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1. Katvalan kehittämishankkeen lähtötilanne 
 
1.1. Taustaa 
 
Nivalan kaupungin strategiassa korostetaan elämyksiä. Ihmisen elämyksistä valtaosa on sosiaalisia 
ja kulttuurisia. Kulttuuri on osa yhteisöllisyyttä ja ennen muuta se on vetovoimatekijä. Nivalalainen 
kulttuurin perusta on perinne, vuosisataiset tavat, tarinat ja historia, talonpoikaiskulttuuri, 
yhdistys- ja järjestötoiminta, vahvat kotiseututyön muodot, rakennettu ympäristö sekä luonto. 
Nivala-Seura ylläpitää talonpoikaismuseo Katvalaa, joka sijaitsee Nivalan teollisuuskylässä keskellä 
Nivalan ammattiopistoa ja elinkeinoelämää. Museo edustaa nivalalaista talonpoikaispihapiiriä, 
pitäjän oleellista kulttuuriperintöä keskellä Nivalan teollisuuskylää ja vireää elinkeinoelämää. 
 
 

 
 
 
1.2. Talonpoikaismuseo Katvala 
 
Talonpoikaismuseo Katvala on Nivala-Seuran ylläpitämä kotiseutumuseo, joka on toiminut entisen 
lukkarilan tontilla vuodesta 1960. Päärakennus Niemen talo on siirretty Jokikylältä ja se avattiin 
yleisölle 1963 Nivala-päivillä. Sitä ennen museo oli toiminut jo meijerillä ja tuulimyllykentällä. 
Museoalueella on neljä alkuperäisellä paikalla olevaa rakennusta; navetta, aitta, riihi-lato ja 
sikomökki. Muut rakennukset on siirretty lähinnä 1960-luvulla eri puolilta Nivalaa. Museo kuvaa 
1900-luvun alun vaurasta talonpoikastaloa. Luetteloituja esineitä on 4445. Museolla on 
säännöllinen aukioloaika juhannuksesta heinäkuun loppuun. Muina aikoina museo avautuu 
sopimuksesta. Vuosittain museossa vierailee keskimäärin 1500 henkeä.  
 



 

Vuonna 2013 Nivala-Seura sai kaupungin yleisavustusta 3 000 euroa sekä museoviraston 
harkinnanvaraista avustusta neljän aitan kengittämiseen ja pärekaton uusimiseen sekä puiden 
raivaukseen 4 200 euroa.  Vuonna 1936 perustettu kotiseutuyhdistys Nivala-Seura ylläpitää 
kotiseutumuseo Katvalan lisäksi kotiseutuarkistoa sekä järjestää erilaisia tapahtumia, tärkeimpänä 
jokakesäinen Kapinaviikko.  
 
 
1.3. Nivalan  Ammattiopisto 
 
Museoaluetta ympäröivässä ammattiopistossa voi suorittaa mm. rakennusalan, puualan, 
tekstiilialan, kädentaitojen, vaatetusalan ja ravintola-alan perustutkintoja. Opiskelijat valmistuvat 
talonrakentajiksi, puusepiksi, artesaaneiksi ja kokeiksi. Oppilaitoksessa on myös 
kansainvälisyyspainotteinen talouskoulu, Ammattistartti sekä aikuiskoulutusta. 
 
Nivalan Ammattiopisto määrittelee nykytilaansa: 
 
Nivalan ammattiopistossa on useita vaihtoehtoja teollisuuden, rakentamisen, palvelualojen sekä 
käsi- ja taideteollisuuden ammattien opiskelemiseen. Ammattiin opiskelu on käytännönläheistä, 
teoriatunneilla opittuja tietoja sovelletaan työelämän tilanteisiin. 
Nivalan ammattiopisto on moderni oppilaitos, jossa on avoin ja kannustava ilmapiiri. Opiston tilat, 
kalusto ja koneet ovat ajanmukaiset. Opetus vastaa hyvin työelämän haasteisiin ja muuttuu 
nopeasti vaatimusten mukaan. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-
opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammattiopistossa sinulla on 
mahdollisuus opiskella kansainvälisiä vuorovaikutustaitoja mm. työssäoppimalla ulkomailla. 
Kielitaitoasi voit kartuttaa myös keskustelemalla ammattiopistossa opiskelevien vierasmaalaisten 
kanssa.  

Nivalan ammattiopisto toimii kahdessa kaupungissa, Nivalassa ja Pyhäjärvellä. Opiskelijoita on 
yhteensä noin 900. 

 
 
1.4. Nivalan Teollisuuskylä 
 
Kun Suomessa etsittiin 1970-luvulla eväitä maan elinkeinojen edistämiseksi, erääksi keinoksi 
nousivat teollisuuskylät, joiden käynnistämistä Kehitysaluerahasto tuki. Nivalassa 
teollisuuskyläsuunnitelmat laadittiin 1973 ja seuraavana vuonna kauppa- ja teollisuusministeriö 
teki päätöksen valtion osallistumisesta Nivalan Teollisuuskylän rahoittamiseen. Nykyisin Nivalan 
Teollisuuskylässä on toimitiloja 7,6 hehtaaria ja työpaikkoja yli 700. 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Hankkeen tavoitteet  
 
Katvalan kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää, miten Nivalassa voidaan hyödyntää 
talonpoikaismuseo Katvalaa niin, että sen avulla voidaan luoda uusia, innovatiivisia tuotteita ja 
palveluja elinkeinoelämän ja oppilaitoksen tarpeisiin: Miten talonpoikaismuseo Katvala voi 
hyödyntää ympäröivää oppilaitosta ja elinkeinoelämää ja miten oppilaitos ja elinkeinoelämä voivat 
hyödyntää talonpoikaismuseo Katvalaa. Selvityksen pohjana käytetään historiaa, tapahtumia, 
tarinaperinnettä ja muita paikkakunnan erityispiirteitä. Kulttuuriperintöä tuotteistetaan ja 
hyödynnetään vetovoimatekijäksi, elinkeinoelämän edistäjäksi ja keskeiseksi osaksi 
ammattiopiston opetustyötä. Tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli kotiseutumuseon, 
ympäröivän oppilaitoksen ja elinkeinoelämän yhteistoimintaan. 
 
 

2. Hankkeen toimenpiteet 
 
2.1. Oppilaitosyhteistyö 
 
2.1.1. Oppilaitoksen museovierailut 
 
Ammattioppilaitosyhteistyö aloitettiin yhteisellä neuvottelulla siitä, miten museon ympäröivän 
ammattiopiston oppilaat voisivat vierailla naapurissa. Oppilaitoksen opetusohjelmaan kuuluu 
jokaiselle ryhmälle pakolliset taide- ja kulttuuriopinnot. Rehtorit päättivät tarjota mahdollisuutta 
käyttää näitä tunteja museovierailuun. Opettajat ottivat suoraan yhteyttä Nivala-Seuraan 



 

sopiakseen vierailuajat. Joku opettajista aloitti sanomalla, että ”kuulimme rehtorilta, että me kaikki 
saamme nyt tulla käymään museossa”. Alusta alkaen oli selvää, että opettajien rooli 
museokäynnin toteuttamisessa on ratkaisevan tärkeää. Jos opettaja pitää museokäyntiä tärkeänä, 
miellyttävänä ja kokemuksia antavana, hän yleensä pystyy voittamaan muut mahdolliset esteet. 
 
Nuorten välitön palaute oli aitoa, jo ruumiinkieli kertoi kiinnostuksen määrästä. Jokaisessa 
ryhmässä oli joku aidosti kiinnostunut, monien kiinnostus lisääntyi kierroksen aikana. Tavoitteeksi 
asetettiin se, että jokaiselle jää jokin mielikuva, elämys, hetki, esine, tapa tai käytäntö mieleen. 
Siisteys tuntui olevan nuorille tärkeä asia. Muutamat kommentoivat: Täällä haisee home, En pysty 
hengittämään, täällä on pölyistä. Vieraileville ryhmille jaettiin palautelomake, johon pyydettiin 
kommentteja vierailuista. Saadussa kirjallisessa ja suullisessa palautteessa ei juurikaan tullut uusia 
kehittämisideoita. Yhteistyön yksi ongelma on se, että yleensä museo suljetaan marraskuun alussa 
ja avataan vasta huhtikuulla. Kylmimmän talvikauden museo on siis suljettuna. Katvalan 
kehittämishankkeen aikana museo pidettiin lämpimänä jouluun saakka, seikka joka aiheuttaa 
lisäresurssien tarvetta.  
 
Jokaisen ryhmän kohdalla vierailu aloitettiin yleisesittelyllä ja sen jälkeen pyrittiin nostamaan esille 
niitä asioita ja esineitä, jotka liittyivät tulevaan ammattiin.  Hankkeen aikana ammattiopistolta kävi 
10 ryhmää, joissa oli yhteensä 139 opiskelijaa. 
 

 Parturikampaajaksi opiskelijoille esiteltiin erilaisia parranajovälineitä, luukampoja ja 
kähertimiä. Esille otettiin myös tapakulttuuriin kuten saunomiseen, peseytymiseen ja 
kansanomaiseen lääkintään liittyviä asioita.  

 Sähköasentajiksi, talonrakentajiksi tai puusepäksi opiskelijoiden kanssa keskityttiin 
pihapiiriin, sen erilaisiin rakennuksiin ja niiden käyttötarkoitukseen ja rakennustapoihin.  

 Catering-osaston oppilaille esiteltiin ruoanvalmistukseen liittyvää esineistöä ja tapoja.  
 
 
2.1.2. Tapahtumat 
 
Nivalan kaupungin kulttuuripalvelut ja kirjasto järjestivät yhteistyössä Nivala-Seuran kanssa ala-
asteille suunnatun kulttuuriviikon marraskuussa 2013. Monipuolisessa ohjelmassa oli työpajoja, 
joista yksi oli hirsirakentamisen työpaja. Rakennusten kokoaminen oli koululaisista 
mielenkiintoista ja hirsikehikot nousivat vauhdilla.  
 



 

 
Hirsirakentamisen työpaja. 
 
 
Nivalan Ammattiopiston Cateringosaston ryhmä järjesti museolla pikkujoulun. Tapahtuman 
suunnittelu aloitettiin museovierailulla ja sen jälkeen opiskelijat ideoivat jouluisia teemoja, 
tarjottavaa ja ohjelmaa.  Tapahtuma toteutettiin kutsuvierastilaisuutena ja paikalla oli sekä 
ammattiopiston että kotiseutuyhdistyksen väkeä. Päivän aikana pikkujoulussa kävi 62 henkeä. 
 
Opiskelijat toteuttivat päivän ohjelman siten, että oppilaat oli jaettu vastuuryhmiin. Yksi ryhmä 
vastasi tietovisasta, toinen musiikista, kolmas koristeluista, neljäs tarjoilusta jne. Ryhmän opettaja 
teki päivän organisoimisessa suuren työn. Museo koristeltiin jouluiseksi, takassa paloi tuli.  
Opiskelijat valmistivat tarjottavat pöydänantimet koululla valmiiksi ja ne kuljetettiin museolle 
asianmukaisissa astioissa.  Museossa ei haluttu käyttää kertakäyttöastioita, joten kaikki 
tarjoiluastia tuotiin koululta, minne ne myös palautettiin. Tiskaaminen olisi ollut museolla vaikea 
järjestää, joten astiat palautettiin likaisina.  
 
Museon ovella oli kaksi nuorta, jotka toivottivat vieraat tervetulleiksi – kädestä pitäen niin kuin 
Nivalassa tapana on. Tuvassa oli kaksi pitkää ruokapöytää, jonka ääressä tarjottavat nautittiin. 
Isännän kamarissa oli joulupukin ja tontun tietovisa, maitokamarissa joulunäyttely ja 
vieraskamarissa jouluista musiikkia.   
 
Toimintamallina tapahtuma toimi hyvin, vastuut oli selkeästi jaettu ja tiedotus toimi. Museo tarjosi 
nuorten toteuttamalle tapahtumalle puitteet. 
 



 

 

 

 
Jouluilmeen rakentamista museon tuvassa. Joulupukki moderneissa kengissään. 
 
 
 

  
Nivalalaisittain ”käsipäivää” ja tervetuloa. Pöytä on katettu. 
 
 



 

  

Opiskelijat kertoivat pöydän antimista samalla 
kun vieraat täyttivät lautasiaan. 

Joulupukilla ja tontulla on isännän kamarissa 
jouluinen visa. 

 
 
 
2.1.3. Jatkotoimet ja vastuutahot 
 
Nivalan Ammattiopisto ja Nivala-Seura  toimivat tiiviissä yhteistyössä museon hyödyntämiseksi 
opetuksessa. Museovierailuihin käytetään taide- ja kulttuurikasvatuksen tunteja syksyllä ja 
keväällä. Opastuksessa otetaan huomioon tulevaan ammattiin liittyvä esine- ja tapakulttuuri. 
Jatkossa pyritään käyttämään myös erilaisia työpajoja. Tarinoiden osuutta esittelyssä korostetaan. 
 
Yhteistyötä tiivistetään myös muiden kaupungin oppilaitosten kanssa. Ala- ja yläasteen oppilaiden 
kanssa käytetään jo aikaisemmin laadittuja opetuspaketteja sekä elämyksellistä opastusta.  
 
Vastuu:  Nivala-Seura, Nivalan Ammattiopisto, Nivalan kaupungin sivistystoimi 
 
 
2.2. Yritysyhteistyö 
 
2.2.1. Toimintamalli 
 
Yritysyhteistyö toteutettiin Nihakin kautta. Hankkeessa toteutettiin yksi kokeilutapahtuma 
paikallisen yrityksen kanssa. Kyse oli yrityksen erään toimintaryhmän jouluruokailusta. Katvalan 
kehittämishankkeen toteuttaja Nivala-Seura ry. tarjosi yritykselle mahdollisuutta toteuttaa 
tapahtuma tunnelmallisessa museon tuvassa. Tilaajayrityksen kanssa sovittiin tapahtuman ajasta 
ja ohjelmasta sekä työnjaosta. Paikallisilta ravintoloilta pyydettiin tarjoukset yrityksen kanssa 



 

yhdessä sovitusta tarjoilusta. Samassa yhteydessä ravintolayrittäjiltä tiedusteltiin kiinnostusta 
tehdä jatkossa ko. yhteistyötä museon kanssa ja kaikki vastaukset olivat myönteisiä. Jätetyistä 
tarjouksista valittiin yrityksen kanssa hinnaltaan ja muilta osin edullisin hyväksyttäväksi. Yritys 
tiedotti kohderyhmälle tapahtuman ajankohdan ja paikan. Nivala-Seura huolehti puitteista, 
lämmitti museon, laittoi pöydät liinoineen sekä muun viihtyvyyttä lisäävän rekvisiitan. Paikalla oli 
18 henkeä, jotka olivat tyytyväisiä sekä tarjoiluun että ennen muuta museon tunnelmaan.  
 
Nivala-Seura ry. voi tarjota yrityksille mahdollisuutta toimia em. mallin mukaan ja järjestää erilaisia 
pienimuotoisia tapahtumia museolla. Haasteena on hinnoittelu, kiinnostus ja erilaiset järjestelyt 
kuten lämmitys, tarjoilut, sosiaaliset tilat. Arvostavatko yritykset tunnelmallisia tiloja niin paljon 
että ovat valmiita myös maksamaan niitä. Museon hallinnoijalle haasteellista on vastata 
tarvittavista järjestelyistä ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen.  
 
 
2.2.2 Jatkotoimet ja vastuutahot 
 
Nivala-Seura tarjoaa yrityksille rajatussa määrin mahdollisuutta käyttää em. toimintamallia. 
Käytölle asetetaan museon tiloja ja toimintaa turvaavat säännöt, joita käyttäjät sitoutuvat 
noudattamaan. Niinikään käytölle määritellään käypä hinta.  
 
Vastuu: Nivala-Seura, Nihak, Nivalan Yrittäjät 
 
 
2.3. Kolmas sektori 
 
Katvalan kehittämishankkeen aikana toteutettiin monia yhteistyöprojekteja kolmannen sektorin 
kanssa. Osa näistä on jo perinteeksi tulleita tapahtumia kuten kotiseutuviikon perinnepäivä 
työnäytöksineen, ohjelmineen ja perinneruokailuineen. Toinen merkittävä jo perinteinen 
kapinaviikon tapahtumasarja on Nivalan Kesäteatterin näytäntöviikko. Vuonna 2013 kesäteatterin 
näytelmässä oli tekijöinä erityisen paljon nuoria pitkänlinjan harrastajien rinnalla. Joka syksy seura 
on järjestänyt Katvalassa myös eloseurat yhteistyössä Nivalan seurakunnan kanssa, viime vuosina 
yhteistyö on laajentunut ekumeeniseksi kun Kiuruveden Ortodoksiseurakunta on ollut vahvasti 
mukana järjestelyissä. Ekumeenisuus on tuonut mukaan myös maahanmuuttajat.  
Kotiuttamistyötä on kotiseutuyhdistyksessä tehty jo pitkään. Uutena toimintamuotona kokeiltiin 
Katvalan kehittämishankkeen aikana Kauneimmat joululaulut – tilaisuutta museolla. Museon hirret 
raikuivat kun lähes sata henkeä kokoontui laulamaan perinteisiä joululauluja viikkoa ennen joulua. 
Suuremmissa tapahtumissa ainoaksi ongelmaksi muodostuu vaatimattomat sosiaaliset tilat.  
 
 



 

2.3.1. Makumatka 
 
SPR:n Nivalan osastolla on ollut meneillään maahanmuuttajien kotiuttamishanke, jonka puitteissa 
tarjotaan mahdollisuutta tutustua eri maiden perinteisiin ja tapoihin. Yksi teema oli suomalainen 
ruoka- ja tarinakulttuuri, joka oli esillä Katvalan museolla pidetyssä makumatka-illassa elokuussa 
2013. Järjestäjinä olivat SPR:n lisäksi Nivalan Martat ja Nivala-Seura ry. Yhteistyössä suunniteltiin 
nivalalaista ruokaperinnettä kuvaava tarjoilu, joka on helppo toteuttaa museon tiloissa. Martat 
tekivät tarjottavat kotonaan ja toivat ne valmiina museolle. Pöydässä oli rieskaa lisukkeineen, 
rosollia eli sallattia sekä punaista heraa. Museon opas kertoi museoalueesta ja SPR:n edustaja 
suomalaisesta tarinaperinteestä. Tapahtumaan osallistui neljäkymmentä henkeä ja edustettuna oli 
lähes kymmenen kansalaisuutta. Museon tuvassa kaikki paikalla olleet esittäytyivät, kertoivat 
nimensä, lähtömaansa ja sen minkä takia ovat nyt Pohjois-Pohjanmaalla.  
 
 
2.3.2. Joulutapahtumat 
 
Katvalan kehittämishankkeen aikana kokeiltiin useita erilaisia joulutapahtumia. Nivalan kaupungin 
kotihoito piti toiminnallisen pikkujoulun museolla, paikalla oli 24 henkeä. Lähes saman sisältöisellä 
ohjelmalla toteutettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nivalan osaston perhetyössä 
mukanaolevien perheiden joulutapahtuma, päävastuun tapahtumasta kantoi kaksi Raudaskylän 
Opiston lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittajaa, jotka tekivät 
tapahtumasta yhden näytön. Illan ohjelmassa oli piparinleivontaa tuvassa, leikkejä isännän 
kamarissa, seimi ja hiljentyminen emännän kamarissa, joulunäyttely maitokamarissa, 
tarinankerrontaa tyttärien kamarissa ja askartelua vieraskamarissa.  Tuvassa oli joulukuusi, piparit 
leivottiin ja paistettiin museon leivinuunissa, joulupukki vieraili ja ulkona oli hevosajelua. 
Tapahtuma oli siis työpajapainotteinen, lapset pääsivät itse tekemään ja kokemaan. 
Joulutapahtumaan osallistui toista sataa henkeä. 
 
Toimintamallina em. toteutus oli toimiva. Opiskelijat tekivät näytön ja sen yhteydessä kaikki 
suunnitelmat ja valmistelut, hankkivat yhteistyökumppanit, kutsuivat vieraat ja toteuttivat 
ohjelman suunnitelman mukaisesti. Nivala-Seura tarjosi tapahtumalle ulkoiset puitteet. 
 
 



 

 

 
Piparien leivonta oli suosittua.                                    Piparit paistettiin leivinuunissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Askartelukamarin vilskettä.           Isännän kamarissa leikittiin. 



 

 
 

  

        Joulunäyttely maitokamarissa.      Seimiasetelma emännän kamarissa. 
 
 
 
 
 
2.3.3. Jatkotoimet ja vastuutahot 
 
Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa jatketaan projektiluontoisesti. Nivala-Seura tarjoaa 
museossa erilaisille tapahtumille kulttuurihistorialliset puitteet. Jatkossakin tartutaan 
ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin. Lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajat otetaan erityisesti 
huomioon toiminnallisia tapahtumia järjestettäessä. 
 
Vastuu:  Järjestöt, seurakunnat, Nivala-Seura 
 
 
2.5. Näyttelyt 
 
Yksi hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä oli laatia ammattiopiston linjojen opetusta tukevaa 
opetusmateriaalia erilaisina näyttelyinä. Hankkeen edetessä kävi ilmi, että oppilaitoksilla on 
käytettävissä runsaasti erilaista opetusmateriaalia. Yksistään internetistä on saatavilla esimerkiksi 
eri ammattialojen yleistä kulttuuriperintöön liittyvää aineistoa. Sen takia niin 
matkalaukkunäyttelyissä kuin verkkonäyttelyissäkin pyrittiin paikallisen, omaleimaisen aineiston 



 

käyttämiseen. Kaikissa näyttelyversioissa käytettiin nivalalaiseen tapakulttuuriin liittyvää kerättyä 
muistitietoa sekä paikallisia sanontoja. Näyttelyistä kaksi rakennettiin kiertäviksi 
pienoisnäyttelyiksi ja neljä kokonaisuutta rakennettiin verkkoversioksi. Kiertävät pienoisnäyttelyt 
ovat ns. matkalaukkunäyttelyjä.  
 
 
2.4.1. Matkalaukkunäyttelyt 
 
Puusepän työvälineistä tehtiin nikkarin työkalupakki, johon on koottu puun työstämiseen 
tarvittavia perinteisiä työvälineitä. Pakin malli saatiin Soanlahdelta Nivalaan siirtolaisina 
muuttaneen Matti ja Ida Pylkkösen perheen työkalupakista. Matti Pylkkönen on ollut 
rakennustyömies ja säilyttänyt työvälineitä pakissa, joka on kulkeutunut myös uudelle 
kotiseudulle. Katvalan museossa olevasta alkuperäisestä pakista otettiin malli kiertonäyttelyn 
työkalupakille, jonka teki paikallinen puuseppä. Nikkarin työkalupakki-näyttelyssä on 14 esinettä 
sekä kymmenen vanerille painatettua tekstitaulua, joissa kerrotaan puun työstämisen historiaa. 
Näyttelyn tekstitauluille teetätettiin puiset telineet, jotka on helppo koota ja joiden varaan 
näyttelyn tekstit on helppo sijoittaa.  
 
Kahavia-näyttelyn ”matkalaukuksi” teetätettiin perinteinen säilytys- ja kuljetusyksikkö eli arkku. 
Näyttelyssä on esillä kahvin keittämiseen ja nauttimiseen liittyvää museoesineistöä. 
Esittelytauluiksi valittiin ruskeahkot kehykset, joissa kerrotaan myös paikallisista kahvitteluun 
liittyvistä tavoista.  
 
 
2.4.2. Verkkonäyttelyt 
 
Verkkonäyttelyt rakennettiin hyödyntämällä Nivala-Seuran aikaisemmassa hankkeessa luotua 
verkkomallia. Näyttelyjä verkkoon tehtiin neljä, joista yksi on selkeästi yleistä tietoutta ja kolme on 
vahvasti Katvalan museon esineistöön ja Nivala-Seuran kotiseutuarkistoon kerättyyn materiaaliin 
perustuvaa. Hankkeessa kuvattiin näyttelyyn tulevat museoesineet sekä valokuvana että 3D-
kuvina, linkkejä käytettiin runsaasti jotta voitiin hyödyntää jo olemassa olevaa aineistoa. 
 
Ensimmäinen verkkonäyttely Yleistä kauneudenhoidosta 1900-luvulla kuvaa nimensä mukaan 
teeman yleistä historiaa 1900-luvulla. Näyttelyssä käydään läpi eri vuosikymmenten erityispiirteet 
ja ikonit. Kauneus ja terveys –näyttely kertoo parturi-kampaajan ammattialaan liittyvistä 
perinteistä; piippaussaksista, luukammoista, paikallisesta kampamestarista, parranhoitovälineistä 
sekä kansanomaisista terveydenhoitokeinoista kuppauksesta ja suoneniskennästä. Puhtaus on 
puoli ruokaa! paneutuu tapoihin ja käytäntöihin sekä saunaan, pyykinpesuun, kaulauslautoihin ja 
silitysrautoihin. Aluksi päälle pantavaa kuvaa alusvaatteiden ja niiden käytön historiaa. 



 

Näyttelyiden kuvituksessa on käytetty Katvalan museon kokoelmia. Verkkonäyttelyt ovat kaikkien 
käytettävissä osoitteessa www.nivalaseura.fi/verkkonayttelyt tai www.nivalaseura.fi/nayttelyt. 
Sivuista tiedotetaan Nivala-Seuran kotisivuilla. 
 
 
2.4.3. Jatkotoimenpiteet ja vastuutahot 
 
Matkalaukkunäyttelyt jäävät Nivala-Seuran haltuun ja niitä kierrätetään nivalalaisilla kouluilla ja 
erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa. Verkkonäyttelyt ovat Nivala-Seuran palvelimella ja niitä 
voidaan tehdä lisää tarpeen mukaan. Kaikista näyttelyistä tiedotetaan seuran kotisivuille sekä 
oppilaitoksille. 
 
Vastuu:  Nivala-Seura, oppilaitokset  
 
 
2.5. Seminaari 
 
Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Museon kanssa järjestettiin Nivalassa 20.11.2013 kaikille avoin 
iltapäiväseminaari otsikolla Juurihoitoa museosta – kulttuuriperintö opetuksen tukena. 
 
Kulttuurista oppimisen kohteena välineenä alusti projektikoordinaattori Leena Tornberg Museot 
kulttuurimatkailun kärkeen hankkeesta. Tornberg on työskennellyt lähes 20 vuotta 
tiedekeskuksissa Oulun Tietomaassa ja pitkän ajanjakson Rovaniemen Arktisen keskuksen 
tiedekeskuksessa. Tiedekeskusten jälkeen hän siirtyi museoihin oppimisen ympäristön 
kehittämishankkeisiin. Tekniikan museossa hän työskenteli innovaatio- ja luovaa ajattelua 
kehittävässä InnoApaja-hankkeessa, jossa Leena Tornberg siirtyi enemmän arviointitoiminnan 
pariin.  Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö -hankkeessa, jota koordinoi Suomen 
museoliitto, mukana oli viisi eri museota mm. päivän toinen puhuja Ulla Rohunen Työväenmuseo 
Werstaalta, työskenteli samassa hankkeessa Leena Tornbergin kanssa. Seminaarin aikaan Leena 
Tornberg työskenteli Suomen museoliitossa hankkeessa, jossa kehitetään ja edistetään museoiden 
ja kulttuurimatkailun toimijuutta.  
 
Leena Tornberg muutti otsikon termin kulttuuri sanaksi museo. Museoita pidettiin pitkään vain 
tietoa välittävänä toimijana esim. näyttelyiden ja julkaisujen muodossa tai kokoelmien sisältämän 
tiedon hallitsijana.  Tätä näkökulmaa voidaan kutsua tilaksi, jossa museota ja sen sisältämää tietoa 
ja tietämystä käytettiin pääasiallisesti vain oppimisen kohteena. Museo nähtiin pääasiallisesti vain 
tiedon välittäjänä. Museopedagogiikan tulo suomalaisiin museoihin 1970-luvulta lähtien, 
vahvistuen ja vakiintuen kuitenkin vasta 1990-luvun lopulla ja erityisesti 2000-luvun ensimmäisellä 

http://www.nivalaseura.fi/verkkonayttelyt
http://www.nivalaseura.fi/nayttelyt


 

vuosikymmenellä on muuttanut tätä käsitystä huomattavasti ja vienyt ajattelua yhä enenevässä 
määrin otsikon toista näkökulmaa: museo oppimisen välineenä. 
 
Museo on edelleenkin tietoa välittävä paikka, mutta sen voi nähdä myös oppimisen kohteena 
itsessään. Miten voit vierailla esim. Keski-Suomen museossa, jos et tiedä, missä se sijaitsee? Tässä 
kohdin oppimisena voi nähdä myös sen, että tietää tai ymmärtää, missä jokin museo fyysisesti 
sijaitsee. Monellako museoalan ulkopuolisella, ts. museoiden potentiaalisella kävijällä,  menee 
sekaisin,  kumpi isoista museorakennuksista Helsingissä on Kansallismuseo tai Ateneum? Fyysisen 
sijainnin havainnoimisen lisäksi, museon pääviesti tai -sisältö voi olla potentiaaliselle kävijälle (ei-
aktiivi museokävijä) epäselvä. Esimerkiksi valtion kolmen taidemuseon tarkoituksena on palvella 
kansallisesti kaikkia, mutta museoiden sisällön painotukset voivat olla hyvin vieraita kävijälle. 
Kuinka tehdä siten valintaa, minne niistä lähteä, jos ei pysty hahmottamaan, mitä niistä jokainen 
tarjoaa ja mikä aiheista kiinnostaa juuri kävijää. Tässä voimme puhua yleisestä kulttuurisesta 
oppimisesta museoiden näkökulmasta. Museo voi olla oppimisen kohteena sen varsinaisen 
sisällön lisäksi myös siten, että se avaa kävijälle, mikä museo on instituutiona, miksi kokoelmia 
kerätään, mitä esimerkiksi lahjoitettavalle esineelle tapahtuu, miksi museo x:n toimintatapa on 
tämä kun taas y:n toimintatapa on toisenlainen. Onko kävijälle informoitu ja tiedotettu riittävän 
hyvin, jos museossa x kävijän toivotaan olevan aktiivinen toimija tai jos y-museossa kävijän 
osallisuutta ei ole ollenkaan. Museo voi siten toimia oppimisen kohteena museoalan yleisen 
tietoisuuden lisäämiseksi.  
 
Museopedagogiikan tulo museoalalle on edistänyt oppimisen toista näkökulmaa, kulttuuri /museo 
oppimisen välineenä, museoissa huomattavasti.  Menemättä nyt syvällisemmin pohdintaan, mitä 
on kulttuuri, voidaan todeta, että museon käyttämistä oppimisen välineenä kulttuurisen ajattelun 
kehittäjänä on kulttuurikasvatusta parhaimmillaan. Toinen näkökulma eroaa ensimmäisestä 
lähinnä siinä, että museon sisältämä informaatio otetaan aktiiviseen käyttöön muustakin kuin vain 
perinteisen tiedon välittämisen näkökulmasta. Esimerkkinä Leena Tornberg käytti taideteosta, jota 
voi tulla tarkastelemaan museoon tietenkin sen taidehistoriallisesta tai taiteen tulkinnan välinein, 
mutta myös vaikka kemian näkökulmasta. Miten eri värit on saatu aikaiseksi kemiallisesti 1600-, 
1700-,1800 luvulla tai mikä on kehyksen materiaali, miten se on todennäköisesti saatu aikaiseksi? 
Voisiko näin tehdä vielä tänä päivänä? Teos tulee käsiteltyä yleensä samalla sekä taiteen sisällön, 
mutta myös muun toiminnan näkökulmasta. Toinen esimerkki on saamelaiskulttuuriin kuuluva 
kuksa, joita on esillä vitriinissä useassa museossa. Kun museoesine on vain oppimisen kohteena, 
siitä voidaan kertoa faktatiedot ja kävijä pystyy (vain) katsomaan esinettä.  Kun museoesine on 
oppimisen välineenä, pyritään kopioiden, ennallistamisen, toisinnon avulla pohtimaan kuksan 
valmistusprosessia. Millaisesta puusta se on tehty? Pitääkö puumateriaalilla olla jokin erityinen 
ominaisuus, jotta se pystytään valmistamaan jne. Mikäli museon kokoelmissa on useita saman 
aihepiirin esineitä ja etenkin, jos niiden dokumentointitiedot puuttuvat - museoesineen yksi arvo 
kokoelmissa on sen sisältämät dokumentointitiedot  tai niiden puuttuminen -  museoissa on alettu 



 

luoda ns. pedagogisia kokoelmia, joissa aitoja esineitä voidaan käyttää todelliseen esineen 
tutkimiseen, tarkkailemiseen, pohtimiseen. Tällöin museoesinettä voidaan käyttää ns. geneeristen 
eli yleisten taitojen oppimiseen. Geneerisiä taitoja ovat mm. kriittisen ajattelun taidot, 
vuorovaikutustaidot, teoreettisen tiedon soveltaminen käytäntöön, tiedon jäsenteleminen ja 
uusien ideoiden kehittäminen. Nämä ovat taitoja, joita etenkin työelämään valmentautumisessa 
pyritään tukemaan.  
 
Esityksensä lopuksi projektikoordinaattori Leena Tornberg kertoi muutamasta museopedagogiikan 
alalla vastaan tulleesta esimerkistä miten nuoria voitaisiin tai on pyritty kiinnostumaan museosta: 

Arktisen keskuksen Viikingit -näyttely: yhteistyö Lapin yliopiston kasvatustieteen opiskelijoiden 
kanssa, näyttelyn rakentamisessa tarvittiin kivialan, hopea-alan, sepän, ompelijan ammattitaitoa - 
aloja, joita opiskellaan mm. myös  Nivalan ammattiopistossa  
Kivikautinen Kierikkikeskus Yli-Iissä (nykyisessä Oulussa): kivikauden elämisen havainnollistaminen 
Kuttelo-ryhmän avulla: ryhmän jäsenet ovat opiskelleet arkeologiaa tai kivikautisia työtapoja käsi- 
ja taideteollisuusoppilaitoksella 
Espoon kaupungin museon uusittua perusnäyttelyä (avattiin tänä syksynä): kuka osaa käyttää tätä 
erikoista dieselmoottorikonetta (ei yliopiston käynyt museoammattilainen, vaan konealan 
ammattilainen, tehtiin video hänen avullaan havainnollistamaan koneen todellista käyttöä), myös 
esimerkki kivikautisen elämäntavan ennallistamisesta ja havainnollistamisesta 
Tekniikan museon esimerkki ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa kemian 
perusnäyttelyn uudistamisessa: haluttiin saada kuvamateriaalia eri aikojen tavoista meikata 
(kemian näyttelyssä osuus kauneudenhoidon kemianteollisuus): estenomiopiskelijat tekivät 
meikkaukset toisille opiskelijoille, tekstiilialan opiskelijat historiallisen puvustuksen, media-alan 
opiskelijat valokuvasivat toisten oppilaiden tuotokset; lopputulos kuvista oma näyttelyosio 
näyttelyssä 
Sinebrychoffin taidemuseo esimerkki, millaisella videolla he osallistuivat tänä vuonna Suomen 
museoliiton propagandaprojektiin http://www.youtube.com/watch?v=0RLyzktmtlQ . Video kertoo 
hyvin, mihin kaikkeen museo nuorten kanssa taipuu, mikäli museo on siihen ajattelussaan 
valmistautunut.  

 
Iltapäivän toinen alustaja oli museolehtori Ulla Rohunen Työväenmuseo Werstaalta Tampereelta. 
Hänen aiheensa oli otsikoitu Monenlaisia nuoria museossa. Rohunen aloitti esityksensä kuvaavalla 
otteelta Tatun ja Patun museokäynnistä. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0RLyzktmtlQ


 

 
 
Työväenmuseo Werstas on työelämän ja sosiaalihistorian valtakunnallinen erikoismuseo 
Tampereella Finlaysonin alueella. Museoon on ollut kolmen vuoden ajan vapaa pääsy. Kävijöitä 
vuonna 2012 oli yli 40 000. Werstaalla on sekä höyrykone- että tekstiiliteollisuusmuseo. 
Työväenmuseon kokoelmissa on yli 80 000 esinettä ja 360 000 valokuvaa, museo on keskittynyt 
kansalaisyhteiskunnan toimijoihin. Keruukohteena on ollut ympäristöliike, LHBTIQ ja feminismi. 
Kokoelmia on verkossa osoitteessa www.arjenhistoria.fi  
 
Perusmuseotyön ohessa Werstaalla on järjestetty paljon erilaisia tapahtumia. Nuoria on saatu 
mukaan tapahtumien ja ryhmien mukana. Avara museo-hankkessa (2010-2013) mukaan tulivat 
työvoimakoulutuksen ryhmät, Kipinä-ryhmät ja maahanmuuttajaryhmät. Mestariduunari-hanke oli 
suunnattu ammattiopiskelijoille ja mukana olivat ammattistartti-ryhmät, kymppiluokat, 
jopoluokat, ammattilukion ryhmät, aikuiskoulutuksen ryhmät, valmentavat ryhmät ja ammatillisen 
erityisopiskelijoiden ryhmät. Tavoitteena Mestariduunari-hankkeessa oli tukea opiskelijoiden 
ammatillista identiteettiä sekä lisätä oman alan arvostusta ja opiskelumotivaatiota. Museoon 
organisoitiin eri opiskelualojen opastettuja kierroksia pysyviin ja vaihtuviin näyttelyihin. Kierroksen 

http://www.arjenhistoria.fi/


 

jälkeen oli toiminnallinen työpaja teemoina mm. metallin valu tai froteeveistos, nuoret tekivät 
myös ammatillisia unelmakarttoja.  Ulla Rohunen puhui toiminnallisesta ja moniaistillisesta 
museopedagogiikasta. Werstaalla on ollut myös nykydokumentointihankkeita yhdessä jalkinealan 
opiskelijoiden sekä lentokoneasentajaopiskelijoiden kanssa. Hankkeissa opiskelijoiden omaa ääntä 
ja arkea dokumentoidaan videoimalla, valokuvaamalla ja haastattelemalla. Dokumentointi ja 
näyttelyt vahvistavat opiskelijoiden itsetuntoa ja omana alan arvostusta.  
 
Nuoret ovat antaneet kannustavaa palautetta: 
Aina odotin uutta näyttelyä, ei se mikään pakko ole ollut. Etukäteen mietin onkohan se kivaa, jos 
onnistuu hyvin niin sitten tuntuu hyvältä. Se metallijuttu oli mukava ja hauska. Lähdettäessä 
sellainen olo ettei oikein nappais mutta kun on päässyt paikan päälle ja päässyt tekemään ja 
katsomaan niin ollut tosi viihdyttävää. Ei tunnu, että olisi pakko mennä, ihan kiva on ollut. Oma 
mieliala sen verran huono ettei aina pystynyt osallistumaan. 
 
Seminaarin kolmas luennoitsija oli maakuntamuseotutkija Riina Kohonen Pohjois-Pohjanmaan 
museossa. Hänen aiheensa oli otsikoitu Miksi museot kannattaa kiertää läheltä? Kohonen aloitti 
puhumalla voimasta, jonka museo kävijälleen antaa. Museot antavat elämyksiä ja niiden mukana 
terveyttä ja elinvoimaa. Sen lisäksi museot antavat myös taloudellista hyötyä, tutkimusten mukaan 
museovieras jättää paikkakunnalle 39-42 euroa. Museo on kätkö, sieltä löytyvät valtavia aarteita, 
tiloja ja tarinoita. Piilossa museoiden ei kuitenkaan pitäisi olla, sinne pitäisi löytää. Hyvät opasteet 
ja tiedottaminen auttavat löytämisessä. Entistä aikaa ihannoidaan, nuoret kuuntelevat ja saattavat 
kysyä että miksi ihmeessä? Onko museo vain talo, joka on täynnä tavaraa? Tarinat tekevät talosta 
museon. Tarvitaan sekä järkeä että tunnetta. Tarvitaan toimintaa ylläpitäviä ihmisiä, tarvitaan 
tarinoita. Riina Kohonen puhui myös ilosta, leikki ja ilo kuuluvat myös museoon. Museo on 
toimintatila, jossa tarvitaan turvallisuutta ihmisille ja esineille. Silti museossa voidaan tehdä 
monenlaista, siellä voidaan istua ja tunnelmoida, voidaan juoda kuppi kahvia, voidaan tehdä 
pajupilli tai museoalueelle voidaan panna vaikka perunamaa. Museo saa olla elävä, siellä saa olla 
toimintaa.  
 
Vierailevien luennoitsijoiden lisäksi seminaarissa projektipäällikkö Hanna Järviluoma kertoi 
Katvalan kehittämishankkeesta ja sen tuloksista. Seminaarin päätti ohjausryhmän puheenjohtaja 
Mirja Jaakola. Nivala-lehti ja Keskipohjanmaa tekivät seminaarista lehtiartikkelin. Iltapäivän 
päätteeksi seminaariin osallistuneilla oli mahdollisuus tutustua Katvalan museoon. Seminaariin 
osallistui 34 henkeä. 
 
 
 



 

 
Seminaariväki oli keskustelevaa. 

 
3. Yhteenveto 
 
Katvalan kehittämishankkeen tavoitteena oli talonpoikaismuseo Katvalan ja sitä ympäröivän 
Nivalan Ammattiopiston ja elinkeinoelämän yhteistyön lisääminen. Hankkeessa toteutettiin 
kohdennettuja museovierailuja, kaksi matkalaukkunäyttelyä ja neljä verkkonäyttelyä sekä 
järjestettiin kaikille avoin iltapäiväseminaari. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistyön käynnistäminen on koettu tärkeäksi kaikkien 
osapuolten kannalta. Naapuruus on ollut kaikille itsestäänselvyys, mutta sitä ei ole aikaisemmin 
pystytty hyödyntämään. Katvalan kehittämishanke on antanut rohkeutta ottaa yhteyttä, vierailla ja 
tehdä yhteisiä tapahtumia. Tulevaisuudessa työpajojen osuutta tulee korostaa. Tekemisen kautta 
museo ja sen kautta koko suomalainen ja nivalalainen kulttuuriperintö tulee tutummaksi.  

 
Ammattiopiston ja yhteistyön kehittämisessä avainasemassa ovat opettajat. Jos opettaja itse on 
kiinnostunut kulttuuriperinnöstä ja museosta, hän ei näe esteitä vierailuun eikä tapahtumien 
järjestämiseen, ei pelkää nuorten reaktioita eikä aiheutuvaa lisätyötä ja rasitusta. Toinen 
ratkaiseva tekijä on museon esittely,    miten siitä saadaan jokaiselle ryhmälle tarpeeksi 
mielenkiintoinen ja innostava, kaikki riippuu elävästä tilanteesta, kohtaamisesta ja 
vuorovaikutuksesta. Tarinat ja tulevaan ammattiin liittyvät erikoisuudet on verraton tapa 



 

elävöittää esittelyä, mutta tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän toiminallisuutta kuten 
työpajoja.  
Nuoria ei pidä aliarvioida, he tietävät paljon, mutta ehkä erilaisista asioista mistä museossa on 
kyse. He arvostavat siisteyttä ja järjestystä, pölyiset ja täynnä tavaraa olevat museot eivät 
kiinnosta. Tärkeää on kohdata nuori niin, että kulttuuriperintötieto vahvistaa heidän ammatillista 
ja sosiaalista identiteettiään.  
 
Katvalan kehittämishankkeen yksi painopiste oli yhteistyön kehittäminen elinkeinoelämän kanssa. 
Hankkeessa kokeiltu toimintamalli on onnistunut, mutta kaikkien osapuolten kannalta työläämpi 
järjestää. Massatapahtumia museolle ei voida tehdä ilman lisäresursseja.  Elinkeinoelämän 
kannalta oleellista lienee se, että yrityksillä on tieto siitä, että Katvalan museo on käytettävissä 
pienimuotoisiin, erityisiin tapahtumiin ja että sitä voidaana esitellä myös yritysten asiakkaille ja 
vieraille.  
 
Nivala-Seura on jo perinteisesti tehnyt yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen aikana 
toteutettiin myös uusia tempauksia ja tapahtumia, joissa esillä olivat erityisesti työ lasten, 
perheiden ja maahanmuuttajien keskuudessa. Kotiuttamistyössä kotiseutyhdistyksellä on selkeä 
rooli, muuttaneilla tulee olla mahdollisuus perehtyä uuden kotiseutunsa historiaan ja tapoihin.  

 
 
 


