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KULTTUURI

JYVÄSKYLÄ
Minnamaria Koskela

Harva museossa kävijä tulee ajatel-
leeksi, että museot ovat kaiken
muun toimintansa ohella myös
taloudellisia yrityksiä. 

Museoiden ja muiden kulttuurilaitosten
yhteydessä on viime vuosina keskusteltu
vilkkaasti tuotteistamisesta ja brändäämi-
sestä. Talouselämästä tuttuja käsitteitä ei
enää koeta uhkaksi varsinaiselle sisällölle.

Mitä museot sitten myyvät – siis pääsy-
lippujen lisäksi? Etupäässä aineettomia
asioita, kuten tietoa, elämyksiä, ilmiötä
tutkimuksen, näyttelyiden ja erilaisten
työpajojen muodossa. Yhä useammassa
museossa on myös museokauppa tai
-kahvila, joka myy pientavaraa kuten
painotuotteita ja muistoesineitä. Näillä
oheistuotteilla sekä yrityksen graafisella
kokonaisilmeellä (esimerkiksi logo, käynti-
kortit yms.) on keskeinen rooli brändin
vahvistamisessa. 

Museo myy oikeastaan itseään, omaa
identiteettiään ja ainutlaatuisuuttaan.

Tampereella toimiva Lenin-museo brän-
däsi aikoinaan neuvostonostalgian. 

– Brändääminen kuuluu tämän ajan
ilmiöihin. Meidän brändimme perustuu
siihen, että maailma ympärillämme muut-
tui. Sosialistisen järjestelmän romahtami-
sen jälkeen Venäjä alkoi kieltää omaa
historiaansa ja siihen liittyviä seikkoja,
kuten Leninin. Koimme tehtäväksemme
muutoksen taltioimisen. Meillä on mittava
kokoelma kulttuurihistoriallisesti merkittä-
viä esineitä neuvostovallan ajalta, pohtii
Lenin-museota vuodesta 1991 johtanut
Aimo Minkkinen.

Museo vapaa-
ajan viettopaikka
Tampereella sijaitseva museo onkin hyvä
esimerkki kulttuuriorganisaatiosta, joka on
onnistunut brändäämään itsensä. 

1990-luvun alussa, Neuvostoliiton ro-
mahtamisen jälkeen museo joutui kriisiin,
jonka seurauksena sen toiminta meinattiin
lopettaa. Nykyisin museo on Tampereen
suosituimpia turistikohteita ja vuosittain
siellä käy nelisentoistatuhatta asiakasta yli
70 eri maasta. 

”Lenin-kultti” itsessään ei selitä museon
suurta suosiota. Menestyksen taustalla on
avoin suhtautuminen julkisuuteen, yhteis-
työ eri medioiden kanssa sekä monipuoli-
nen museokauppa verkkoversioineen.

– Kaikella on tapana popularisoitua.
Aiemmin museo nähtiin esineiden ja tie-

Museokin voi olla kiinnostava

– Museoilla on sosiaalinen tilaus 
ja paljon myytävää, 

sillä ne tuottavat sisältöä
informaatioyhteiskunnalle, 

toteaa Lenin-museon johtaja, 
FT Aimo Minkkinen. 

KUVA: RIIKKA KAAKKURIVAARA

BRÄNDI:
MUSEOTA VAHVISTAMAAN
● Brändillä tarkoitetaan kaiken sen tiedon
ilmentymää, joka liittyy yrityksen tai julkisen
laitoksen tuotteeseen tai palveluun. Myös
yksityishenkilö tai ryhmä, kuten yhtye, voi olla
brändi.
● Asemansa vakiinnuttanut tavaramerkki on
jatkuvuuden ja laadun tae. 
● Brändäämisestä ja brändin hallinnasta
toivotaan ratkaisua myös museoiden ongelmiin
kuten näkyvyyteen, yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen ja entisestään tiukentuvaan
rahoitukseen.

JÄMSÄ
Pentti Rytkönen

Mona Lisa, Mao, Einstein ynnä
muut. Kaikki eteläpohjalaisessa
jussipaidassa, tuossa sisun, hul-
luuden, uhon ja ylimielisyyden
pakkoneuleessa.

Jämsäläissyntyinen taiteilija
Pekka Ruuska, 24, keksi nykyi-
sessä opiskelupaikassaan Sveit-
sin Genevessä siirtää maailman
tunnetuimpia kasvoja suomalai-
seen maalaismaisemaan ja
asuun. Rusehtavankeltaiset se-
rigrafiat ja 3d-kaiverrusteknii-
kalla tehdyt puupiirrokset vie-
hättivätkin ennen Jämsän Kivi-
pankkia sveitsiläisiä.

– Siellä yleisö piti töistäni. Ne
olivat erikoisia. Jämsässä joku
katsoja arvosteli niitä liian hu-
moristisiksi. Aion kuitenkin jat-
kaa sarjaa. Jopa Jämsän kau-

punki aikoo ostaa jonkun niistä,
Ruuska sanoo.

Idea siirtää tunnettuja päitä
vieraisiin kehoihin on ikivanha,
mutta toteutustapojahan voi
keksiä lisää. Ruuska ei oikein
osaa selittää, mistä ajatus Abra-
ham Lincolnista, John Lenno-
nista tai Hercule Poirotista jus-
sipaidassa oikein tuli. Jollain ta-
valla vain piti yhdistää pohjan-
maalaisen suoruuden ja rehelli-
syyden symboli maailmalla tun-
nettuihin ikoneihin.

Katsojalle Ruuska jättää tun-
nistamisen ilon. Teosten nimissä
ei vahingossakaan viitata tu-
tunoloisiin kasvoihin. Albert
Einstein puuta vasten on nimel-
tään Huilaaja, Mao Tse-tung la-
don seinustalla Neuvonantaja ja
Mona Lisa Tyttö naapurista. 

Maailman tunnetuimpiin
maalauksiin kuuluva Leonardo

da Vincin muotokuva firenze-
läisestä kauppiaan rouvasta
muistuttaa Ruuskan käsittelyn
jälkeen enemmänkin nuorta
suomalaismiestä. Alkuperäinen
tumma pitkä tukka on haalistu-
nut vaaleaksi miehen kuonta-
loksi.  Vain arvoituksellinen hy-
my vaikuttaa suunnilleen alku-
peräiseltä. 

Myös
leffoja
Kivipankin yläkerrassa pyörivät
tv-ruudussa Ruuskan videoelo-
kuvat. Elokuvien teko on alku-
jaan teatteriohjaajan koulutuk-
sen hankkineen Ruuskan leipä-
lajeista yksi. 

Kuusiminuuttinen Kusijat näyt-
tää tarpeentekoa suomalaisessa
tanssilavaillassa. Pari minuuttia pi-
temmässä filmissä imitaattori-isä-
Vesa elvistelee työssään ja kotipi-

hallaan. Suora dokumentointi il-
man kikkailuja näyttää olevan
Ruuskan tekotapa.

– En pidä hihhuloinnista.
Sveitsissä näyttääkin jo yhtenä
suuntauksena taiteenteossa ole-
van paluu perusasioihin. Monet

ovat ruvenneet esimerkiksi piir-
tämään. Otetaan lyijykynä ja ale-
taan tehdä kuvaa.

Mona Lisa jussipaidassa

Mona Lisa vai eteläpohjalainen tyttö naapurista? Hymy on Pekka
Ruuskan teoksessa alkuperäinen, muu on supisuomalaista.
KUVA: PENTTI RYTKÖNEN

● Pekka Ruuskan näyttely I love
you, now change on esillä Jämsän
Kivipankissa 27.4. saakka.

don säilytyspaikkana, nykyisin siihen
suhtaudutaan kuin vapaa-ajan viettopaik-
kaan. Museolta odotetaan elävyyttä, säpi-
nää, historian muutoksen seuraamista.
Olemme pyrkineet vastaamaan asiakkai-
den tarpeisiin sisältöä uhraamatta: järjes-
tämme erikoisnäyttelyiden ohella eloku-
vailtoja, opintokerhoja, vuokraamme tiloja
yksityiskäyttöön, kertoo Minkkinen.

Kiinnostaa
etenkin nuoria
Lenin-museo oli ensimmäisiä museoita
Suomessa, joka perusti oman museokau-
pan. Se oli henkilökunnalta rohkea veto
aikana, jolloin sen talous oli jo entuudes-
taan tiukalla ja museon ydintoimintoja,

kuten tallennus- ja näyttelytoimintaa,
oli vaikea rahoittaa.

Puotiin otettiin myyntiin kai-
kenkirjavaa neuvostokamaa,
kuten Lenin-kultista kertovia
esineitä ja suomalaisten matka-
muistoja sosialismin ajoilta.
Tavaroista tuli huipputren-
dikkäitä; ne ajoittuivat oikein
ja niille oli olemassa selkeä
tarve: nostalgia. 

Mielenkiintoista ilmiössä
on, että eniten tuotteita
ostavat nuoret, siis ne, jotka
eivät ehtineet kokea Neu-
vostoliittoa livenä.

Museoiden rahoituk-
sen kannalta pikku-

puodeilla ei
ole suurta

merki-
tystä.

Myynti on volyymiltään pientä ja katteet
matalia, keskeistä se sijaan on näkyvyydel-
lä ja jatkuvuudella. Tuotteiden muodossa
asiakkaat ostavat mukaansa pienen palan
museon brändiä, ja niiden avulla palautuu
mieleen myös museon varsinainen sisältö.

● Museoalan ammattilaiset ja opiskelijat
kokoontuivat viime viikolla Jyväskylään
pohtimaan museoiden tuotteistamiseen ja
markkinointiin liittyviä haasteita.
Valtakunnallisen Mitä museo myy- seminaarin
järjestää museologian opiskelijoiden ainejärjestö
Diaario ry.

Lenin-museon museokaupan tuotteet
pinsseistä tiskirätteihin ja työrukkasiin
ovat trendikkäitä ja niitä myydään
ulkomaita myöten. KUVA: LENIN-MUSEO

Tampereella sijaitseva
Lenin-museo on hyvä
esimerkki kulttuuri-
organisaatiosta, 
joka on onnistunut
brändäämään
itsestään asiallisesti
houkuttelevan
kohteen.

ARMAS ALVARI
Vuodeaikoja
Tammi 2008, 192 s.

Armas Alvarin (s. 1975) esikoi-
nen, Varmat tapaukset, sai Hel-
singin Sanomien kirjallisuuspal-
kinnon vuoden 2006 parhaasta
esikoisesta. Toista kirjaa sano-
taan usein kirjailijan uran vai-
keimmaksi. Se voi olla sitä eten-
kin silloin, kun ensimmäinen on
otettu vastaan kiittäen ja palki-
ten. Odotukset toiselle ovat kor-
kealla.

Vuodeaikoja on novellikoko-
elma kuten Alvarin esikoiskirja-
kin. Varmoissa tapauksissa no-

velleista muo-
dostui koko-
naisuus. Siinä
oli juonta ja
henkilöitä yh-
distävä pohja-
kuvio. Uudes-
sa kirjassa ta-
pahtumat ja
henkilöt vaih-

tuvat teksti tekstiltä. Kokonai-
suus on heittelehtivä ja hajanai-
nenkin.

Nimi Vuodeaikoja on suun-
taa-antava, vai onko? Teoksen
tusinasta tarinasta lähes kaikis-
sa viitataan sänkyyn, potemi-
seen, seksin harjoittamiseen,
nukkumiseen, makoiluun. Toi-
saalta tarinoissa tehdään paljon
muutakin. Voisi sanoa, että esi-

merkiksi päämäärätöntä tai pää-
määrätietoista mutta sekoilevaa
hortoilua on suhteessa enem-
män kuin mitään, mitä toimite-
taan sängyssä.

Puhu minut
näkyväksi
Yleisvirityksenä on yllättävän
tyypillinen kotimaisen proosan
melankolia. Surkuhupaisuuden
akselilla Alvari liikkuu enem-
män surkupuolella. Tapahtuu
ankeita asioita ja ihmisiä ahdis-
taa. Tapahtuu myös tosi kamalia
asioita. Lapsi leikkii päiväkausia
äkillisesti kuolleen äitinsä ym-
pärillä.

Kokoelman tematiikkaa voi
hahmottaa kommunikaation nä-
kökulmasta. Tarinoissa on yri-

tyksiä vuoropuheluiksi, kuulus-
teluja, lehteen tarkoitettuja se-
lontekoja ja ääneen pidettyjä yk-

sinpuheluja. On siellä yksi elä-
mäntaito-oppaan käsikirjoitus-
kin: taito-oppaassa neuvotaan
miehille, miten menetellä, jotta
syrjähypyt eivät paljastu puoli-
solle. Puhetaitoa sekin on, sano-
misen ja vaikenemisen trapetsi-
tanssia.

Teoksen aloittavassa Et sinä
nuku ja myöhemmässä Mistä lä-
tyt tuodaan on kummassakin
vakavahenkinen kuvaus yksin
yhdessä -asetelmasta. Mies on
niin yksin kuin olla voi. Hän al-
kaa kuvitella tapahtumia, jotta

tulisi huomatuksi. Jopa omat ys-
tävät kuuntelevat mieluummin
vaimon sietämätöntä siskoa kuin
miestä. Viimeisen sanan saa sa-
nottua, kun puhuu nukkuvan
vaimon selälle. Kaivattua huo-
miota silläkään konstilla ei tie-
tenkään saa.

Perinteistä
äijäilyä
Novellin tapainen 73 minuut-
tia ennen juomisen aloittamis-
ta on pölkkypäistä äijäkohel-
lusta, kuin suoraan lajityypin
muotista. Samaa voi sanoa Ve-
neestä. Kummassakin on myös
yritystä kerrontarakennekokei-
luksi.

Alvari leikkii paljon kertomi-
sen konsepteilla. Hän käyttää in-

tertekstuaalisia kikkoja. On vä-
hän hassua, että hän tekee sen
niin kohottavasti, että päällim-
mäinen vaikutelma on juuri kik-
kailu, leikittely.

Kaikkiaan Alvarin kirjasta jää
vähän epäselvä lukukokemus.
Alvari tunnelmoi moneen tari-
naan vetävänoloisen alkuimun,
mutta jostain syystä vauhti lop-
puu kesken. Tarinat junnaavat
paikoillaan ja moni niistä on lii-
an pitkä. Hyvät juonikuviot nuu-
tuvat, eikä kertomus puhkea
kukkaan.

Alvarilla on varmasti paljon
aineksia uusiin koitoksiin, vaik-
ka tällä kertaa se uran toisen kir-
jan rimajännitys tuotti yliyrittä-
mistä.
HELENA MIETTINEN

Kuopus jää esikoisen varjoon

Armas Alvarin Vuodeaikoja-
novellikokoelma heittelehtii
suuriin odotuksiin nähden.
KUVA: VILLE PALONEN

KIRJAT

Helsinki: Viihdekulttuurin suu-
ruuden ja keihäänheiton olym-
piavoittajan Tapio Rautavaaran
tuotannosta ilmestyy syksyllä
mittava teoskokonaisuus. Koko-
elma kattaa kaikki Tapio Rauta-
vaaran tekemät äänitykset. Näil-
lä näkymin 330 kappaleesta
kootaan 14 cd-levyä.

Teoskokonaisuuteen kuuluu
myös 160-sivuinen kirja, jossa
on muun muassa täydelliset dis-
ko- ja filmografiat sekä faktaa ja
taustatarinoita Rautavaaran mu-
siikista.

Kirjan kirjoittajakaartiin kuu-
luvat muun muassa Peter von
Bagh, Antero Raevuori ja Pek-
ka Nissilä sekä Rautavaaran ys-
täviä keihäänheiton ja jousiam-
munnan parista.

Kirjaan ovat tekstiä tuottaneet
myös musiikkialan ihmiset ku-
ten Katri Helena, Timo Rau-

tiainen, Tuomari Nurmio, Kari
Tapio, Ossi Runne ja Ilkka Vai-
nio. 

Myös olympiamitalistit Pauli
Nevala ja Jorma Kinnunen osal-
listuivat kirjan kirjoittamiseen.
Isäänsä kirjassa muistelevat Ta-
pio Rautavaaran tyttäret.

Tapio Rautavaaralta 
mittava kokoelma

Tapio Rautavaara

Milla Paloniemi
Kirjamessuilla
sunnuntaina
Vierailija: Kulttihahmoksi
nousseen kiroilevan siilin luoja
Milla Paloniemi vierailee
Jyväskylän Kirjamessujen
Kirjacafessa sunnuntaina 13.
huhtikuuta kello 15.30. 

Milla Paloniemi on Pohjan-
maalta kotoisin oleva, Helsin-
gissä asuva graafinen suunnitte-
lija. Ajankuluksi Paloniemen
luentovihkon kulmaan synty-
nyt siili levisi maailmalle ensin
internetissä ja omakustanteissa.
Paloniemi julkaisee myös
Tassutellen-sarjakuvaa, joka
kertoo kissan ja koiran muo-
dostamasta parivaljakosta.

Paloniemen luoma noituva
siili seikkailee nyt toisessa
albumissaan, Kiroileva Siili II
(Sammakko, 2008).

Roman Schatz vie
kuulijat ympäri
Eurooppaa 
Haastattelu: Roman Scahtz
nousee Jyväskylän Kirjamessu-
jen Turms-lavalle lauantaina
12. huhtikuuta kello 15.30.
Kirjailija itse ja haastattelija
Jaakko Pietiläinen vievät
kuulijat matkalle ympäri Eu-
rooppaa, sillä aiheena on
Schatzin tuorein romaani Euro
(Johnny Kniga, 2007). Kirja
kertoo yleiseurooppalaisesta
kuvausryhmästä, joka seuraa
euron kolikkoa eri puolille
mannerta.

Überlingenissä Saksan liitto-
tasavallassa syntynyt Schatz
muutti Suomeen vuonna 1986.
Vuonna 2005 hän julkaisi
suomen- ja englanninkielisen
pamfletin Suomesta, rakkau-
della, josta on otettu jo kaksi-
toista painosta. Ensimmäisen
romaaninsa Rakasta minut
(Johnny Kniga, 2006) Schatz
kirjoitti suomeksi ja käänsi itse
saksaksi. Hänen toinen ro-
maaninsa Euro on kirjoitettu
saksaksi ja sen suomentaja on
Katariina Fransila.

Matti Röngälle
Kultapokkari-
tunnustus
Vierailija: Matti Rönkä on
tavattavissa lauantaina 12.4.
Jyväskylän kirjamessuilla.
Esiintymisten lisäksi Taskukirja
LOISTO luovuttaa hänelle
Kultapokkari-tunnustuksen. Yli
20 000 kappaletta myynyt Mies
rajan takaa -yhteisnide on
kahdeksatta kuukautta pokka-
reiden Top10-myyntilistalla.

Röngän uutuusromaani Isä,
poika ja paha henki (Gumme-
rus 2007) on saatavana myös
äänikirjana cd-muodossa tai
netistä ladattavana mp3-versio-
na. Isä, poika ja paha henki 
-äänikirjan on lukenut näyttelijä
Jukka-Pekka Palo. Kirja käsitte-
lee pimeän työvoiman kohtelua.

JYVÄSKYLÄ
Keskisuomalainen

Perinteinen Tanssin päivän näy-
tös on Jyväskylän kaupungin-
teatterissa maanantaina 14.4.
kello 19. Vierailijana on TADaC
– teatterikorkeakoulun tanssi-
ryhmä, joka on juuri palannut
esiintymiskiertueelta Englannis-
ta ja Kanadasta ja suuntaa koh-
ta Japaniin.

Ryhmään kuuluu viisi tanssi-
jaa, yksi heistä jyväskyläläinen
Panu Varstala. Jyväskylässä
nähdään nyt ensimmäistä kertaa
yksi taiteellisen johtajan Jenni
Kivelän teoksista, Sadepäivän
askartelukirja. Kivelän lämmin-
henkisissä töissä on aina hersy-
vää huumoria, itseironista sanal-
lista tilitystä ja yllättäviä kään-
teitä. Muita Kivelän teoksia ovat
Kukkia – sidontaa, Mestarietsi-
vät ja Liian onnelliset ihmiset.

Sydänvaara voitti tänä vuon-
na Kajaanin uusien tanssien ko-
reografiakatselmuksen. Tuoma-
risto kiitti Tanssiteatteri Kram-
pin tanssija-koreografien Laura
Lehtisen ja Hannu Sompinmä-
en teosta omaperäisyydestä ja
raikkaasta toteutuksesta. Vah-
vojen tanssijoiden teos on herk-
kä ja yllättävä, silti huumoria on
mukana.

Näytöksen järjestää Jyväsky-
län Tanssiyhdistys ry.

Tanssia
maailmalta

● Ennakkomyynti: kaupungin-
teatterin lippukassa 624 200,
Nikolainkulman lipunmyynti
624 901. Liput 15 / 10 e.


