hedman oli loppuvuo-
desta digitoijana ja nykydokumentointikuvaajana. 
Kuva: SMM / Perttu Matero.



•
•
•
14

Talvikin pitkäaikainen juon-
taja Kalervo Viitanen (oik.) 

haastattelee Riihimäen 
Eränkävijöiden puheenjoh-

taja Harri Jokelaa. Kuva: 
SMM / Taru Liukkonen.

Lyhytaikaiset

Pokrywka, Agnieszka
Portaankorva, Petrus
Riihiaho, Rauli
Rounakari, Tuomas
Viitanen, Kalervo

Opiskelijat

Hyria koulutus oy, Kulttuuriala, AV-viestintä 

Saarinen, Rosa-Maria 18.3. - 14.6.2019.
Tiili, Milla 2.1. - 26.6.2019.

Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK), Riihimäki, tietotekniikkalinjan koulutusoh-
jelma

2.9. - 18.12.2019 välisenä aikana: 
Kankaisto, Jesse
Kilpirinne, otto
Sköld, Aleksi
Terttula, Jonas
Wiik, esa

TET-harjoittelijat

Juurinen, nina 8. - 9.5.2019, Riihimäen lukio.
nurminen, Tuomas 4. - 5.4 ja 8.4.2019, Riihimäen lukio.
Rastas, Henri 4. - 5.4 ja 8.4.2019, Riihimäen lukio.

Ostopalvelut

Anticimex oy
Dialab oy
esatesk oy 
JMRK Pro Tmi
Jussin Puutuote
Lehonpaja Ky
Lingsoft Language Services oy
LR-laskenta oy
Maankaje oy
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Mainossulka oy
Mediafarmi oy
Momeo oy
nelli kuvaa!
Prafit oy
Riihimäen Sähkö-Teho oy
SoL Palvelut oy
Somitek oy
Sommelo ry
Studio Antti Saraja
Studio Henry Forssell
tt-urex oy 
Tallinna Raamatutrükikoja
Vuoliainen oy

SOL Palvelut Oy 

Aalto Roope, Hänninen ulla-Maija, Pelli Satu ja Puukari Joni. 

Koulutus, edustus ja työryhmät 

Allonen, Pekka
 Daniel J. Wadénin elämäkertaprojektin palaveri. Suomen Metsästysmuseo   
 17.1., 23.10. ja 15.11.2019. 
 Jaakko ojanperän eräneuvosjuhla. Marskin Maja, Loppi 1.2.2019.
 Karjalaisen eräperinnekirjan kirjoittajatapaaminen. Karjala-talo, Helsinki   
 15.2.2019.
 Hokkaidon yliopiston professori yoshinori Hishitan ja tohtori Ryuichi Masu-  
 dan vierailun opastus. Suomen Metsästysmuseo 22.2.2019.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 1.3., 20.3. ja 23.5.2019.
 Sakon historiikki-palaveri. Suomen Metsästysmuseo 21.5.2019.
 Henkilökunnan kesäretki. Tuusulanjärven kulttuurikohteet 6.6.2019.
 Henkilökunnan opintomatka. Berliini 18. - 20.9.2019.
 Karjalaisen eräperinnekirjan suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo   
 25.9.2019.
 Collecte-tietokannan suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo    
 16.10.2019.
 yksityisarkistoseminaari. Kansallisarkisto, Helsinki 5.11.2019.
 näyttelycafe. Suomen museoliiton koulutustilaisuus. Suomen lasimuseo ja   
 Suomen Metsästysmuseo 12.11.2019.
 uudenmaan erätulet. Tuusula 16.11.2019. 
 Museonjohtaja Leena Hiltulan syntymäpäivät. Riihimäki 22.11.2019. 
 P. e. Svinhufvudin muistosäätiön järjestämä P. e. Svinhufvudin syntymäpäi-  



•
•
•
16

 väjuhla. ostrobotnia, Helsinki 13.12.2019. 
 Suomen Metsästäjäliiton joulupuuro. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki   
 17.12.2019.

Anttila, Vesa 
 Työpaikkaohjaajakokous. HAMK, Riihimäki 30.1. ja 26.9.2019.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 14.2., 28.2., 1.3., 20.3., 23.5.  
 2019.
 Pönttöpäiväpalaveri sekä lehdistötilaisuus. Suomen Metsästysmuseo    
 20.3.2019.
 Työpaikkaohjaajakokous Hyria koulutus oy:n kanssa. Hyria/Suomen Metsäs-  
 tysmuseo 27.3., 17.4., 6.6., ja 11.9.2019.
 Suomen Kennelsäätiön kokous. Suomen Metsästysmuseo 20.5.2019.
 Sakon historiikki-palaveri. Suomen Metsästysmuseo 21.5.2019.
 näyttelycafe-kokous. Suomen Metsästysmuseo 13.8. ja Sako oy, Riihimäki   
 12.9.2019.
 näyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 23.8., 11.9., 9.10. ja 15.10.2019.
 oTSo-perusnäyttelyosion viimeistelytyöt-palaveri. Suomen Metsästysmuseo   
 23.8.2019.
 Trofee-näyttelyn kokous. Riihimäen Messut 26.8.2019.
 Henkilökunnan opintomatka. Berliini 18. - 20.9.2019. 
 Collecte-tietokannan suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo    
 16.10.2019.
 näyttelycafe. Suomen museoliiton koulutustilaisuus. Suomen lasimuseo ja   
 Suomen Metsästysmuseo 12.11.2019.
 uudenmaan erätulet. Tuusula 16.11.2019. 
 Suomen Metsästäjäliiton joulupuuro. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki   
 17.12.2019.
 
Karjakoski, Kimmo
 Talvikki-tapahtuman palaverit. Suomen Metsästysmuseo 21.1., 7.2., 15.11. ja  
 19.11.2019.
 Jaakko ojanperän eräneuvosjuhla. Marskin Maja, Loppi 1.2.2019.
 Tilintarkastus. Suomen Metsästysmuseo 6.5.2019.
 Suomen Metsästysmuseo ry:n varsinainen kokous. Suomen Metsästysmuseo   
 22.5.2019.
 Henkilökunnan kesäretki. Tuusulanjärven kulttuurikohteet 6.6.2019.

Liukkonen, Taru
 Jaakko ojanperän eräneuvosjuhlan suunnittelukokous. Marskin Maja, Loppi   
 30.1.2019.
 Talvikki-tapahtuman palaverit. Suomen Metsästysmuseo 21.1., 7.2.,    
 20.2., 15.11. ja 19.11.2019.
 Ansala-kirjan aineistopalaveri. Suomen Metsästysmuseo 22.1.2019.
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 Jaakko ojanperän eräneuvosjuhla. Marskin Maja, Loppi 1.2.2019.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 1.3., 20.3. ja 23.5.2019.
 Miikodesign-tuotepalaveri. Suomen Metsästysmuseo, 9.5.2019.
 Sakon historiikki-palaveri. Suomen Metsästysmuseo 21.5.2019.
 Henkilökunnan kesäretki. Tuusulanjärven kulttuurikohteet 6.6.2019.
 Henkilökunnan opintomatka. Berliini 18. - 20.9.2019.
 Joulutoripalaveri. Suomen Metsästysmuseo 4.10.2019.
 Collecte-tietokannan suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo    
 16.10.2019.
 Jouluikkunan suunnittelupalaveri. Suomen Metsästysmuseo 31.10.2019.

Matero, Perttu
 Helsinki Knife Show. Vanha ylioppilastalo, Helsinki 4.1.2019.
 Talvikki-tapahtuman palaverit. Suomen Metsästysmuseo 21.1., 7.2.,    
 20.2., 15.11. ja 19.11.2019.
 Kulttuuriyhteistyöryhmän kokoukset. 11.2., 6.3., 3.10., 3.12.2019.
 Postiviidakko-uutiskirjealustan perehdytys. Videopalaveri, Suomen Metsästys-  
 museo 7.3.2019.
 MyStay-markkinointisivustokoulutus. Riihimäen tilat ja kehitys oy, Matka-  
 keskus, Riihimäki 18.3.2019.
 Pönttöpäiväpalaveri sekä lehdistötilaisuus. Suomen Metsästysmuseo    
 20.3.2019.
 Taiteiden yö @ Riihimäki -palaveri, Scandic Riihimäki 25.3.2019.
 Museoiden yö -palaveri. Työväentalomuseo, Riihimäki 6.5.2019.
 Miikodesign-tuotepalaveri. Suomen Metsästysmuseo, 9.5.2019.
 yleHämeenlinna TV- ja radioinserttien teko. Suomen Metsästysmuseo,   
 23.5.2019.
 Henkilökunnan kesäretki. Tuusulanjärven kulttuurikohteet 6.6.2019.
 oTSo-perusnäyttelyosion viimeistelytyöt -palaveri. Suomen Metsästysmuseo  
 23.8.2019.
 erämessut goes Haltia -tapahtuma. Suomen Luontokeskus Haltia, espoo   
 31.8.2019.
 Henkilökunnan opintomatka. Berliini 18. - 20.9.2019.
 Markkinointitapaaminen. Tervaniemi, Janakkala 27.9.2019.
 Joulutoripalaveri. Suomen Metsästysmuseo 4.10.2019.
 Tapaaminen, Tiina Paukola. Suomen Metsästysmuseo 17.10.2019.
 Luento, karhunpeijaiskoulun opettaja ja hantishamaani Timofei Moldanov.   
 Järj. Suomi-Venäjä- Seura Valkeakoski, Valkeakosken kaupunginkirjas-  
 to 21.10.2019.
 näyttelycafe. Suomen museoliiton koulutustilaisuus. Suomen lasimuseo ja   
 Suomen Metsästysmuseo 12.11. ja Sako oy 13.11.2019.
 VIKKe-kulttuurimatkailuhankkeen koulutukset. HAMK Visamäki, Hä-  
 meenlinna 24.10. ja 28.11.2019.
 Riihimäki-matkaoppaiden koulutustilaisuus. Riihimäen tilat ja kehitys oy,    



•
•
•
18

 Matkakeskus, Riihimäki 2.12.2019.
 Suomen Metsästäjäliiton joulupuuro. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki   
 17.12.2019.

Peltonen, Jukka
 Karjalaisen eräperinnekirjan suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo   
 14.1. ja 25.9.2019.
 Jaakko ojanperän eräneuvosjuhla. Marskin Maja, Loppi, 1.2.2019.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 14.2. ja 28.2.2019.
 Sakon historiikki-palaveri. Suomen Metsästysmuseo 21.5.2019.
 Henkilökunnan kesäretki. Tuusulanjärven kulttuurikohteet 6.6.2019.
 näyttelycafe-palaveri. Suomen Metsästysmuseo 13.8.2019 ja Sako oy   
 12.9.2019.
 näyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 23.8., 11.9. ja 15.10.2019.
 Henkilökunnan opintomatka. Berliini 18. - 20.9.2019.
 näyttelycafe, Suomen Museoliiton koulutustilaisuus, Suomen lasimuseo ja   
 Suomen Metsästysmuseo 12.11. ja Sako oy 13.11.2019.
 Suomen Metsästäjäliiton joulupuuro. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki   
 17.12.2019.
 
uotila-Laine, Anne
 Jaakko ojanperän eräneuvosjuhlan suunnittelukokous. Suomen Metsästys-  
 museo 8.1. ja Marskin Maja, Loppi 30.1.2019.
 erämuseoselvitystyön ohjausryhmän kokous. Suomen Metsästysmuseo 11.1.,   
 4.3. ja 3.4.2019. 
 Karjalaisen eräperinnekirjan suunnittelukokous. Suomen Metsästysmuseo   
 14.1.2019.
 Daniel J. Wadénin elämäkertaprojektin palaveri. Suomen Metsästysmuseo   
 17.1.2019. 
 Shooting Center -esittelykokous. Sako oy, Riihimäki 18.1.2019.
 Talvikki-tapahtuman palaverit. Suomen Metsästysmuseo 21.1., 7.2.,    
 20.2., 15.11. ja 19.11.2019.
 Ansala-kirjan aineistopalaveri. Suomen Metsästysmuseo 22.1.2019.
 Jaakko ojanperän eräneuvosjuhla. Marskin Maja, Loppi 1.2.2019.
 Perusnäyttelypalaveri. Suomen Metsästysmuseo 1.3., 20.3. ja 23.5.2019.
 Museoyhdistyksen sääntömuutoskokous. Suomen Metsästysmuseo    
 12.3.2019.
 Suomen Metsästysmuseo ry:n hallituksen kokous. Suomen Metsästysmuseo   
 25.3., 22.5., 14.10. ja 25.11.2019.
 Kulttuuriyhteistyöryhmän kokous. Punainen talo, Riihimäki 11.4.2019.
 Metsästysmuseon ja Kalastusmuseoyhdistyksen välisen aiesopimuksen suun-  
 nittelu ja sopimuksen allekirjoitus. Suomen Metsästysmuseo 26.4. ja    
 7.6.2019.
 Tilintarkastus. Suomen Metsästysmuseo 6.5.2019.
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 Kehittämispalaveri SoL-Palvelut oy. Suomen Metsästysmuseo 7.5.2019.
 Sakon historiikki-palaveri. Suomen Metsästysmuseo 21.5.2019.
 Suomen Metsästysmuseo ry:n varsinainen kokous. Suomen Metsästysmuseo   
 22.5.2019.
 Metsästyskurssi. Järjestäjinä Kauppalehti, Sako oy ja Suomen Metsästysmu-  
 seo. Suomen Metsästysmuseo 24.5.2019.
 Henkilökunnan kesäretki. Tuusulanjärven kulttuurikohteet 6.6.2019.
 erämuseo-hankekokous. Suomen Metsästysmuseo 19.6., maa- ja metsä-  
 talousministeriö, Helsinki 13.9. ja Riihimäen kaupungintalo 7.11.2019.
 näyttelycafe-kokous. Suomen Metsästysmuseo 13.8. ja Sako oy, Riihimäki   
 12.9.2019. 
 Toimittaja Heikki Haapavaaran siunaus- ja muistotilaisuus. Porvoo 4.9.2019.
 Henkilökunnan opintomatka. Berliini 18. - 20.9.2019.
 erämuseon perustamishankkeen rahoitushakemuksen laadinta Kalastusmu-  
 seoyhdistyksen pj. Stina Koiviston kanssa 25.9.2019.
 yhteistyöpalaveri. Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.   
 Riihimäki 7.10.2019.
 näyttelyt 2020 -palaveri. Suomen Metsästysmuseo 9.10.2019.
 erämuseo-hankkeen rekrytointityöryhmän kokous. Suomen Metsästysmuseo   
 28.10., 20.11., 27.11. ja 2.12.2019.
 näyttelycafe. Suomen Museoliiton koulutustilaisuus. Suomen lasimuseo ja   
 Suomen Metsästysmuseo 12.11. ja Sako oy 13.11.2019.
 Museonjohtaja Leena Hiltulan syntymäpäivät. Riihimäki 22.11.2019.

Henkilökunnan kokouksia on pidetty n. kahden viikon välein. niissä suunnitellaan 
tulevia aikatauluja ja käsitellään muita koko henkilökuntaa koskevia ajankohtaisia asi-
oita. Kokouksista kirjataan muistio.

Esitelmät ja osallistuminen tapahtumiin

Museon rooliopastushahmo erämies erkkiläinen osallistui Suomen luonnon päivänä 
31.8. Suomen luontokeskus Haltiassa järjestettyyn erämessut Goes Haltia -tapah-
tumaan. Riihimäen messujen ja Haltian järjestämässä tapahtumassa oli esillä eräalan 
tuotteita ja toimijoita ja ohjelmassa oli mm. näytöksiä sekä kansanmusiikkia. erkkiläi-
nen pystytti messukentälle loueasennon, jossa museoesitteiden ja -kuulumisten lisäksi 
sai tutustua vanhan ajan erävarusteisiin. erkkiläinen vieraili myös messulavalla retkei-
lytoimittaja Joppe Rannan haastattelussa. Haltiassa oli päiväkävijöiden lisäksi liikkeel-
lä myös retkeilijöitä, jotka osallistuivat nuku yö ulkona -tempaukseen. Tapahtumaan 
osallistui arviolta 2 000 kävijää.

Suomen museoliiton koulutustilaisuus näyttelycafe pidettiin Riihimäellä 12. - 13.11. 
näyttelycafe järjestetään vuosittain museossa, jonka näyttelyt on viime aikoina uusit-
tu. Museoammattilaisille tarjoutuu mahdollisuus saada syvällistä tietoa muutosproses-

Museon roolihahmo Erkki-
läinen esitteli perinteisiä erä-
varusteita Suomen luonnon 
päivänä 31.8. Erämessut 
Goes Haltia -tapahtumassa. 
Kuva: Ninni Manninen.
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seista ja tutustua samalla käytössä oleviin museoteknisiin uudistuksiin. näyttelycafeen 
ensimmäinen päivä vietettiin Metsästysmuseossa sekä Suomen lasimuseossa. Metsäs-
tysmuseon uudistetut perusnäyttelyt olivat tarkastelun ja arvioinnin kohteina. ennen 
näyttelykierrosta ohto-installaation suunnittelija TaM Kalle Ahonen ja amanuenssi 
Vesa Anttila esittelivät näyttelyn suunnittelu- ja toteutusprosessia. Parasta antia Met-
sästysmuseon henkilökunnalle koulutuksessa oli näyttelyiden jälkeen tapahtunut tois-
ten museoammattilaisten näyttelykokemusten purkaminen, analyysit ja keskustelut. 
Iltapäivällä museonjohtaja Anne uotila-Laine esitteli yhdessä Suomen Kalastusmu-
seoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Koiviston kanssa erämuseo-hanketta. 
Toisena päivänä koulutustilaisuus oli Sako oy:llä, jossa osallistujilla oli ainutlaatuinen 
tilaisuus tutustua tehdasmuseon tiloihin.

Museo osallistui tuttuun tapaan Suomen Metsästäjäliiton uudenmaan piirin järjes-
tämille uudenmaan erätulille. Tämä vuosittainen uudenmaan kuntia ja kaupunkeja 
kiertävä eräväen yleisötapahtuma järjestettiin nyt Tuusulassa marraskuun 16. päivänä. 
uudenmaan erätulet sytytettiin jo 30. kerran. Amanuenssit Vesa Anttila ja Pekka Allo-
nen esittelivät yleisölle museon toimintaa ja myivät museokaupan tuotteita. erätulilla 
on myös hyvä luoda kontakteja metsästäjäkenttään. 

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin edistämisellä pyritään turvaamaan henkilökunnan terveys ja työkyky 
koko uran ajan. Suomen Metsästysmuseo ry:n tavoitteena on, että työ museossa on tur-
vallista, terveellistä ja mielekästä, sitä tekevät ammattitaitoiset työntekijät hyvin johde-
tussa organisaatiossa. Museon johtajan tehtävänä on varmistaa, että yhteistyö sujuu ja 
työyhteisössä voi saada tukea toisilta. Työntekijöillä on tärkeä vastuu oman työkykyn-
sä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä ja jokainen voi vaikuttaa työpaikkansa 

Näyttelycafeen toinen koulu-
tuspäivä pidettiin Sako Oy:n 
saneeratun tehdasrakennuk-
sen vaikuttavassa kokous- ja 
näyttelytilassa. Kuva: SMM / 
Anne Uotila-Laine. 



Syyskuussa opintomat-
ka suuntautui Berliiniin, 

jossa kohteena olivat 
mm. Museosaaren 

näyttelyt. Kuva: SMM / 
Jukka Peltonen.

Näyttelyiden avaamisen 
jälkeen henkilökunta tutustui 
virkistysmatkallaan Tuusu-
lanjärven kulttuurikohteisiin. 
Kuva Ainolan puutarhasta. 
Kuva: SMM / Tiina Mönk-
könen.

myönteiseen ilmapiiriin. Työhyvinvoinnista huolehditaan yhdessä koko henkilökun-
nan voimin.

Metsästysmuseossa hyvinvointia työssä pyritään ylläpitämään avoimella tiedotuksel-
la ja toiminnan suunnittelulla, johon kaikki osallistuvat. Suomen Terveystalo oy on 
museon työterveyspalvelujen tarjoaja ja käytössä on varhaisen tuen malli, jossa muun 
muassa seurataan sairauspoissaolojen määrää ja pyritään siten myönteisesti vaikutta-
maan työntekijöiden työssä jaksamiseen. Työnantajana Suomen Metsästysmuseo ry. 
tukee työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tarjoamalla Smartumin etuja. 
Liukuva työaikajärjestelmä mahdollistaa työntekijöiden joustavan työajan suunnitte-
lun. Mahdollista on myös etätyön tekeminen siitä erikseen sovittaessa. Työssä viih-
tyvyyden kannalta oleellisin tekijä on koko henkilökunnan yhteinen tavoitteellisuus 

museotoiminnassa. Metsästysmuseon henkilökunta muo-
dostaa erinomaisen moniosaajien tiimin, joka eri projek-
teissa ”pelaa samaan maaliin”.

Toukokuussa koko henkilökunta teki kevätretken tutus-
tuen Tuusulanjärven kulttuurikohteisiin. Syyskuussa teh-
tiin opintomatka Berliiniin, jossa kohteena oli kaupungin 
runsas museotarjonta. Syksyllä käytiin Suomen Kansallis-
teatterissa katsomassa Sapiens-näytelmä, jonka mainosku-
vauksessa oli käytetty Jaakko ojanperän trofeekokoelmaa. 
Vuosi päättyi yhteiseen joululounaaseen juhlatalo Leh-
mushovissa. yhteiset retket ja matkat ovat oleellinen osa 
työhyvinvointia. Metsästysmuseon hallitus on aina suh-
tautunut henkilökunnan yhteisten opintomatkojen järjes-
tämiseen erittäin positiivisesti ja kannustavasti.
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muSeotoImIntAyKSIKKÖ

KOKOELMAT

Suomen Metsästysmuseon johtosäännön mukaan museon toimialana on metsästys-, 
erä- ja pyyntikulttuurin keruu, tallennus, tutkimus ja esittely. Hallinnollisesti Met-
sästysmuseon kokoelmatoiminta on jaettu neljään itsenäiseen toimintayksikköön: esi-
nekokoelmat, kirjastokokoelmat, arkisto ja kuva-arkisto. yksiköiden toimintaperiaat-
teet on määritelty museon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa, joka päivitettiin vuonna 
2019.

Keruutoimintaa ohjaa myös Museoviraston koordinoima museoiden välinen tallennus- 
ja kokoelmatyönjako (TAKo). Metsästysmuseo toimi yhdessä yhdeksän muun museon 
kanssa poolissa 1, Ihminen ja luonto. TAKo-työnjaolla pyritään välttämään moninker-
taista päällekkäistä saman ilmiön tallennusta sekä toisaalta varmistamaan, ettei mitään 
olennaista jää museoiden tallennustyön ulkopuolelle. Metsästysmuseon tallennusvas-
tuulle kuuluvia aihepiirejä ovat muun muassa metsästys ja eräkulttuuri, riistanhoito ja 
-tutkimus, riistaeläimet, metsästysyhdistykset, metsästysaseet ja asevalmistus, metsäs-
tysmatkailu ja erätaide – kaikki aihealueita, joita museo jo omienkin keruuohjelmiensa 
mukaisesti tallentaa. TAKo-työnjaon mukaisesta kokoelmakertymästä raportoidaan 
vuosittain Museovirastolle. nykyisellään Metsästysmuseon kokoelmat antavat varsin 
kattavan ja monipuolisen kuvan suomalaisesta metsästyksestä 1800-luvulta nykypäivään 
vanhimpien aineistojen ulottuessa aina 1500- ja 1600-luvulle asti.

Lauhanvuoressa doku-
mentoitiin mm. peurojen 
pannoittamista. Kuvassa 
erätarkastaja Heikki Taipale 
(vas.) ja tutkija Sakari Mykrä-
Pohja. Kuva: SMM / Nikolas 
Hedman.
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Vuonna 2019 Otso-osion näyttelytyöryhmä tutki ja hyödynsi museon kaikkien eri yk-
siköiden kokoelmia käsikirjoitusvaiheessa. Kuva-arkiston kokoelmia käytettiin myös 
näyttelyn kuvituksessa, ja esineitä sekä arkiston ja kirjaston kokoelmia asetettiin ylei-
sön nähtäville itse näyttelyyn. Kokoelmayksiköiden aineistoja käytettiin museon koti-
sivujen blogiosiossa, jossa esiteltiin esine-, arkisto- ja kirjastoaineistoihin liittyviä mie-
lenkiintoisia tarinoita. Metsästyslehdet ja muut eräalan julkaisut hyödynsivät edelleen 
museon kuva-arkiston kokoelmia.

Metsästysmuseon laajoista kokoelmista on vain pieni osa yleisön nähtävillä perusnäyt-
telyssä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Luetteloituihin kokoelma-aineistoihin oli vuonna 
2019 mahdollista tutustua Kantapuu- ja Finna-tietokannoissa, joissa esimerkiksi kaik-
kien museon esineiden perustiedot ovat yleisön tavoitettavissa. Jatkossa aineistot ovat 
selattavissa ainoastaan Finnassa.

Museon käyttämästä e-kuva -ohjelmasta siirrytään käyttämään Collecte-kokoelman-
hallintajärjestelmää. Collecte on e-kuvan pohjalta kehitetty uusi tapahtuma- ja ilmiö-
pohjainen kokoelmanhallintajärjestelmä 2020-luvun tarpeisiin. Collecte tarjoaa uuden 
modulaarisen tallennusalustan, monipuolisen hakukoneen ja joustavat aineistojen jul-
kaisumahdollisuudet rajapintojen kautta rajoittamattomalla käyttäjämäärällä. Collec-
tea kehitetään ketterän kehityksen menetelmillä yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksessa 
järjestelmätoimittaja userixin kanssa. 

Metsästysmuseon kokoelmista kiinnostunut asiakas voi erikseen sovittaessa tulla mu-
seolle tutustumaan häntä varten esille otettuihin aineistoihin museon henkilökunnan 
avustamana. Kokoelmia voidaan myös lainata tai vuokrata esimerkiksi muiden muse-
oiden näyttelyihin ja myös kaupalliseen käyttöön tietyin edellytyksin.

Metsästysmuseon kokoelmat 
saivat näkyvyyttä Kansallis-

teatterin Sapiens-näytelmän 
ennakkomarkkinoinnissa. 

Siperianvuorikauris-dioraama 
Jaakko Ojanperän salissa 

toimi erinomaisesti mainos-
kuvauksen miljöönä. Kuva: 

SMM / Taru Liukkonen.
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nykydokumentoinnin tehtävänä on tallentaa ilmiökeskeisesti aineellista sekä aineeton-
ta kulttuuriperintöä. MetsäpeuraLIFe-hankkeen dokumentointia jatkettiin vuonna 
2019. Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoissa 23. - 24. huhtikuuta haastatel-
tiin tarhojen hoitajia ja hankkeesta vastaavia riistantutkijoita sekä dokumentoitiin met-
säpeurojen totutustarhoja. Kansallispuistoissa tehdyt neljä videohaastattelua liitettiin 
myös osaksi muistitietohaastattelujen kokoelmaa. Videot kuvasivat ja editoivat Hyrian 
opiskelijat Milla Tiili ja Rosa-Maria Saarinen. Lauhanvuoressa dokumentoitiin vielä 
peurojen vapautus totutustarhoista 3. joulukuuta. Tämän dokumentin kuvasi media-
assistentti nikolas Hedman. 

Esinekokoelmat

Vuoden 2019 esinekartunta oli lähes samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. 37 kir-
jattua esine-erää sisälsi yhteensä noin 170 esinettä. Lahjoituksina saatiin 140 esinettä, 
loput olivat museon omia hankintoja tai ns. museolöytöjä, vanhoja luetteloimattomia 
kokoelmaesineitä ilman saantitietoja. Vuoden esinekartunta luetteloitiin ja valokuvat-
tiin, ja tiedot siirrettiin Kantapuu-kokoelmatietokantaan. Aikaisempien vuosien luet-
teloimattomia esineitä luetteloitiin ja kuvattiin noin 25 kappaletta. Kaikkiaan vuoden 
aikana lisättiin esinetietokantaan 194 uutta tietuetta, ja vuoden 2019 lopussa Kanta-
puussa oli 15 285 esinetietuetta. Aikaisemmin tallennettuja tietueita täydennettiin ja 
korjattiin edelleen jatkuvana prosessina.

Vuoden 2019 esinekartunta vastasi Metsästysmuseon tallennustavoitteita ja TAKo-
yhteistyössä museolle asetettua tallennusvastuuta. Kartunnasta tehtiin vuosittainen 
TAKo-raportti Museovirastolle.

Vaikka aseiden vastaanottokriteereitä onkin viime vuosina 
tiukennettu, karttuivat museon asekokoelmat yhdeksällä 
aseella, joista viisi oli kivääreitä, kaksi haulikkoja, yksi pie-
noiskivääri ja yksi drillinki. Kaikki aseet olivat takalataus-
aseita – yhtään suustaladattavaa asetta ei kokoelmiin vuoden 
aikana saatu. yksi sepäntekemä haulikko mahtui tehdasval-
misteisten aseiden joukkoon. Aselahjoituksia saatiin muun 
muassa Riihimäen kaupunginmuseolta.

Valtaosa vuoden lahjoituksista oli 1900-luvun esineitä, uu-
dempia ja vanhempia esineitä kokoelmiin tarjotaan har-
vemmin. Vuoden hienoimpia vanhoja esineitä olivat Pentti 
Katajan lahjoittamat nahkainen, koristekirjailtu asehihna 
vuodelta 1879 sekä jugendtyylisesti koristeltu asepussi 1900-
luvun alusta. Katajan lahjoitukset myös konservoitiin, ja ase-
hihnaa voi nyt ihailla museon perusnäyttelyssä.

Pentti Kataja esittelee 
lahjoittamiaan jugendtyylistä 
asepussia ja vuodelta 1879 
olevaa koristeommeltua 
asehihnaa. Kuva: SMM / 
Taru Liukkonen.
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Täytettyjä eläimiä ja niiden osia saatiin 
kokoelmiin 18 kappaletta. Valtaosa näis-
tä, yksitoista trofeeta, kartuttivat Jaakko 
ojanperän trofeekokoelmaa, jossa oli vuoden lopussa yli 300 trofeeta ja eläinnäytettä 
112:sta eri lajista tai alalajista. ojanperä lisäsi kokoelmaansa toisen afrikanilveksen, 
pyreneidenvuorikauriin (Beceite ibex) ja gasellikeihäsantiloopin päätrofeen sekä useita 
sarvitrofeita.

Museon taidekokoelmia kartutettiin kahdella Pekka Poutiaisen maalauksella. erävaa-
tetusta lahjoituksissa edustivat mm. hylkeennah-
karukkaset ja ahmaturkislakki. Kokoelmiin saatiin 
myös kalastusesineistöä, kuten esimerkiksi Suinu-
lassa toimineen Suomen Kalastusväline o.y:n pilk-
kimallien esittelytaulu. esinekokoelmaan kuuluva 
metsästysseurojen merkkikokoelma täydentyi 15 
merkillä ja sisältää nyt yhteensä 1 916 seuramerk-
kiä.

Myös esinelainausten määrä pysyi edellisvuoden 
tasolla. Kokoelmalainoja oli kaikkiaan 16, joista 
osa oli aikaisempien pitkäaikaislainausten jatkoa. 
Metsästysmuseolta lainattiin mm. suomalaisten ur-
heiluampujien käyttämiä aseita ja muuta aineistoa 
Turun Asehistoriallinen Seura Arma Aboan näytte-
lyyn Liedon Vanhalinnassa. ojanperän kokoelmaa 

Vaatekokoelmat saivat täydennystä. Lahjoitetun 
ahmaturkislakin takaosaan on jätetty ahman kä-
pälät kynsineen. Kirpputorilta hankitun päällystakin 
vuori, hihansuut ja kaulukset ovat lammasta, napit 
nahkaa. Valmistettu Friitalan Nahka Oy Nahka-
pukutehtaassa Ulvilassa 1940-50-luvulla. Kuvat: 
SMM / Jukka Peltonen.

Risto Nederström lahjoitti 
museolle Stockmann-merk-
kisen saksalaisen drillingin, 
jonka hän oli saanut vuonna 
1973 metsänhoitaja Gösta 
Hildéniltä. Lahjoitusta vastaan-
ottamassa intendentti Jukka 
Peltonen. Kuva: SMM / Perttu 
Matero.
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hyödynnettiin Suomen Kansallisteatterin Sapiens-näytelmän markkinointimateriaalin 
tuottamisessa.

Kirjasto 

Kirjaston kokoelmia käytettiin perusnäyttelyn viimeisen vaiheen, 
Otso-salin, tekstien laadinnassa ja kuvatoimituksessa, ja muutamia 
kirjaston niteitä on myös esillä itse näyttelyssä. Kirjoja ja lehtiä oli 
lisäksi lainassa museon Punaturkin jäljillä -näyttelyn mukana Pieli-
sen museossa Lieksassa loppuvuodesta.

Metsästyskirjasto palveli kirjastossa vierailleita ja puhelimitse tai 
sähköpostitse yhteyttä ottaneita asiakkaita entiseen tapaan. Tutki-
joille ja toimittajille haettiin tietoa muun muassa seuraavista aiheis-
ta: metsänvartijoiden tehtävät, Ansalan metsästysseura, hirven- ja 
karhunmetsästyksen historia, eränkäynnin sanasto ja piisamin met-
sästysaika vuonna 1983. Suden houkuttelusta sikaa vinguttamalla 
sekä sudenkuopasta ja -tarhasta, etsittiin tutkijoille piirroskuvia. 
Vastaavista vanhoista pyyntimuodoista on usein olemassa ainoas-

Päiväunia tuolissa torkkuva kettu on myös 
Jani Peuran Ojanperän saliin vuonna 2019 
täyttämä. Kuva: SMM / Jukka Peltonen.

Lentoon pyrähtänyttä viiriäistä tavoittelevan aavikkoilveksen on taidokkaasti täyttänyt kon-
servaattori Jani Peura. Eräneuvos Jaakko Ojanperä kaatoi ilveksen Etelä-Afrikassa vuonna 
2015. Kuva: SMM / Jukka Peltonen.

Kansatieteen dosentti, FT Tep-
po Korhonen tutkii karhun- ja 
sudenpyyntiin liittyvää aineistoa 
tieteellistä julkaisuaan varten. 
Kuva: SMM / Taru Liukkonen.
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taan kirjallisia tai piirrettyjä dokumentteja. Karhunkierroksen ostoilmoitus puolestaan 
löytyi asiakkaalle Åbo underrättelser -lehdestä vuodelta 1850. 

Asiakkailla oli mahdollisuus tutustua kirjaston kokoelmiin verkossa Kantapuu-tieto-
kannan kautta. Tallennusohjelmana toimi edelleen kirjastostandardeihin pohjautuva 
PrettyLib-kirjastojärjestelmä. Lehtivuosikertojen sidonnassa pidettiin välivuosi, koska 
on kustannustehokkaampaa sidotuttaa niitä joka toinen vuosi.

Kirjojen keruutoimintaa jatkettiin Kokoelmapoliittisen ohjelman periaatteita noudat-
taen omien hankintojen ja lahjoitusten kautta. Hankintoihin kuului mm. museon ase-
kokoelmien luetteloinnin kannalta hyödyllinen 6-osainen belgialaisia aseita käsittelevä 
kirjasarja sekä vuonna 2019 julkaistuja kotimaisia eräkirjoja. Lehtikokoelma karttui 
kestotilauksilla sekä vapaasti saatavilla kappaleilla. Kirjastoon kirjattiin yhteensä 17 
lahjoituserää yksityisiltä henkilöiltä, yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Myös museoiden vaih-
torenkaan kautta saatiin edelleen julkaisuja. 

Arkisto 

Arkiston kokoelmat täydentyivät monipuolisilla lahjoituksilla. Rehtori erkki Tuomi-
nen kartutti jälleen museon postikorttikokoelmaa usealla luovutuksella. Tuomisen 
hankintojen ja etsintöjen ansiosta arkiston kokoelmiin on saatu paljon mm. vanhoja 
ulkomaalaisia kortteja. Tuomisen lahjoittamista aineistoista erikoisin oli kajaanilaisen 
monialayrittäjän ja kalastustarvikkeiden valmistajan Herman Renforsin ja hänen vai-
monsa Agnes Renforsin säveltäjä erkki Melartinille lähettämät 89 maisema- ja kalas-

Exlibris-taiteilijanakin tunnettu Erkki 
Tuominen toi joulun alla täydennyksiä 
kirjaston kokoelmiin sekä postikortteja 
arkistoon tallennettaviksi. Kuva: SMM / 
Nikolas Hedman.

Kirjastoon hankitaan myös museon kokoelmien luettelointi-
työssä tarvittavia tietokirjoja. Kuva: SMM / Katja Jaakkola.
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tusaiheista korttia. Kaikkien korttien kuvat ovat otaksuttavasti Kainuusta. Tuominen 
täydensi myös museon exlibriskokoelmaa 71 kirjanomistajamerkillä. eräaiheisten ex-
libristen kokoelma on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja vuoden vaihtuessa niitä 
oli yhteensä 1 380 kappaletta.

Metsästyksen muistitiedossa haastateltu riistapäällikkö Matti Lehvilä luovutti Valtakun-
nallisen erälaulujen sävellys- ja sanoituskilpailun tuomariston ja metsästyslaulukirjatyö-
ryhmän työhön liittyvän aineiston sekä useita säveltämiensä ja sanoittamiensa laulujen 
nuotteja ja sanoituksia.

Tutkija Tero Salomaa luovutti metsästäjä ja tutkimusmatkailija Ludvig Munsterhjelmin 
kokoelmaan Munsterhjelmin Japaniin lähettämän kirjeen, linnunnahkamunakokoel-
man luettelon ja museon kokoelmista puuttuvan Munsterhjelmin julkaisun vuodelta 
1913. ne täydensivät museon arkiston helmiin kuuluvaa Munsterhjelm-kokoelmaa.   

Arkistoluovutuksia kirjattiin yhteensä 20 kpl vuonna 2019 (38 kpl v. 2018). Kaikkiaan 
arkiston diarioon tuli 46 (51 kpl v. 2018) erillistä luovutusta, kun lasketaan yhteen 
arkiston yleiseen kartuntaan, postikortti- ja joulukorttikokoelmaan ja Meidän Majam-
me -keruuseen saapuneet aineistot sekä Metsästyksen muistitiedossa tehdyt haastattelut.  
Järjestämistyössä paino oli jälleen vanhoissa järjestö- ja yhdistysarkistoissa. äänitteiden 

Satakunnan riistapäällikkö vuosina 
1972–1991, tunnettu erälaulujen säveltäjä 
ja sanoittaja Matti Lehvilä lahjoitti arkistolle 
laulujensa nuotteja ja sanoituksia sekä Val-
takunnallisen erälaulukilpailun tuomariston 
aineistoa vuosilta 1994–1996. Kuva: SMM  / 
Pekka Allonen.

Eläintieteen tutkijat professori Yoshinori Hishita (vas.) ja tohtori Ryuichi Masuda (kesk.) 
Hokkaidon yliopistosta tutustuivat museon näyttelyihin sekä arkiston ja kirjaston Ludvig 
Munsterhjelm -kokoelmiin. Kuva: SMM / Jukka Peltonen.
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määrä karttui kaikkiaan 17 taltioinnilla (14 kpl vuonna 2018,), joista 16 oli Metsäs-
tyksen muistitieto -hankkeessa tehtyjä haastatteluja ja yksi näyttelyn avajaispuheiden 
taltiointi.  

Kokoelmapoliittisen linjauksensa mukaisesti museo on etsinyt useamman vuoden uutta 
sijoituspaikkaa arkistoon 30 vuotta deponoituna olleelle Suomen Pystykorvajärjestön 
arkistolle. uusi sijoituspaikka löytyi Suomen Kennelsäätiöstä. Deponointi purettiin 
virallisesti 16.9.2019. 

Arkistoaineistojen digitointi edistyi edelleen hyvin. Työharjoittelija Hannu Rajatie jat-
koi määräaikaisena digitoijana skannaten kaikkiaan 9 516 tiedostoa. Hän digitoi osia 
seuraavien arkistonmuodostajien kokoelmista: Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Riis-
tanhoito-Säätiö, Kärjenniemen Metsästysseura, Hämeenläänin Metsästysseura, Hikiän 
Metsästysyhdistys, Kalvolan Metsästysseura, Viipurin Riistamiehet, Lapin Metsästys-
hoito- ja Ampumaseura, J. W. Rangellin ja D. J. Wadénin henkilöarkistot, sekä koko 
arkiston erillisen metsästyskronikkakokoelman. Wadénin kokoelman digitoinnin ra-
hoitti D. J. Wadénin rahasto. Lisäksi media-assistentti nikolas Hedman digitoi muse-
on posti- ja joulukorttikokoelmasta 432 korttia, jotka tutkija Sirpa Heinonen luetteloi 
Kantapuu-tietokantaan.

Vuonna 2019 arkiston aineistoja hyödynnettiin erityisesti Luovutetun Karjalan erä-
perinteen historiankirjoitushankkeessa. Siihen liittyen tutkimuskohteena olivat mm. 
Karjalaisii erätarinoi kerruu -hankkeen aineistot, Suomen Metsästäjäliiton, Viipurin 

Vuonna 2019 arkistoon 
digitoituja ja tallennettuja 
joulu- ja postikortteja noin 
sadan vuoden takaa.



•
•
•
30

Riistamiesten, Metsästysyhdistys Tuliluikun ja luovutetun Karjalan riistanhoitoyhdis-
tysten arkistot.  

Kuva-arkisto 

Toimintavuoden aikana siirryttiin Metsästysmuseon kuva-arkistossa digitoimaan ai-
neistoja kameralla. Skannaamalla ei ole mahdollista digitoida kaikkia kokoelmiin 
kuuluvia aineistoja. Jatkossa kameralla digitoidaan mm. lasinegatiiveja ja suurikokoi-
sia pohjustettuja vedoksia, valokuva-albumeihin kiinnitettyjä kuvia sekä suurikokoi-
sia painotuotteita. erityisesti valokuvia digitoidessa kameralla digitointi tuottaa laa-
dukkaamman digitaalisen kuvan kuin skannaamalla, koska kamera pystyy toistamaan 
laajemman sävyalan. Varsinkin lasinegatiivien ja diojen tummien osien yksityiskohdat 
saadaan kameralla digitoimalla paremmin toistettua. 

Kameradigitointi on skannaamiseen verrattuna myös alkuperäistä aineistoa säästäväm-
pää. Alkuperäiset aineistot saattavat olla jo kokoelmiin liitettäessä huonokuntoisia tai 
peräti tuhoutumassa. Vuoden aikana digitoitiin 1900-luvun alkuvuosien valokuva-al-
bumi, jonka kaikki kuvat ovat hiljalleen häviämässä. Kameradigitointi, joka tuottaa 
isoja digitaalisia tiedostoja, antaa mahdollisuuden aineiston sisällön pelastamiseen 
vaikka alkuperäinen materiaali tuhoutuisikin. 

Metsästysmuseolla on pienehkö valokuvausstudio kameradigitointia varten. Studiossa 
on myös jäljennöskuvausvälineistöä: reprojalusta, studiojalusta, studiosalamat sekä va-
lopöytä diojen ja negatiivien reproamiseen. Lisäksi kesällä hankittiin nikonin täyden 

Suomen riistakeskuksen lahjoittamassa kuvassa karhun-
loukku. Kuva: SMM / S. Saviranta.

Metsästäjä kokee riekkoansoja Enontekiöllä vuonna 1986. 
Kuva: SMM / Esa Niemelä.
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Saksanseisoja toimii linnustajan apuri-
na. Kuva: SMM / Esa Niemelä.

kennon D810-kamera ja Micro nikkor 105mm -objektiivi. Kameran resoluutio riittää 
suuriin kuvasuurennoksiin. Vaihdos onnistui hyvin ammattitaitoisen projektityönteki-
jän ansiosta. 

Kuva-arkisto vastaanotti vuoden 2019 aikana yhdeksän hankintaerää, yhteensä noin 
1 200 valokuvaa kokoelmiinsa. Merkittäviä lahjoituseriä olivat mm. metsästyskuvat 
luovutetun Karjalan alueelta 1930-luvulta sekä saman aikakauden kuvat Sako oy:n 
tuotantotiloista Riihimäellä. Jälkimmäinen erä pohjautuu toimitusjohtaja uno Man-
nisen henkilökohtaisiin valokuviin, joiden lahjoittajat olivat Mannisen tyttärien lapset. 
Manninen johti Sakoa vuosina 1928 - 1942. Hänen kaudellaan Sakon toiminta Riihi-
mäellä vakiintui, mutta lähestyvän sodan aiheuttama paine leimasi 1930-luvun loppua 
ja viimeiset työvuodet kuluivat raskaan sodan varjossa. Kuva-arkiston kokoelmissa oli 
vuoden 2019 lopussa noin 143 000 valokuvaa.

Valokuvia luetteloi seitsemän kuukauden ajan projektitutkija, joka tallensi Kantapuu-
hun yli 2 600 valokuvaa. Suurimman luetteloidun kuvaerän muodosti Riistakeskukselta 
tulleet toiminnanjohtaja esa niemelän (1946 - 1998) kuvat. Riistakeskuksen aktiivisen 
työn tuloksena kuviin pystyttiin varmistamaan käyttöoikeus perikunnalta. Kuvat ovat 
siis käytettävissä kaikille metsästyskulttuurista kiinnostuneille julkaisijoille jatkossa. 
Vedoksia sekä dioja on yhteensä 3 578 kappaletta. Ajallisesti kuvat jakaantuvat kolmel-
le vuosikymmenelle, ja aiheiden kirjo on kansainvälisestikin laaja. Kuvat ovat tuttuja, 

Sakon toimitusjohtaja Uno Manninen (vas.) ja presidentti P. E. Svinhufvud seurueineen. 1930-
luvulla Ukko-Pekka toimi yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana. Kuva: SMM.
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sillä niemelä on toimittanut vuonna 1990 käyttöön otetun uudistetun ”Metsästäjän 
oppaan”. Kirjassa on paljon hänen itse ottamiaan valokuvia. Vanhemmalle metsästäjä-
kunnalle hän on tuttu Metsästäjä-lehden pääkirjoituksista. esa niemelä valittiin met-
sästäjäorganisaation apulaistoiminnanjohtajaksi 1976 ja toiminnanjohtajaksi 1992.

Muita merkittäviä luetteloituja kuvaeriä olivat Anna-Kaarina Jaakkolan lahjoittamat 
enonsa, metsänhoitaja Heikki Peuramon valokuvat. Laajuus kaikkiaan on 119 kappa-
letta. Kolmas erikseen mainittava on Juha Kunnaalan lainaaman albumin mustaval-
kokuvat. Albumi on aikoinaan kuulunut Kunnaalan isoisälle Väinö Gunnarille. Hän 
puolestaan oli Tuliluikun metsämiehiä. Metsästysyhdistys Tuliluikku perustettiin Vii-
purissa vuonna 1917. 

Museon oman kuvaustoiminnan sekä hankintojen kautta kokoelmat karttuivat 125 
kuvalla, pääasiassa MetsäpeuraLIFe-hankkeen dokumentoinnin yhteydessä Lauhan-
vuoren kansallispuistossa. Lisäksi loppuvuodesta dokumentoitiin suomalaisen perho-
kalastuksen ja perhonsidonnan suurmiehen Veli Autin (1943–2019) perhonsidonta-
työhuone Tampereella.

Vuoden 2019 lopussa Kantapuu-tietokantaan oli tallennettu 22 111 kuvaa, lisäystä 
edelliseen vuoteen on yli 3 500 valokuvaa. Metsästysmuseon kuvat olivat kaikkien se-
lattavissa ja tilattavissa Kantapuun kautta. Kuva-arkisto palveli asiakkaita myymällä 
kuvaoikeuksia lehtiin ja eri julkaisuihin, ja lisäksi kuvakokoelmia käytettiin museon 
omassa näyttely- ja tiedotustoiminnassa.



•
•
•

33

näytteLyt

Avoinnaolo ja asiakkaat

Aukioloajat vuonna 2019:
 
 01.01. - 15.05. suljettu
 16.05. - 31.08. ti - su 10−17
 01.09. - 31.12. ti - su 10−16
 Maanantaina suljettu

 Toimisto on ollut avoinna läpi vuoden kello 8–15.45. 

Pääsymaksut ja opastushinnat:

Aikuiset 7 €
Lapset (7-16 v.) ja koululaiset 3 €
Perhelippu 14 €
Ryhmät (min. 20 hlö) 4 €
opiskelijat, eläkeläiset, työttömät ja varusmiehet 4 €
Perusopastus 40 €, koululaisryhmille 30 €, viikonloppuisin 70 €
Rooliopastus 60 €, koululaisryhmille 40 €, viikonloppuisin 80 €

Museokortin suosio jatkaa 
kasvuaan. Metsästysmuse-
ossa kortti on ollut käytössä 

lanseeraamisestaan, vuodesta 
2015 lähtien. Kuva: SMM / 

Katja Jaakkola.
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Vuonna 2019 Metsästysmuseossa vieraili 20 484 asiakasta, enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin. ennätyskävijämäärä on sitäkin merkityksellisempi, kun ottaa huomioon 
museon kiinniolon 1.1. - 15.5.2019. Toki tuona aikana museokävijöihin on luettu 
museon järjestämien tapahtumien, Talvikin ja Pönttöpäivän, kävijät helmi-maaliskuus-
sa. etenkin Pönttöpäivä 2 500 kävijällään ilahdutti aikana, jolloin museon sisätiloi-
hin ei ollut pääsyä. Muutoin kävijät jakautuivat tasaisesti kautta aukiolokuukausien. 
Vain kolmena kuukautena kahdeksasta kävijämäärä jäi alle kahden tuhannen. Vilkkain 
kuukausi oli elokuu, jolloin kävijöitä kertyi 2 683. Perinteisesti hiljainen joulukuu oli 
nytkin kävijämäärältään pienin, mutta mm. vuodenvaihteen avoimien ovien ja tont-
tuovikilpailun saattelemana museossa kävi kuitenkin 861 asiakasta. 
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Maksavia asiakkaita vuonna 2019 oli 5 040 (4 315 vuonna 2018). Maksaneiden asi-
akkaiden osuus kävijöistä pysyi siis ennallaan, ollen noin neljänneksen luokkaa. Kou-
lulaisten ja opiskelijoiden osuus oli 636 vierailijaa (593 vuonna 2018). Metsästyskor-
tilla vierailleita ilmaisasiakkaita tilastoitiin 525 henkeä (531 vuonna 2018). yhteensä 
ilmaisasiakkaita vuonna 2018 oli 15 444.

etukorttiasiakkaista museokorttilaisten osuus jatkoi kasvuaan, ja hyppäsi vuonna 2019 
edeltävän vuoden vajaasta tuhannesta kävijästä 1 565 henkeen. Veikkaus-kortilla on 
sopimuksen mukaisesti vapaa pääsy museoon keskiviikkoisin. Muita etukortteja ovat 
Kulttuurikaverikortti, jolla vapaaehtoinen avustaja pääsee riihimäkeläisen ikäihmi-
sen kanssa ilmaiseksi museoon sekä Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
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koordinoima ystävänkortti ja uPM-Silva -jäsenkortti. Vuonna 2019 Riihimäen kult-
tuurilaitokset ovat tutustuneet Kaiku-korttiin, joka sosiaalipalveluiden jakamana mah-
dollistaisi tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien pääsyn osalliseksi paikkakunnan 
kulttuuritarjonnasta. Kortilla on mahdollista maksaa esim. museokäynti. Metsästys-
museo on mukana keväällä 2020 alkavalla Kaiku-kortin kokeilujaksolla.

Riihimäen kaupungin kulttuurilaitokset jakavat ilmaiseen vierailuun oikeuttavia kult-
tuuriseteleitä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. näitä seteleitä käytettiin Metsäs-
tysmuseossa vierailuun yhteensä 18 kpl. 

Perusnäyttely

Museon perusnäyttelyiden uudistustyö saatiin valmiiksi toukokuussa 2019, kun ns. 
keskisalin Otso-nimeä kantava näyttelyosio valmistui. Otson tehtävänä on esittää mas-
siivinen kulttuurihistoriallinen kokonaisuus: suomalaisen metsästyksen historia kivi-
kaudelta 1900-luvun alkuun saakka. Tämä tarkoittaa väistämättä valintaa, karsimista ja 
tiivistämistä. näyttely haluttiin myös toteuttaa asiakaslähtöisesti niin, että se puhutteli-
si jollain tasolla mahdollisimman monia erityyppisistä nykyajan museovierailijoista. 

Sisällöllisesti näyttely jakautuu teemoihin, joissa esitellään tietty pyyntimuoto pyyn-
nin kohteineen ja välineineen rajattuna ajanjaksona. Teemoiksi valikoituivat kivikausi, 
hylje, metsäpeura, erävarusteet, karhu, muut suurpedot ja turkispyynti, vesi- ja kana-
linnustus, vanhat aseet ja järjestäytyneen metsästyksen synty. Tavoitteena oli, että te-
maattisten poimintojen ja henkilöiden kautta tarinallistaen luodaan näyttely, jossa asi-

Uuden perusnäyttelyn osan 
rakentaminen entisen tilalle 
alkoi vanhojen rakenteiden 
purkamisella, käytännössä 
koko keskisali tyhjennettiin. 
Kuva: SMM.



•
•
•

37

akas pystyy eläytymään myös ajallisesti kaukaiseen ja mahdollisesti vieraaseen ilmiöön. 
Tarinallistamista toteutettiin dioraamojen otsikoinneilla sekä kuva-, ääni- ja videoma-
teriaalilla, jotka kosketusnäyttöjen ja kuulokkeiden kautta ovat asiakkaan ulottuvilla 
museokokemusta syventämässä. Multimedian ja valojen harkitulla käytöllä Otso saatiin 
myös yleisilmeeltään vuonna 2013 valmistuneen Jahdin Lumon kanssa yhteensopivak-
si. erittäin tärkeä tekijä multimediasisältöjen laatimisessa ja teknisessä toteutuksessa oli 
Hyrian ja HAMK:n opiskelijoiden sekä opettajien työpanos.

Kuten muidenkin perusnäyttelyosioiden, myös keskisalin suunnittelu- ja valmistelutyö 
oli alkanut jo vuosia aikaisemmin. yksi suuntaviiva näyttelyrakentamisessa oli kook-
kaiden dioraamojen käyttö, joissa riistaeläin esitetään omassa elinympäristössään ja 
samalla pyynnin kohteena. Vuonna 2017 Suomenpeura-näyttelyyn valmistunut met-
säpeuradioraama laadittiinkin tätä periaatetta noudattaen ja lopulliseen näyttelyilmee-
seen sopivaksi. Seuraavaksi, vuonna 2018, valmistui kivikausikota ja kevään 2019 var-
sinaisen rakennustyön aikana hyljedioraama. Toinen visuaalisen ilmeen päätekijöistä 
on runsas kaarevien kertopuurakenteiden käyttö näyttelyrakenteissa. niillä jo alkuunsa 
kaarevaseinäinen tila saatiin jaettua niin, että osiosta toiseen siirtyminen on luonte-
vaa. edellä mainituista dioraamoista vastasi Pasi Ahopelto ja näyttelyrakenteista Heikki 
Ahopelto. 

näyttelyn nimeksi valikoitui Otso, joka ilmentää vanhan metsästyskulttuurin moni-
ulotteisuutta: pyyntiin ja saaliseläimiin liittyi valtavasti uskomuksia ja myyttisiäkin 
ulottuvuuksia, jotka näkyvät tallennetun kansanperinteen lisäksi myös esimerkiksi ny-
kyään käyttämässämme kielessä, usein huomaamatta. Parhaiten tätä ilmentävä eläin 
on karhu ja sen pyyntikäytännöt. Siksi karhu nostettiin keskiöön sekä konkreettisesti 

Työvaiheena aseiden 
esillepano kuusimetrisiin 

teräsvitriineihin. Kuva: 
SMM / Taru Liukkonen.
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että temaattisesti. Taiteen maisteri Kalle Ahosen suunnittelema ja yhdessä säveltäjä-
etnomusikologi Tuomas Rounakarin kanssa käsikirjoittama oHTo-videoinstallaatio 
on taiteellis-tiedollinen rautaisannos suomalaisesta karhukultista, jonka katselu on im-
mersiivinen kokemus vaikuttavan mäntypuurakennelman keskellä, kuin Hongottaren 
sylissä. nykyaikaiseen karhuperinteen jatkumoon voi osallistua kuvaamalla tai kuvaut-
tamalla itsensä aidon, kahdella jalalla seisovan karhun vieressä ja jakamalla kuvan sosi-
aalisessa mediassa.

Vaikka näyttelyn teemat koostuvatkin poiminnoista eri osa-alueilta ja ajanjaksoilta eikä 
puhtaasti kronologinen esitystapa ollut tavoitteena, se kuitenkin alkaa ”alusta”, tässä 
tapauksessa metsästäjien asuttamasta niemimaasta jääkauden lopulla ja päättyy siihen, 
kun kansanomaisen pyyntikulttuurin rinnalle tuli metsästysseuroja ja riistanhoitoa aja-
neiden urheilumetsästäjien toiminta. Tämä taas toimii luontevana siirtymänä Jahdin 
Lumo -näyttelyyn ja metsästyksen moderniin aikaan. Otson rakentamiseen osallistui 
museon näyttelytyöryhmän ja koko henkilökunnan lisäksi kymmeniä eri alojen asian-
tuntijoita, ammattilaisia ja opiskelijoita. Riihimäen Asehistoriallinen Seura Kara Arms 
ry. tuki taloudellisesti näyttelyn asevitriineiden hankintaa.

Erätunnelmaan virittää pyyntimiesten asentopaikalla rätisevä 
rakotuli. Kuva: SMM / Rosa-Maria Saarinen.

Otso-näyttelyn avaaja, Suomen riistakeskuksen johtaja Jari Varjo 
tutustumassa uuteen perusnäyttelyosioon ennen avajaisia. Kuva: 
SMM / Taru Liukkonen.
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Vaihtuvat näyttelyt

16.5.–29.9.2019
Majavanlastuja
Hannu Nevalaisen valokuvanäyttely

Otso-perusnäyttelyosion kanssa yhtäaikaa avattiin lahtelaisen Hannu nevalaisen ma-
java-aiheinen luontokuvanäyttely. Hannu nevalainen ja hänen vaimonsa Piitu Lop-
pi-nevalainen olivat seuranneet majavia tietyn lammen ympäristössä jo kymmenen 
vuoden ajan. Tuona aikana majavista tuli paitsi säännöllinen valokuvauskohde, myös 
vanhoja tuttavia, joiden luona käydä kuin kylästelemässä. Majavakuvien ohella kame-
ran etsimeen tarttui muitakin ympäristön eläimiä ilveksestä hirveen. näyttelyn tekstit 
laati Piitu Loppi-nevalainen.  

16.5.–15.9.2019
Puunveisto
Puistonäyttely

Museon puistonäyttelyssä viiden taiteilijan pääasiassa moottorisahalla työstämät teok-
set ilmensivät heidän luontosuhdettaan sekä tekemisen iloa. Karhut, pöllöt ja riihi-
tontut elävöittivät museon pihapiiriä, jossa veistotaiteeseen oli mahdollisuus tutustua 
vapaasti ympäri vuorokauden.

Veistokset piristivät pihapiiriä kesän ajan. Kuva: SMM / 
Taru Liukkonen.

Nevalaiset törmäsivät majavaan ensimmäisen kerran sattumalta vuonna 
2009 puolukkaretkellä, mikä johti useisiin kuvausmatkoihin majavien 
maille. Kuva: SMM / Nikolas Hedman.
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4.6.–15.9.2019
SM-palkintopuukot 2019
Suomen Puukkoseura ry.

Suomen Puukkoseura ry. palkitsi puukonval-
mistuksen SM-kisojen parhaat puukkopäivillä 
Fiskarsissa 17. - 18.5. Vuonna 2019 kilpailtiin 
kuudessa sarjassa: heloitettu käyttöpuukko, he-
loittamaton käyttöpuukko, nuorten sarja, voitta-
jien sarja sekä vuosittain vaihtuvina erikoisveitsi-
en sarjoina keittiöveitsi- ja leukusarjat. Kilpailun 
palkitut työt olivat esillä Metsästysmuseossa ke-
säkauden ajan.

3.9.–10.11.2019
Siivekkäät ja hännäkkäät
Riihimäen kansalaisopiston kuvanveistoryhmän näyttely

Kuvanveistoryhmän Siivekkäät ja hännäkkäät -näyttelyssä oli esillä kaikkiaan 30 uusilla 
tekniikoilla ja materiaaleilla tehtyä työtä museon piha-alueella ja sisällä. Teräs- ja prons-
siveistokset, luonnonmateriaalien käyttö veistosten alustana ja tekstiilillä päällystämi-
nen osoittivat ryhmän monipuolista ja innovatiivista osaamista jälleen kerran. Muun 
muassa ”Kettutytön vapauden patsas” sekä kolme kurkea oli tehty säänkestävästä mate-
riaalista. näyttelyyn liittyen veistoryhmä piti työnäytöksen Rakas Riksu -tapahtumassa 
sunnuntaina 8. syyskuuta Metsästysmuseossa.

Kotimaista puukontekotaitoa 
parhaimmillaan. Kuva: SMM / 
Perttu Matero.

Riihimäen kansalaisopiston 
kuvanveistoryhmän jäsenet 
esittelivät omat työnsä näyt-
telyn avoimissa avajaisissa 
3. syyskuuta. Kuva: SMM / 
Perttu Matero.
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3.10.2019–12.1.2020
Ilvolan väkeä
Tero Makkosen eläinmuotokuvia ja Tini Sauvon 
maalauksia ja veistoksia

Hyvinkääläinen valokuvaaja Tero Makkonen kuvasi 
Metsästysmuseon täytettyjä eläimiä studiossaan jo noin 
viisi vuotta sitten alkaneessa projektissa. Tuloksena oli 
joukko muotokuvia, joissa täytetty eläin on uudelleen 
”herännyt henkiin”. Kuvien eläimet olivat vahvasti sekä 
lajinsa edustajia että omaleimaisia yksilöitään. näyttelyä 
täydensi taiteilija Tini Sauvon maalaukset ja veistokset, 
jotka hän laati Makkosen valokuvien pohjalta. niissä 

kuvien eläimet saivat entistäkin enemmän luonteenomaisia, inhimillisinä tulkittavia 
piirteitä. näyttelyssä pyöri myös videoteos ”Raja”, joka oli kooste Makkosen riistaka-
meran eläinkuvista sekä alunperin vahingossa itsestään ottamista kuvista. Ihmisen ja 
eläimen jäljet ja liikkeet maastossa yhdistyivät videolla, jonka äänet olivat esa Lindroo-
sin käsialaa. 

8.10. - 19.11.2019
Vuoden Luontokuvat 2018

Syksyn näyttelytarjontaan kuului myös yleisön odottama vakiintunut vuotuisnäytte-
ly Vuoden Luontokuvat. Se esittelee monimuotoista luontoamme taitavien kuvaajien 
tallentamana. Vuoden Luontokuva -kilpailuun osallistui noin 13 900 kuvaa vuonna 
2018, ja esillä oli 40 palkittua. Kilpailussa oli kahdeksan sarjaa: Kasvit ja sienet, Lin-
nut, Maisemat, nisäkkäät, Muut eläimet, Sommittelu ja muoto, Luonto ja ihminen 

sekä nuoret (alle 18 v). näiden sarjojen voitta-
jakuvista tuomaristo valitsi koko kilpailun voit-
tajaksi Taru Rantalan kuvan Iltakello. yleisön 
suosikiksi tuli Ville Heikkisen kuva Revontuli-
karhu. Kilpailun ja näyttelyn järjestää Suomen 
Luonnonvalokuvaajat SLV ry. 

Metsästysmuseon täytetty-
jen eläinten persoonalliset 
piirteet nousivat esiin va-
lokuvaaja Tero Makkosen 
ottamissa potrettikuvissa 
sekä Tini Sauvon maalauk-
sissa ja veistoksissa. Kuva: 
Tero Makkonen.

Aku Kankaanpään kuva 
”Kiipeilijä” palkittiin kunniamai-
ninnalla Vuoden Luontokuvien 
Nisäkäs-sarjassa.
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28.11.2019 - 6.1.2020
Jouluikkuna
Lumiukon jouluseikkailu
Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu

Museon jouluikkunassa lumiukko seikkaili lumisten ystäviensä naalin sekä jäniksen 
kanssa. Pimeään yöaikaan olivat metsän eläimet uskaltautuneet tulla esiin kurkkimaan 
näitä lumisia kavereita - kaukaisimmat vierailijat aina Lapin tuntureilta saakka. Mu-
seon perinteisen jouluikkunan rakensivat Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulun 
nuorimpien, 7-8-vuotiaiden oppilaiden ryhmät. oppilaat olivat tutustuneet eläinten 
anatomiaan ja piirtäneet niitä ennen varsinaista paperimassasta veistokseksi muotoilua. 
Ikkuna oli nähtävänä loppiaiseen 6. tammikuuta saakka. 

Kiertonäyttelyt

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

Lainattavia näyttelyitä vuonna 2019 museolla oli yhteensä 12 kappaletta. Punatur-
kin jäljillä -näyttely oli esillä Lieksassa 15.9. - 30.11.2019. Pielisen museossa vieraili 
tuona aikana 303 asiakasta. näyttelyiden lainaustoiminta on ollut hiljenemään päin. 
Varmaankin Metsähallituksen opastuskeskusten väheneminen näkyy näyttelyiden lai-
nausmäärissä.

Nuoret taiteilijat olivat innois-
saan asetellessaan ”lumi-
eläimiä” oikeiden eläinten 
ihmeteltäviksi perinteiseen 
jouluikkunaan. Kuva: SMM / 
Perttu Matero.
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Ohto-installaatio on im-
mersiivinen ääntä ja kuvaa 

sekä draamallista kerrontaa 
hyödyntävä moniaistinen 

kokemus, joka avaa nykyih-
miselle myyttisen karhun 

merkityksen esi-isillemme. 
Kuva: SMM / Nelli Kivinen.

Verkkonäyttelyt ja multimediat

Toimintavuonna tehtiin loppuun perusnäyttelyyn suunnitteilla olevat multimediat sekä 
tekniikkaa hyödyntävät ratkaisut. Multimedioita museot käyttävät näyttelykokemuk-
sen syventämisessä ja tiedon välittämisessä. Museonäyttelyn sisältö voidaan pilkkoa ja 
jakaa helposti omaksuttavaan muotoon, ja tiedon jakamisessa pyritään saamaan aikaan 
oivalluksen ilon hetkiä. Lisäksi kuvan, äänen ja tekstin saumaton kokonaisuus tehos-
taa oppimista. oppilaitosyhteistyö Hyria koulutus oy:n AV-viestinnän sekä Hämeen 
Ammattikorkeakoulun (HAMK) Tieto- ja viestintätekniikan linjan koulutusohjelman 
kanssa jatkui. 

Hämeen ammattikorkeakoulun lehtorit Petri Pakkanen sekä Antti Laakso oppilaineen 
ratkoivat Otso-perusnäyttelyosion esitysteknisiä ongelmia. Työn tuloksena näyttelyssä 
viisi yhden piirilevyn Raspberry Pi -tietokonetta pyörittää videon ja äänen esityksiä. 
Lisäksi museo sai runsaasti kokemusta jatkoa varten, jo pelkästään uusien alustojen ja 
tekniikoitten testaamisen kannalta.

Keväällä kaksi Hyrian media-alan opiskelijaa olivat tukena perusnäyttelyn uudistuksen 
toteutuksessa. opiskelijat muun muassa käsittelivät Otso-näyttelyn valokuva-aineiston 
sekä tekivät videoeditointia ja äänityksiä. äänitiedostoja hyödynnettiin esimerkiksi Ro-
vaniemen markkinoiden turkiskauppaa kuvaavassa osiossa. 
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tutKImuS 

Museon perusnäyttelyuudistuksen viimeisen osion, Otson tavoitteeksi asetettiin koko 
suomalaisen metsästyksen historian esittäminen yhtenä kokonaisuutena. näin laajan 
aihepiirin käsikirjoittaminen tärkeimmät metsästyskulttuurin osa-alueet sisältäväksi 
jänteväksi museaaliseksi tarinaksi vaati henkilökunnalta paljon tutkimustyötä.

Kokoelmien luettelointi, nykydokumentointi ja muistitiedon keruu on museon päivit-
täistä tutkimustyötä. Se vaatii syvällistä perehtymistä objekteihin ja metsästyskulttuu-
rin vanhoihin ja uusiin 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 metsäs-
tyshistorian ja yleisen historian tutkijoille.

Vuonna 2019 museon henkilökunnan artikkeleita ilmestyi Jahti- ja Metsästäjä-lehdis-
sä, Käpälän jälkiä -uutiskirjeessä ja museon kotisivujen Blogissa. Asiantuntija-artikkelit 
vaativat aina tarkempaa selvitystyötä ja paneutumista kulloinkin tarkastelussa olevaan 
aiheeseen. 

Karjalaisii erätarinoi kerruu -projektista alkanut ja tietokirjahankkeeksi vuodesta 2017 
laajentunut Luovutetun Karjalan eräperinneteoksen tutkimus- ja kirjoitustyö saatiin 

Luovutetun Karjalan 
eräperinneteoksen kirjoit-
tajat yhteistapaamisessa 
Karjala-talossa Helsingis-
sä. Päätoimittaja, FT Tuija 
Kirkinen alarivissä toinen 
vasemmalta. Kuva: SMM / 
Pekka Allonen.
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pääosin tehdyksi vuoden 2019 kuluessa. Kirjan päätoimittaja, FT Tuija Kirkinen ko-
kosi tutkijajoukon, jolla on monipuolinen eränkäynnin ja -historian asiantuntemus. 
Kirjoittajatapaaminen, johon saapuivat useimmat tutkijoista järjestettiin Karjala-talol-
la Helsingissä 15. helmikuuta. Intendentti Jukka Peltonen kirjoitti eräperinneteokseen 
viisi ja amanuenssi Pekka Allonen kolme artikkelia sekä laati luettelon karjalaisista met-
sästysseuroista.

Vastuu kirjahankkeesta on ollut Kuparsaaren Metsästysseuralla, mutta Metsästysmuseo 
on alan ammatillisena toimijana koordinoinut hankkeen tueksi perustetun ohjausryh-
män toimintaa. ohjausryhmä kokoontui 25. syyskuuta Metsästysmuseossa. Ryhmän 
työhön osallistuivat Kuparsaaren Metsästysseuran jäsenet Lauri Kontro, Kari Kupari-
nen, Reijo orava ja Martti Talja, Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen toiminnanjoh-
taja Ari Lappalainen sekä Metsästysmuseosta museonjohtaja Anne uotila-Laine, in-
tendentti Jukka Peltonen ja amanuenssi Pekka Allonen. Karjalaisii erätarinoi kerruuta 
edistämään perustetussa samannimisessä Facebook-ryhmässä (84 jäsentä) uutisoitiin 
hankkeen edistymisestä. Sen rinnalla toimi erityisesti kirjahankkeen tarpeisiin perus-
tettu Karjalainen eräperinne esihistoriasta 2000-luvulle -kirjahanke -niminen Facebook-
ryhmä (24 jäsentä). 

Keruuprojektit 

Metsästyksestä vastaavana muistiorganisaationa Metsästysmuseolle kuuluu metsästys-
perinteen ja historiatiedon keruu sekä nykydokumentointi. Perinteen- ja historiantie-
don keruuta suoritetaan erityisesti Metsästyksen muistitieto -hankkeen puitteissa. Haas-
tatteluja tehtiin 16 kappaletta vuonna 2019, noudattaen viime vuosien keskiarvoa (13 
kpl v. 2018, 25 kpl v. 2017). Haastatteluista kuusi oli ryhmähaastatteluja, enemmän 
kuin koskaan ennen. Ryhmähaastattelujen ansiosta kertojien kokonaismäärä nousi pe-
räti 35:een. Metsästyksen muistitieto -haastatteluja on tehty vuoden 2019 loppuun men-
nessä kaikkiaan 135 ja niissä on muistojaan kertonut 158 henkilöä. 

Kertojien joukossa oli kaksi todellista tervaskantoa, 100-vuotias, vuosikymmenet Lo-
pen metsästäjäpiireissä vaikuttanut agronomi Jaakko estola sekä 95-vuotias eräneuvos 
niels Torp Hattulasta. Torp toimi Harvialan kartanon riistanhoitajana ja oli pitkään 
ammattiriistanhoitajien puheenjohtaja. Hän on järjestyksessä toinen eräneuvos-arvoni-
men saanut henkilö. Torpin haastattelun videoi media-assistentti nikolas Hedman. 

MetsäpeuraLIFe-hankkeen dokumentoinnin yhteydessä Lauhanvuoren ja Seitsemisen 
kansallispuistoissa tehdyt neljä videohaastattelua liitettiin myös osaksi muistitietohaas-
tattelujen kokoelmaa. Haastattelut kuvasivat ja editoivat Hyrian opiskelijat Milla Tiili 
ja Rosa-Maria Saarinen.

Metsästyksen muistitiedossa pyritään monipuoliseen metsästyskulttuurin taltiointiin. 
Tämä periaate ohjaa haastateltavien valintaa. Haastatteluja tehdään edelleen myös ns. 
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spontaanikartuntana eli haastatellaan keruusuunnitelman ulkopuolelta omasta aloit-
teestaan haastateltaviksi saapuneita kertojia. 

Metsästyksen muistitiedon vuoden 2019 maakuntakohteeksi valittiin Pohjois-Häme. 
Maakuntaan tehtiin kaksipäiväinen kiertomatka 7. - 8. elokuuta. Kierros aloitettiin 
haastattelemalla entistä Satakunnan riistapäällikköä ja erälaulujen sanoittajaa ja sävel-
täjää Matti Lehvilää kotonaan ylöjärvellä. Lehvilä kertoi mm. erälauluharrastuksestaan 
ja moninaisista tehtävistään riistapäällikkönä 1970-luvulta 1990-luvun alkuun. Kul-
jun Metsästysseuran majalla Teiskossa tehtiin yhdeksän erämiehen ryhmähaastattelu. 
näin saatiin vihdoin talteen perinteistään tunnettujen kuljulaisten suullista muisti-
tietoa. Toisena matkapäivänä tehtiin Ruoveden kirjaston tiloissa kaksi ruoveteläisten 
metsästäjien ryhmähaastattelua. Ruovesi on tunnettu vahvoista eräperinteistään. Sieltä 
saatiinkin runsaasti aineistoa mm. metsästyskulttuurin ja riistakantojen muutoksesta. 
Ruovedellä kertojia oli kaikkiaan kahdeksan. Järjestelyissä olivat suureksi avuksi Kuljun 
metsästysseuran pitkäaikainen puheenjohtaja Seppo Rantanen ja Ruoveden riistanhoi-
toyhdistyksen toimihenkilöt. 

Pohjois-Hämeen riistanhoitoyhdistyksiin tehdyt yhteydenotot tuottivat tulosta vielä 
varsinaisen haastattelukierroksen jälkeenkin, sillä pohjoishämäläisten haastattelut jat-
kuivat Metsästysmuseon tiloissa syksyn kuluessa. Mänttä-Vilppulan ja Kurun metsäs-
täjät kävivät erikseen kertomassa muistojaan. Kaikkiaan pohjoishämäläisiä kertojia oli 
24. 

Museon keruuohjelmassa oli edelleen vuonna 2015 aloitettu Meidän majamme, jossa 
etsitään metsästysmajoihin liittyvää tietoa, piirustuksia ja kuvia. Vuonna 2019 siihen 
saapui yksi vastaus. Vastauksia oli vuoden loppuun mennessä saapunut 27 kappaletta. 

Metsästyksen muistitiedon perinteinen keruumatka suuntautui 
vuonna 2019 Pohjois-Hämeeseen. Tässä poseerataan Kuljun 
Metsästysseuran majan Majavakallion rappusilla Teiskossa. 
Kuva: SMM.

Maamme vanhinta eräneuvosta Niels Torpia haastateltiin hänen 
kotonaan Hattulassa. Kuva: SMM / Nikolas Hedman.
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Museo osallistui myös suomalaisen metsästyksen ja riistanhoidon uranuurtajan D. J. 
Wadénin elämäkertaprojektiin esineiden, kuvien ja muistitiedon keruuvetoomuksella 
sekä digitoimalla arkistossa olevaa Wadénin kokoelmaa. Professori Martti Häikiö val-
mistelee Wádenista elämäkertaa. Hankkeen ohjausryhmä tutustui museoon 23. loka-
kuuta. 

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 2019 museo tarjosi asiantuntijapalveluitaan Suomen museoliitolle. Museon 
asevastaavilta kysyttiin kommentteja Museoliiton lausuntoihin ampuma-aselain uudis-
tuksen loppuvaiheessa. Maaliskuussa Museoliitto järjesti webinaarin ampuma-aselain 
uudistuksesta ja sen vaikutuksesta museoiden kokoelmiin sekä museotyöhön. Webi-
naarissa käytiin läpi, mitä lainsäädäntö jo nyt edellyttää niiltä museoilta, joiden kokoel-
miin sisältyy aseita tai aseiden osia. Museot saivat ohjeistusta mm. seuraaviin kokoelma-
työssä vastaan tuleviin kysymyksiin: Mitkä aseet kuuluvat lainsäädännön piiriin? Miten 
aseille hankitaan luvat? Pitääkö museossa olla asevastaava ja mitkä hänen tehtävänsä 
ovat? Tärkeän viranomaisnäkökulman webinaariin toi Poliisihallituksen edustaja.

Lisäksi Metsästysmuseo tarjosi asiantuntijapalveluitaan Suomen Kennelsäätiölle. Kon-
sultointiapu Suomen Kennelliiton kokoelmien järjestämisessä on jatkunut useiden 
vuosien ajan. Kesällä 2019 Kennelsäätiön edustajat tutustuivat Metsästysmuseon koko-
elmanhallintajärjestelmään, sekä keskusteltiin erityisesti valokuvien luettelointityöstä. 

Metsästysmuseon asevas-
taavat amanuenssi Vesa 

Anttila (vas.) ja intendentti 
Jukka Peltonen (2. oik.) toi-

mivat asiantuntijoina Suomen 
museoliiton aselainsäädäntö-
webinaarissa. Keskellä Polii-

sihallituksen ylitarkastaja Rei-
ma Pensala ja keskustelua 

johdattelemassa Museoliiton 
koulutus- ja kehittämisjohtaja 

Leena Tokila. 
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PALVeLuyKSIKKÖ

Markkinointi ja tiedotus

Alkuvuonna 2019 museon markkinointi ja tiedotus keskittyi meneillään olevaan Otso-
näyttelyosion rakentamiseen. Jo vuoden 2018 lopulla tiedotettiin tulossa olevasta ra-
kennustyöstä, keskittyen museon tilapäiseen sulkemiseen ja siihen, mitä uusittavaan 
perusnäyttelyosioon on tulossa. yleHämeenlinna teki radio- ja televisioinsertin muse-
osta joulukuussa 2018 ja uudelleen toukokuussa näyttelyn valmistuttua. Rakentamisen 
aikana tulevaa näyttelyä mainostettiin printtilehdissä ja työn edistymisestä kerrottiin 
omalla Facebook-sivulla sekä kotisivujen blogiteksteillä. nähtävästi tiedottaminen 
tuotti osaltaan Otsolle odotusarvoa, joka näkyi ennätykselliseksi muodostuneessa kävi-
jämäärässä museon avaamisen jälkeen.

Kevään ja kesän aikana mainostettiin Otson ohella Hannu nevalaisen Majavanlastuja-
näyttelyä, joka mm. opastusten yhteydessä herätti kävijöiden kanssa runsaasti keskus-
telua ja kiinnostusta majavasta lajina sekä sen historiasta riistaeläimenä. 

Museon vuonna 2018 uusittujen kotisivujen kuvauksista vastannut nelli Kivinen kävi 
huhtikuussa 2019 kuvaamassa Otso-näyttelyosiota kotisivuja varten. Lisäksi Otson 
markkinoinnissa käytettiin paljon Hyrian media-assistenttiopiskelija Rosa-Maria Saa-
risen ottamia kuvia. 

Markkinoinnin pääkohde 
Otso näkyi mm. museon jul-
kisivun banderollissa. Kuva: 
SMM / Taru Liukkonen.
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uutena avauksena museon some-markkinoinnissa käynnistettiin syksyllä 2019 kolmen 
kuukauden mittainen Facebook-markkinointikampanja, jonka toteutti tamperelainen 
netpoint oy. Kahdesta mainoksesta, museon yleismainoksesta ja Otso-mainoksesta 
koostuneen kampanjan tavoitteena oli kerätä sivuille lisää tykkäyksiä ja seuraajia. Kam-
panja kohdennettiin museon kävijäprofiilitutkimusten perusteella potentiaalisimmille 
kävijöille: kulttuurista kiinnostuneille luonto- ja ulkoilma-aktiviteettien harrastajille. 

Kampanjaraportin perusteella kampanja onnistui hyvin. uusia tykkäyksiä saatiin 560 
ja helmikuussa 2020 sivulla on 1 565 seuraajaa, mikä tarkoittaa suunnilleen 100 % 
kasvua kampanjaa edeltäneeseen tilanteeseen. Kampanjan kokoon nähden saavutet-
tu näkyvyyden lisäys on merkittävä. Somemainostuksen kohdentuminen Facebook-
käyttäjälle henkilökohtaisesti on vaikuttava ja museokäyntiin herkästi johtava tekijä. 
Lisäksi some-mainonnan kautta saatava näkyvyys kertautuu, koska yksittäisen käyt-
täjän tykkäykset näkyvät edelleen hänen Facebook-kavereilleen. Kokeilun perusteella 
some-mainontaa kannattaa kokeilla jatkossakin, esimerkiksi yksittäiseen näyttelyyn 
kohdentaen, jolloin voidaan tavoittaa uusia asiakasryhmiä profiloimalla kohderyhmä 
näyttelyaiheen mukaan. 

Museon nettisivujen kävijämääriä voidaan nykyään luotettavasti seurata Google Analy-
ticsin avulla. Varsinaisia istuntoja sivustolla todennettiin 17 602 vuonna 2019.

Kesäkuussa 2019 laadittiin museon uusi yleisesite. Samalla luovuttiin erillisten vuo-
siesitteiden painamisesta toistaiseksi. Kolmikielisen yleisesitteen (suomi, ruotsi, eng-

Museo oli jälleen mukana Riihimäen seudun Parhaat 
palat -matkailuesitteessä.

Uudistettu yleisesite kertoo museon palveluista ja perusnäyt-
telyosioista. Esitteen välissä jaetaan vuosittain päivitettävä vaih-
tuvien näyttelyiden ja tapahtumien listaus. Kuva: SMM / Katja 
Jaakkola.
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lanti) väliin tulee jatkossa vuosikohtainen näyttely- ja tapahtumaliite. Sähköinen Käpä-
län jälkiä -uutiskirje ilmestyi kaksi kertaa, maaliskuussa ja marraskuussa. 

Syksyllä 2019 museo liittyi HAMK:n vetämään maakun-
nalliseen VIKKe-kulttuurimatkailun kehittämishankkee-
seen. Hankkeeseen sisältyy pelillisen mobiilisovelluksen 
luominen kulttuurimatkailukohteista sekä koulutuksia 
aiheeseen liittyen. Hanke jatkuu kevääseen 2020 ja siinä 
koulutetaan kulttuuritoimijoita mm. hyödyntämään ta-
rinallisuutta palveluissa ja markkinoinnissa. Metsästys-
museon osalta hankkeen anti on näkyvyyden lisääminen 
kansallisten ja kansainvälisten matkailijoiden silmissä Visit 
Kanta-Häme -sivuston kautta sekä uusien palveluideoiden 
kehittely ja testaaminen. Työpajoissa on suunniteltu esi-
merkiksi erkkiläisen hahmon ympärille rakennettavia uu-
sia, toiminnallisia ja tarinallisia museovierailuita. 

Asiakaspalvelu 

Museon asiakaspalvelun tehtäviä hoitaa SoL Palvelut oy. Tehtävänkuvaan kuuluu niin 
asiakkaiden vastaanottaminen, lipunmyynti, ohjaaminen, museomyymälän hoitoteh-
tävät kuin turvallisuuteen liittyvät tehtävät vartijana. Asiakaspalvelun henkilökunta 
vastaa myös puhelimitse ja sähköpostitse museon näyttelyitä, avoinnaoloa ja palveluita 
koskeviin kysymyksiin. Henkilöstön palveluvalmiuden tärkeyttä ja riittävää tietämystä 
museon toimialasta sekä näyttelyistä ei voi liikaa korostaa. 

Moskovan Journalistiliiton 
puheenjohtaja ja lehtiomistaja 
Pavel Gusev vieraili muse-
ossa kesällä. Venäläisessä 
metsästyslehdessä julkaistiin 
vierailun jälkeen näyttävä, 
kahden aukeaman artikkeli 
Metsästysmuseosta. Kuva: 
SMM / Katja Jaakkola.

SOL Palveluiden Ulla-Maija 
Hänninen vastaanottaa asi-
akkaat ja ohjaa näyttelykier-
rokselle. Kuva: SMM / Katja 
Jaakkola.
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yleensä museokävijän ainoa henkilökontakti on asiakaspalvelija, joka paitsi ottaa vas-
taan ja ohjaa kävijän näyttelyihin, myös vastaanottaa palautteen niistä – hyvässä ja pa-
hassa. Palaute voi vaihdella yleisistä kiitoksista hyvinkin yksityiskohtaisiin huomioihin 
ja kysymyksiin. Tällöin jatkuva yhteydenpito näyttelyistä vastaavien museoammatti-
laisten kanssa on erittäin tärkeää. esimerkiksi uudesta Otso-perusnäyttelyosiosta en-
simmäisten kuukausien aikana asiakaspalvelun työntekijöiden kautta saatu palaute on 
ollut suureksi avuksi arvioitaessa sen onnistumista ja kehittämistarpeita. oma lukunsa 
on näyttelytiloissa jatkuvasti lisääntynyt tekniikka. näyttelyiden avaus on monivai-
heinen prosessi eri laitteiden käynnistämisineen, ja tekniikan mahdollisten huolto- ja 
korjaustarpeiden seuraaminen on jokapäiväistä henkilöstön työtä. 

Museokauppa

Museokaupan tavoitteena on tarjota kohtuullisen hintaisia matkamuistoja sekä lahja- 
ja käyttötavaroita eri asiakassegmenteille. Tänä päivänä asiakkaat arvostavat tuotteiden 
kotimaisuutta ja laatua. Kesällä perusnäyttelyn uuteen Otso-osioon liittyvinä matka-
muistoina lanseerattiin professori erik Bruunin museolle suunnittelemalla otso-kuval-
la varustettuja lasin- ja pannunalusia, jotka on valmistettu suomalaisesta koivuvaneris-
ta. Museon oman tuoteperheen lisäksi tärkeitä myyntiartikkeleita ovat Wood Jewelin 
visakoivuiset avainlipputuotteet, joista kestosuosikkeja ovat mm. puukot, makkarati-
kut, patavahdit, voiveitset sekä avaimenperät. 

Tuotevalikoima seuraa museon näyttelytoimintaa ja vaihtuu myös vuodenaikojen ja 
juhlapyhien kierron mukaan. Kaupan valikoimaan pyritään saamaan vaihtuviin näyt-
telyihin liittyviä tuotteita, joita asiakas voi ostaa muistoksi vierailustaan. Vuonna 2019 
myynnissä oli Siivekkäät ja hännäkkäät -näyttelyn aikaan kuvanveistoryhmän taiteili-

Uusiutuva puu on ympä-
ristöystävällinen materiaali, 

jota on käytetty mm. Wood 
Jewelin tuotteissa, vuoden 

2019 uutuuksissa karhun- ja 
hirvenpäälusikoissa sekä 

museon Otso-pannunalu-
sissa ja -lasinalusissa. Kuva: 

SMM / Katja Jaakkola.
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jan tekemiä luonto- ja eläinaiheisia koruja ja heijastimia. Loppuvuodesta tuotteena oli 
Ilvolan väkeä -näyttelyn eläinmuotokuvista painettuja postikortteja.

Kysyttyjä tuoteryhmiä olivat edelleen eläinpehmot, houkutuspillit ja keittiötarvikkeet. 
Vuodesta toiseen suosittuina tuotteina ovat säilyneet luonto- ja eräaiheiset 3D-mag-
neetit ja Kalatalouden Keskusliiton sekä Suomen riistakeskuksen eläinten ja kasvien 
tunnistuskortit. eräneuvos Jaakko ojanperän elämästä ja trofeekokoelmasta kertova 
kirja Eräpoluiltani on pysytellyt museon oman julkaisusarjan kärkituotteena vuoden 
2016 ilmestymisensä jälkeen. 

Opastus

Otso-perusnäyttelyosion valmistumisen myötä myös opastuskierroksien sisältö muut-
tui. uusittu keskisali toimii opastuksissa jaottelultaan ja kulkuväyliltään aiempaa pa-
remmin, mikä oli yksi näyttelyrakentamisen tavoitteista. Myös Peuramies erkkiläisestä 
erämies erkkiläiseksi uudelleen nimetty, mutta perusolemuksensa entisellään säilyttä-
nyt rooliopastushahmo on sopeutunut uusittuun näyttelyyn hyvin, ja elämykselliset 
näyttelykokemukset entisajan eränkäynnistä jatkuvat hänen seurassaan edelleen. 

Huolimatta alkuvuoden kiinniolosta opastuksia kertyi sama määrä kuin aikaisempana 
vuonna, yhteensä 35. näistä rooliopastuksia oli neljä ja englanninkielisiä yksi. uusit-
tu Otso-näyttelyosio mahdollistaa todistetusti myös isojen, jopa 50 hengen ryhmien 
kahtia jakamisen ja yhtäaikaisten, eri suunnista alkavien opastusten samanaikaisen to-
teuttamisen. Kahden oppaan vetämänä molemmat ryhmät mahtuvat kohtaamaan ja 

Erämies Erkkiläinen opasta-
massa ryhmää Otso-perus-
näyttelyssä. Kuva: SMM / 
Taru Liukkonen.
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kulkemaan toistensa ohi keskisalissa. opastusten parasta antia työntekijän ja museon 
näkökulmasta ovat niistä saatava palaute ja keskustelut. Monille vierailijoille käynti 
Metsästysmuseossa voi olla ensimmäinen henkilökohtainen kosketus aihepiiriin nimel-
tä metsästys. Ilahduttavasti usein käy ilmi, että museokäynnin pohjalta tällaisille henki-
löille metsästyksestä välittyvä kuva on positiivinen ja yleistä historiakäsitystä avartava. 

Museopedagogiikka

Museo-opastuksia koululais- ja opiskelijaryhmille tehtiin kahdeksan kpl. ne suunni-
teltiin yhdessä opettajien kanssa vastaamaan kulloisenkin ryhmän tarpeita oppilaiden 
iän ja ainekokonaisuuden mukaan. osassa niistä hyödynnettiin erkkiläisen rooliasua 
ja opastusrekvisiittaa ilman varsinaista käsikirjoitettua draamaosiota. Lisäksi yhdelle, 
useisiin ryhmiin jaetun oppilas- ja opettajajoukon vierailulle räätälöitiin Kalevala-hen-
kinen kokonaisuus, jossa käsiteltiin kansanrunojen myyttistä aineistoa metsästyksen 
näkökulmasta ja järjestettiin toiminnallisia osioita, mm. jousiampumarasti. Kaksi kou-
lulaisryhmää käytti museovierailullaan hyväkseen museon laatimia tehtäväpaketteja 
itsenäiseen työskentelyyn. Kaikkiaan koululaisryhmistä koostuva kävijämäärä vuonna 
2019 oli 636 oppilasta, ja opettajien halukkuus suunnitella museokäynnin pedagogi-
nen sisältö yhdessä museon kanssa on ilahduttavasti lisääntynyt. 

Tapahtumat 

10.02.       Talvikki – talviretkeilytapahtuma. Teemana ”Ihan pihalla”.
23.03.      Pönttöpäivä.
13. - 19.05.     Valtakunnallinen museoviikko.
18.05.       Kansainvälinen museopäivä.
18.05.      Museoiden yö.
23.08.      Taiteiden yö @ Riihimäki.
08.09.      Rakas Riksu.
11.09.      Riihimäki-päivä.
11.10.       oravan päivä. Metsästysmuseon vuosipäivä.
30.11.      Joulutori.
28. -29. ja 31.12. Vuodenvaihteen avoimet ovet

yleisöllä oli vapaa pääsy museoon vuonna 2019 seuraavien tapahtumien aikana: Tal-
vikki, Kansainvälinen museopäivä, Museoiden yö, Taiteiden Yö, Rakas Riksu, Riihimä-
ki-päivä, Oravan päivä ja Joulutori. Vuoden viimeisenä viikonloppuna 28.–29. sekä 
uudenvuodenaattona 31.12. museoon oli vapaa pääsy.
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Talvikki

Vuoden 2019 Talvikissa oltiin kirjaimellisesti ”ihan pihalla”, kuten teema kertoi. Tämä 
johtui luonnollisesti Otso-näyttelyosion rakentamisesta. Museon kiinniolo ja niin muo-
doin myös vakiintuneen käytännön mukaisen sisäohjelman, luennon tai esityksen, 
poisjäänti vaikutti kävijämäärään. Tästä huolimatta n. 1 200 kävijää viihtyi ulkoilmas-
sa mm. eläinajeluiden, Voimalinja-Powerlinen perheliikuntatehtävien sekä rakotulen 
ääressä. ulkolavalla Riihimäen Mieslaulajat esitti talvisen laulutervehdyksen ja erämies 
erkkiläinen valmisti riistakäristyksen.

Pönttöpäivä

Vuoden tauon jälkeen 23.3. tehtiin jälleen pönttöjä linnuille. Tapahtuman suosio on 
jatkuvasti kasvanut vuosien mittaan, ja tällä kertaa Versowood oy:n sponsoroimat ja 
Hyrian työpajalaisten valmistelemat tarpeet 1 500 lintukotoa varten loppuivat jo klo 
13 aikaan. Birdlife Kanta-Häme antoi tietoa pönttöjen sijoittelusta ja lintujen kevät-
muuton etenemisestä. Riihimäen erätyttöjen ja eräpoikien Tuki Ry. myi noin 2 500 
innokkaalle nikkaroijalle makkaraa ja kahvia.

Museoiden yö

Kymmenennen kerran järjestetyssä Museoiden yössä 18.5. esiteltiin juuri avattua Otso-
näyttelyä sekä Hannu nevalaisen Majavanlastuja-valokuvanäyttelyä kahden opastus-
kierroksen avulla klo 18 ja 20. Museovierailijoita välillä 17-22 oli lähes 1 200. Heillä 
oli käytössään museopassi, johon kaikista paikkakunnan viidestä museosta leiman ke-
räämällä osallistui museokortin sekä museokohtaisten tavarapalkintojen arvontaan. 

Talvikki järjestettiin täysin ulkotapahtumana. Kuva: SMM / Taru Liukkonen. Pönttöpäivänä naputeltiin urakalla 
lintukotoja. Kuva: SMM / Milla Tiili.
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Taiteiden Yö @ Riihimäki 

Perjantaina 23.8. vietettiin kolmannen kerran Taiteiden Yötä Riihimäellä. Sonja M. laa-
ti kasvomaalauksia ja kampauksia lapsille klo 16 eteenpäin ja Riihimäen Mieslaulajien 
”Pojat raitilla” -esitys kuultiin klo 19. Tapahtumasta on tullut erittäin suosittu lyhyessä 
ajassa, tällä kertaa Metsästysmuseossa vierailleita oli n. 650. 

Oravan päivä

Lokakuun 11. päivänä juh-
listettin museon vuosipäivää. 
ohjelma oli jälleen perheen 
pienimmille suunnattua. Si-
sällä askarreltiin Riihimäen 
lasten ja nuorten taidekou-
lun reippaan opiskelijan 
johdolla eläinten korvia, ja 
erämies erkkiläinen lauloi 
sekä kertoi tarinoita vuoles-
kelun lomassa grillikodassa. 
Päivän aikana museossa vie-
raili 229 henkilöä. 

Riihimäen Mieslaulajien sekstetti esiintyi Taiteiden Yössä. Kuva: SMM / Taru Liukkonen.

Taidekoulun oppilas Katja Ylikorpi (vas.) opasti askartelussa Oravan 
päivänä. Kuva: SMM / Taru Liukkonen.
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Joulutori

12. kerran järjestetty Metsästysmuseon ja Lasimuseon yhteinen Joulutori on sekä mo-
nille myyjille että kävijöille joulunavaustraditio marraskuun viimeisenä lauantaina. 
30.11. museossa kävi 1 796 asiakasta etsimässä täytettä pukinkonttiin valikoimasta, 
josta löytyi mm. koruja, leivonnaisia, luu- ja nahkatöitä, kudonnaisia, päre- ja pläkki-
tuotteita sekä joulukoristeita joka lähtöön.  

Vuodenvaihteen avoimet ovet

ennätyksellistä asiakasvuotta juh-
listettiin vuodenvaihteen avoimilla 
ovilla 28. - 29. ja 31.12. uudenvuo-
denaattona järjestettiin kaksi opas-
tuskierrosta, klo 12 ja 14. ulkona 
paloivat koko museon avoinnaolo-
ajan komeat rakotulet. Kolmena 
viimeisenä aukiolopäivänä museossa 
kävi 372 asiakasta.

Joulutorilla oli jälleen tunnelmaa. Kuva: SMM / Taru Liukkonen.

Erämies Erkkiläinen sytytti rakotulet ennen 
opastuskierrostaan vuodenvaihteen ilmais-

päivänä. Kuva: SMM / Jukka Peltonen.



Amanuenssi Vesa Anttila (vas.) esitteli 
museon näyttelyt metsästystä har-
rastavalle Moskovskij Komsomolets 
-lehden päätoimittaja Pavel Guseville 
ja Riihimäen kaupunginjohtaja Sami 
Sulkolle. Kuva: Alexander Lisitsin.

Muiden järjestämät tapahtumat, kurssit ja kokoukset

21.03. Riihimäen Asehistoriallinen Seura Kara Arms ry. Kokous.
20.05. Suomen Kennelsäätiön kokous.
24.05. Metsästyskurssi. Järjestäjinä Kauppalehti, Sako oy ja Suomen Metsästysmu-  
 seo.
04.06. Riihimäen perhokalastajat ry. Kokous.
28.11. Riihimäen Asehistoriallinen Seura Kara Arms ry. Kokous.

Kurssit ja vierailut museolla

29.05. Riihimäen kaupunginmuseon ja Riihimäen taidemuseon henkilökunta. 
11.06. Suomenlinnan eränkävijät ry. 
19.08.  Pavel Gusevin, Alexander Lisitsinin ja Sami Sulkon vierailu.
23.10. Suomen rautatiemuseon henkilökunta. 
23.10. D. J. Wadén -historiatoimikunta.
25.10. Sotainvalidien veljesliiton uudenmaan piiri. 
19.11. RIL-seniorit.
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Sotainvalidien veljesliiton Uudenmaan piiri tutustui museon näyttelyihin vierailullaan, ja Riihi-
mäen sotilaskodin järjestämät munkkikahvit kruunasivat kokonaisuuden. Kuva: SMM / Perttu 
Matero.



TULOSLASKELMA 
  1.1.2019 1.1.2018
  -31.12.2019 -31.12.2018

VARSInAInen ToIMInTA
Museo- ja näyttelytoiminta
 Tuotot 22 564,60 21 521,64
 Kulut -68 980,58 -82 418,23
Museo- ja näyttelytoiminta yhteensä -46 415,98 -60 896,59

Kirjasto
 Tuotot 0,00  231,00
 Kulut -1 587,61 -3 533,72
Kirjasto yhteensä -1 587,61 -3 302,72

Valokuva-arkisto
 Tuotot 515,00 1 209,00
 Kulut 0,00 -837,99
Valokuva-arkisto yhteensä 515,00 371,01

Arkisto
 Tuotot 0,00 0,00
 Kulut -814,56 -1 458,01
Arkisto yhteensä -814,56 -1 458,01

Museon tapahtumat
 Tuotot 570,00 690,00
 Kulut -3 351,38 -3 250,54
Museon tapahtumat yhteensä -2 781,38  -2 560,54

Hallinto ja toimistokulut
 Tuotot 2 035,93 7 260,48
 Henkilöstökulut -403 254,77 -374 058,60
 Kiinteistökulut -61 796,18 -64 510,08
 Matkakulut -6 493,47 -3 988,10
 Muut hallintokulut -56 374,90 -54 458,54
Hallinto ja toim. kulut yhteensä -525 883,39 -489 754,84

Varainhankinta
 Tuotot 27 317,50 26 272,88
 Kulut -12 995,57 -15 249,31
Varainhankinta yhteensä 14 321,93 11 023,57

Poistot -47 559,47 -33 918,37

TuoTTo- JA KuLuJääMä -610 205,46 -580 496,49

SIJoITuS- JA RAHoITuSToIMInTA
 Tuotot 0,00 6,59
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 6,59

AVuSTuKSeT 602 374,00 600 306,00

TILIKAuDen yLI-/ALIJääMä -7 831,46 19 816,10



TASE 
  31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PySyVäT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
 Koneet ja kalusto 31 114,05 17 532,39
 Muut pitkävaikutteiset menot 93 997,77 106 639,77
 yhteensä 125 111,82 124 172,16

VAIHTuVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Muu vaihto-omaisuus 29 515,79 28 469,02
 yhteensä 29 515,79 28 469,02

Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset 3 736,90 3 003,00
 Siirtosaamiset 329,00 629,28
 yhteensä 4 065,90 3 632,28

Rahat ja pankkisaamiset 293 110,93 198 665,49

VASTAAVAA yHTeenSä 451 804,44 354 938,95

VASTATTAVAA

oMA PääoMA
Sidotut rahastot 532,77 2 171,77
edell. tilikausien yli/alijäämä 291 330,94 271 514,84
Tilikauden yli/alijäämä -7 831,46 19 816,10
yhteensä 284 062,25 293 502,71

VIeRAS PääoMA
Lyhytaikainen
 ostovelat 11 946,75 14 169,15
 Muut velat 46 983,47 40 228,33
 Siirtovelat 108 811,97  7 038,76
 yhteensä 167 742,19 61 436,24

VASTATTAVAA yHTeenSä 451 804,44 354 938,95








