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Projektin tausta ja tavoitteet

MuseoX on uusi ja merkittävä valtakunnallista vastuumuseotehtävää tavoitteleva hanke, 
jonka moottorina toimivat Postimuseo ja Vapriikki. 

Postimuseo on käynnistänyt huhtikuussa 2021 uudistushankkeen, jossa pyritään yhdessä 
Tampereen historiallisten museoiden, erityisesti siihen kuuluvien Mediamuseo Rupriikin ja 
Suomen pelimuseon, kanssa selvittämään ja edistämään valtakunnallista viestinnän ja digitaalisen 
kulttuuriperinnön museota. Uuden museon kotipaikaksi on suunniteltu museokeskus Vapriikkia, 
jonka alla museot tällä hetkellä toimivat. Hankkeen tavoitteena on hakea valtakunnallisen 
vastuumuseon tehtävää vuonna 2022. 

Tämä esitys kuvaa MuseoX:n kirkastetun konseptin hankeen esittelyä, 
yhteistyökumppaneiden kanssa käytävää keskustelua sekä vastuumuseohakua varten. 
Kirkastettu konsepti tiivistää hankkeen ytimen, sen erityisyyden, vision ja tarkoituksen. 

Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä MuseoX:n avaintoimijoiden kanssa. Hankkeen tueksi tuotettiin 
myös uutta asiakasymmärrystä tutkimalla potentiaalisia ja nykyisiä kävijöitä ja heidän toiveita 
tulevaisuuden museolle.
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MuseoX:n konseptin kirkastamisen prosessi

Taustamateriaalit 
ja jo tehty ideointi

Future museum-
viitekehys (PD)

Asiakasymmärrys
- Tulevaisuuden 

kävijät
- Vapriikin 

kävijäprofiilit

Alustavat 
hahmotelmat 
skenaariosta

Yhteinen 
rikastaminen ja 
kommentointi, 

Skenaariotyöpajat   
1 ja 2 Postimuseon 
ja Vapriikin kanssa

Konseptinkuvauksen 
hiominen Toimintamalli-
työpajassa Postimuseon 

ja Vapriikin kanssa MuseoX 
kirkastettu 
konsepti

Potentilaalisten 
asiakkaiden kommentit 
konseptin kuvaukseen
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MuseoX:n perusta

Postimuseo Mediamuseo  Rupriikki Suomen pelimuseo

+ Laadukkaisiin sisältöihin erikoistunut 
pian sata vuotta toiminut vakiintunut 

museo

+ Laaja-alainen osaaminen 
näyttelytuotannosta yleisötyöhön ja 
viestintään

+ Aktiivinen sidosryhmätyö ja laajat 
verkostot (media, museot, tutkijat jne.)

+ Vakaa talous ja hyvät resurssit

+ Muutosvalmius ja ketteryys, positiivinen 
suhtautuminen digitaalisiin avauksiin

+ Pitkä kokemus yritysyhteistyöstä

+ 20 vuoden kokemus viestinnän 
teemojen parissa työskentelystä

+ Osallistava ote tekemisessä jo vahvasti 

omaksuttuna

+ Monipuoliset viestintäkokoelmat (osana 
historiallisten museoiden kokoelmia)

+ Monilukutaidon osaaminen ja verkostot 
olemassa, kumppaneita löytyy jo niin 

paikallisesti kuin valtakunnallisesti

+ Onnistunut uudenlainen museokonsepti, 
joka on sidosryhmien kanssa yhdessä 

tuotettu joukkorahoituskampanjaa 

hyödyntäen

+ Tavoittaa ihmisryhmiä, jotka muuten käyvät 
vähemmän museoissa 

+ Uudet tavat tallentaa digitaalisia ilmiöitä, 
yhteiskuratointi testattuna ja toimivana 
menetelmänä, aktiiviset peliyhteisöt 

mukana toiminnassa

+ Laajat kansainväliset verkostot ja yhteistyö 

akateemisen tutkimuksen kanssa

Kokoelmat

• Perustana Postimuseon ja Posti Group Oyj:n kokoelmat ja Tampereen historiallisten museoiden 
viestintäkokoelmat

• Uudet digitaalisen viestinnän kulttuuriperinnön kokoelmat
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MIKÄ MUSEOX?

MuseoX on uusi valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa suomalaisten viestintää, pelejä, postin 

toimintaa ja digitaalista elämää sekä esittää ja jakaa elämyksellisiä sisältöjä. MuseoX sijaitsee museokeskus 
Vapriikissa ja sen perustan muodostavat Postimuseo sekä Tampereen historiallisten museoiden 
ylläpitämät Suomen pelimuseo ja Mediamuseo Rupriikki. 

VISIO 2030 (tavoiteltava tulevaisuuden tila)

MuseoX on digitaalisen kulttuuriperinnön tallentamisen edelläkävijä ja merkittävä monilukutaitoisuuden 

ja keskustelukulttuurin kehittäjä. Museo houkuttaa kansainvälisesti ihmisiä sisältöjen pariin niin kivijalassa 

kuin digitaalisissa kanavissa. 

TARKOITUS (syy olla olemassa, tavoiteltava vaikuttavuus)

MuseoX edistää ymmärrystä medioituneesta maailmasta  ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä 

sen muutoksesta. MuseoX herättää pohtimaan miten eri kanavat, välineet ja niissä viestimisen tavat ja 

sisällöt vaikuttavat elämäämme yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. 

Kiteytys
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Mikä MuseoX?

MuseoX on uusi valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa suomalaisten 

viestintää, pelejä, postin toimintaa ja digitaalista elämää sekä esittää ja jakaa 
elämyksellisiä sisältöjä. Museo herättää pohtimaan ihmisten välistä 

kommunikaatiota, sen muutosta ja merkitystä yksilön ja yhteiskunnan 

näkökulmasta. MuseoX käsittelee laajasti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen 
sekä tieto- ja tavaravirtoihin liittyviä teemoja.

MuseoX sijaitsee museokeskus Vapriikissa ja sen perustan muodostavat 
Postimuseo sekä Tampereen historiallisten museoiden ylläpitämät Suomen 

pelimuseo ja Mediamuseo Rupriikki. Museon vaikuttavuus eri kanavissa syntyy 

yhdessä kävijöiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.
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MuseoX:n tarkoitus

TARKOITUS (syy olla olemassa, tavoiteltava vaikuttavuus)

MuseoX edistää ymmärrystä medioituneesta maailmasta  ja ihmisten 

välisestä vuorovaikutuksesta sekä sen muutoksesta.  Museo lisää 

osallisuutta, keskinäistä luottamusta ja antaa eväitä kriittiseen ajatteluun. 

MuseoX herättää pohtimaan miten eri kanavat, välineet ja niissä viestimisen 

tavat ja sisällöt vaikuttavat elämäämme yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan 

tasolla. Yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa museo kehittää 

suomalaista keskustelukulttuuria ja tukee ihmisten monilukutaitoa sekä 

toimijuutta.
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MuseoX:n visio

VISIO 2030 (tavoiteltava tulevaisuuden tila)

MuseoX on digitaalisen viestinnän kulttuuriperinnön tallentamisen 

edelläkävijä. Museon ansiosta digitaalisen kulttuuriperinnön merkitys 

ymmärretään ja sitä arvostetaan. Museo luo siltoja menneestä tulevaan ja lisää 

ymmärrystä ihmisten välisen viestinnän merkityksestä ja sen muutoksesta. 

Museo on merkittävä monilukutaitoisuuden kehittäjä. Museo houkuttaa 

kansainvälisesti ihmisiä sisältöjen pariin niin kivijalassa kuin digitaalisissa 

kanavissa. 
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TOIMIJAROOLIT - Mitä rooleja museo ottaa, jotta 
tarkoitus ja visio muuttuvat todeksi

Kysymysten herättäjä 

MuseoX herättää kiinnostavia 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
laaja-alaisesti ihmisten 
väliseen kommunikaatioon.  

Museo ei tarjoa suoria 
vastauksia, vaan avaa 
näkökulmia eri aiheisiin 
taustoittamalla ilmiöitä, 
tuomalla ne historialliseen 
kontekstiin ja tarjoamalla 
mahdollisuuden jakaa omia 
kokemuksia ja käydä dialogia. 

Yhteiskunnallisen 
keskustelukulttuurin tukija

Museo edistää monilukutaitoa ja 
ymmärrystä medioituneen 
maailman vaikutuksista 
elämäämme. 

Se  tuo yhteen mm. 
asiantuntijoita, tekijöitä, 
harrastajia, vaikuttajia, ja 
kokemusasiantuntijoita 
keskustelemaan eri teemoista. 

Museo toimii yhteistyössä alan 
muiden asiantuntijoiden ja 
kumppaneiden kanssa eri 
kanavissa ja vaikuttaa sitä kautta 
itseään laajemmin.

Osallisuuden mahdollistaja 

MuseoX:n verkosto vahvistaa 
alan toimijoiden identiteettiä ja 
lunastaa yritysten kulttuurista 
yhteiskuntavastuuta.

Museo kuuntelee, tarjoaa 
osallistumisen ja omaehtoisen 
toiminnan mahdollisuuksia, 
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
rakentaa siltoja eri ryhmien 
välille.

MuseoX tallentaa 
kulttuuriperintöä ja tuottaa 
sisältöjä ja näyttelyitä yhdessä 
erilaisten asiakkaiden ja 
kumppaneiden kanssa.

Kehittävä tallentaja ja 
esittäjä

Museo kehittää tapoja 
tallentaa digitaalista 
kulttuuriperintöä.

Museo vaalii, hyödyntää ja 
kehittää monipuolisesti omia 
olemassa olevia kokoelmiaan 
ja niiden käyttöä, sekä tekee 
kokoelmayhteistyötä muiden 
museoiden ja toimijoiden 
kanssa. 

Kokoelmien avulla museo  
taustoittaa ja esittää 
ajankohtaisia ilmiöitä ja auttaa 
ymmärtämään ihmisten välistä 
vuorovaikutusta. 

MuseoX:n toimijaroolit
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Verkostotoiminta

• Viestinnän kulttuuriperinnön 
verkoston veturina toimiminen

• Tutkimus ja julkaisut

• Tapahtumat, luennot, 
keskustelu, koulutukset jne. eri 
mittaluokissa

• Alustamainen toiminta eli 
resurssien tarjoaminen 
verkoston käyttöön

• Eri tahojen viestinnän 
kokoelmien saavutettavuuden 
edistäminen/kehittäminen

• Luotettava kumppani yrityksille 
ja yhteisöille

Sisältökokemukset (näyttelyt, 
digitaaliset sisältöelämykset jne.)

• Huippulaadukkaat 
sisältökokemukset kaikissa 
kanavissa

• Moniäänisyyden ja osallisuuden 
korostaminen sekä 
henkilökohtaisen kokemuksen 
mahdollistaminen

• Näyttelykonseptin uudelleen 
oivaltaminen – miten 
kehityskaaret voidaan kertoa 
tiiviisti/ digitaalisesti/ uusilla 
tavoilla

• Digitaalisten sisältökokemusten 
testaaminen ja kehittäminen

• Innostava vapaa-ajanviettotapa

Oppiminen ja monilukutaito

• Monilukutaidon ja 
viestintätaitojen tukeminen eri 
kohderyhmien tarpeiden 
näkökulmasta

• Yhteistyö koulujen kanssa, 
opetussuunnitelmiin 
perustuvan laadukkaan 
opetustyön tukeminen

• Keskustelujen 
mahdollistaminen 

• Kävijöiden osallistaminen 
monilukutaidon ympärille 
rakentuvien teemojen 
käsittelyyn

Kehittävä kokoelmatyö

• Perustana Postimuseon ja Posti 
Group Oyj:n kokoelmat ja 
Tampereen historiallisten 
museoiden viestintäkokoelmat

• Uudet viestinnän kulttuuriperinnön 
kokoelmat , joissa huomioidaan 
myös digitaalinen kulttuuriperintö

• Vahva nykydokumentointi

• Museo kehittää uusia tapoja 
sähkösyntyisten materiaalien 
tallentamiseen ja esittämiseen

• Ihmisten moniääniset tarinat 
näkyvät myös kokoelmissa

Osallisuus 

Digitaalisuus

Vahvat kumppanuudet

Te
k

e
m
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e

n
 t

a
v

a
t

Tarjooma
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Osallisuus

Digitaalisuus

Vahvat 
kumppanuudet

Tekemisen tavat 

Digitaalisuus läpäisee museon toimintaa työnkuluista asiakkaalle tarjottaviin 
palveluihin. Digitaalisuus on tasavertainen kanava museon sisällöille samalla 
tavalla kuin kivijalkamuseo. 

Museo toimii osallistavasti ja inklusiivisesti kokoelmatyöstä 
sisältökokemuksiin. Museo tallentaa ja tuo esiin moniäänisiä tarinoita, 
valottaa erilaisia näkökulmia ja vahvistaa yksilöiden toimijuutta.

Museo rakentuu vahvojen kumppanuuksien ympärille ja toimii viestinnän 
kulttuuriperinnön verkoston veturina tuoden yhteen erilaisia tahoja. Museo 
tarjoaa alustan, jonka parissa syntyy kokonaan uudenlaista yhteistyötä.
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Asiakaskokemuksen elementit

Kysymysten
herättäminen

Inhimillisyyden kautta
kertominen ja empatian
herättäminen kävijässä

Keskusteluun mukaan
ottaminen ja

vuorovaikutukseen
kannustaminen

Osallistumisen
mahdollisuus itselle

sopivalla tavalla

Ilmiöiden avaaminen
oivaltavalla tavalla niin

fyysisessä kuin digitaalisessa
ympäristössä
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Yksilöllisyys Yhteisöllisyys

Nykyisyys ja tulevaisuus

Menneisyys

Viestinnän vaihtoehtoiset 
historiat ja epäonnistumiset

Massaliikehdintä
(#metoo, Black lives
matter…)

Kommunikaation pitkät 
kehityskaaret historiasta 
nykypäivään

Alakulttuurit

Viestinnän vaikutus 
ihmissuhteisiin

Digitaalisen viestinnän elämänkaaremme
Tulevaisuuden viestintä

Digitaalisen viestinnän pimeät 
puolet (vihapuhe, 
kuplautuminen)

Digitaalinen oppiminen

Sukupolvikokemukset

Viestinnän ilmenemismuodot 
eri puolilla maailmaaMeemien historia

Suomalaiset digi-ilmiöt 
(esim. tubettajat)

Nostalginen digiviestintä 
(esim. Irkkaus, galtsu, mese, Habbo

hotel)

Viestinnän historia ja 
merkitykset eri aikoina

Massakulttuuri ja viestintä

Alustavia sisältöjä
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Viestien ja 
tavaroiden välitys

Viestinnän taitojen 
kehittäminen Viestintälaitteiden 

historia ja 
tulevaisuus



Nostoja alustavasta tiekartasta vuodelle 2022

Sisällöt: Museon sisältöjen rajaaminen (ontologiat, viestinnän kentän hahmotus) 

Valmu-tehtävä: Tallennustyön koordinointi muiden museoiden kanssa, kokoelmien digitointi- ja 
julkaisusuunnitelma, nelivuotisen vastuumuseosuunnitelman ja kokoelmaohjelman laatiminen

Kumppanit: Tavoiteltavien pääkumppaneiden määrittely, houkuttelevan tarjooman
muotoileminen kumppaneille

Brändi ja viestintä: Väliaikaisen ilmeen suunnittelu ja museon nimen päättäminen hankkeesta 
viestimistä varten

Organisoituminen & henkilöstö: Vaihtoehtojen tarkastelu ja arviointi, Postimuseon ja 
Tampereen historiallisten museoiden yhteistyömallista sopiminen, työyhteisön ja luottamuksen 
rakentaminen

Rahoitusmalli:  Yhteisen tahtotilan löytäminen, vuosikello avustushakuihin (kohteet ja vetäjät 
mietitty etukäteen), sopimus Tampereen kaupungin ja Postimuseosäätiön välillä 
rahoitusperiaatteesta
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Viestintämuseon sisällöt
KIITOS


