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Tapahtumien taustaa

• Keski-Suomen museon maakunnallisen nykyajan 
dokumentoinnin kehittäminen

• Alueellinen museotyö ja kokoelmatoiminta 
yhteistyössä

• Pilottihanke ja verkko-ohjeistus laadittu 2014-
2015

• Osallistavan tallennuksen keinojen kokeilu

• www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/nykydokumentointi

http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/nykydokumentointi


Tapahtumakysely
• Tapahtumia oli aiemmin 

tallennettu varsin vähän 
museon dokumentointina

• Helposti lähestyttävä, 
alueellisesti kattava 
aihepiiri osallistavaan 
tallentamiseen

• Näkökulma myös elävään 
perintöön

• Keski-Suomen museon 
kysely 
kotiseutuyhdistyksille ja 
paikallismuseoille vuonna 
2016

• Mitkä tapahtumat koetaan 
paikkakunnalla merkittäviksi? 

• Miksi ne kannattaisi 
dokumentoida?

• Mikä on tapahtumien tausta?



Vastausten antia

• Kaikkiaan 77 tapahtumaehdotusta eri kunnista

• Suurin osa tapahtumista paikallisia, mutta osa 
on vuosien kuluessa laajentunut 
valtakunnallisiksi, jopa kansainvälisiksi

• Aineistosta havaittavista tapahtumatyyppien 
uudistumista noin 20 vuoden välein: 



Pääryhmittely

• KULTTUURI / 
TAIDETAPAHTUMA / 
KULTTUURIEN 
KOHTAAMINEN

• MUSIIKKI
• FESTIVAALIT
• KOTISEUTU / 

PAIKALLISTAPAHTUMA
• MARKKINAT / 

MYYNTINÄYTTELYT / 
HUUTOKAUPPA

• VUODEN HENKILÖ 

• LAVATANSSI
• TEATTERI
• MUSEOT
• KULTTUURIVAELLUS
• PERINNE
• URHEILU
• USKONTO



Tapahtumien TOP 17

• Kuhmoinen Kuhtuu, Kuhmoinen
• Keitele-Jazz, Äänekoski, 1985
• Kihveli Soikoon, Hankasalmi, 1996
• Joutsan joutopäivät, Joutsa, 1972
• Petäjäveden markkinat ja 

takokilpailut
• FinnMetko, Suomen suurin metsä- ja 

konealan tapahtuma, Jämsä 
• Jämsän äijän ja ämmän valinta, 1973 

äijä, 1981 ämmä
• Saarijärven Paavo -arvonimi, 1973
• Kivijärven Kivekäs, 1993
• Pihtiputaan mummo, 1994

• Rutalahden Letkaliiterin tanssit ja 
kesäteatteri, Joutsa, tanssit 1950-
luku, kesäteatteri 1997

• Resupukit, Kinnula
• Neste Rally Finland -rallit / 

paikallisten talkoolaisten toiminta, 
1973 

• Vuosittainen laturetki, Keuruu–
Multia, 1950-luku 

• Potkukelkan MM-kisat, Multia, 1988
• Päijännepurjehdus, 1973 
• Keihäskarnevaalit, Pihtipudas, 1971



Tallennussuunnitelma

• Tavoitteena dokumentoida 
kolme tapahtumaa / vuosi

• Osa Keski-Suomen museon 
omana dokumentointina

• Osa yhteistyössä (paikalliset 
toimijat, vapaaehtoiset, 
museologian opiskelijat)

• ”Kokeiludokumentointina” 
kaupunkifestivaali 
Yläkaupungin Yö, Jyväskylä 
2016

Kuva: Pirjo Sojakka / Keski-Suomen museo.



Keskisuomalaiset kuntahahmot

• Useista kunnista tuli 
kuntahahmon vuotuiseen 
valintaan liittyviä vastauksia

• Osalla hahmoista 
vuosikymmenten perinteet

• Keski-Suomen päivänä 18.4. 
Pihtiputaan mummo järjesti 
keskisuomalaisten 
kuntahahmojen tapaamisen

Kuva: Pekka Helin / Keski-Suomen museo.



Keskisuomalaiset kuntahahmot

• Keski-Suomen 
museo mukana 
dokumentoimassa 
hahmoja ja 
tapahtumaa

• Tiedotusyhteistyö

• Valokuvaus, 
havainnointi, kysely 
hahmon taustoista

Kuva: Pekka Helin / Keski-Suomen museo.



Keskisuomalaiset kuntahahmot

Kuvat: Pekka Helin / Keski-Suomen museo.



Venekosken kesäteatteri
• Venekosken nuorisoseuran luotsaama 

kesäteatteri on Suomen vanhin 
yhtäjaksoisesti toiminut 
harrastajakesäteatteri. 

• Kesäteatteritoiminta alkoi 
Hankasalmen Venekoskella v. 1955, 
vaikka ensimmäinen näytelmä oli 
esitetty jo seuran perustamisvuonna 
1937. 

• Kesän esityskausi kestää 
juhannuksesta heinäkuun loppuun. 
Kesäteatterin lisäksi nuorisoseura 
järjestää bingopelitoimintaa ja 
vuokraa Havulinna-seurantaloaan 
juhla- ja kokouskäyttöön. 

• Katettu näyttämö

Kuva: Pirjo Sojakka / Keski-Suomen museo.



Venekosken kesäteatteri
• Kevään ja kesän mittaan 

kerättiin taustatietoa 
teatterista ja  Elmo-
näytelmän suunnittelusta

• Harjoitusten ja 
valmistelujen seuraaminen 
(valokuvaus, havainnointi, 
haastattelut)

Kuva: Pirjo Sojakka / Keski-Suomen museo.



Venekosken kesäteatteri

Kuva: Pekka Helin / Keski-Suomen museo.

• Haasteena monien tapahtumien 
sijoittuminen kesäkauteen ja 
loma-aikaan

• Resurssit tallentamiseen?



Venekosken kesäteatteri

• Tapahtuman 
juonen 
tavoittaminen

• Valittu 
näkökulma

• Sopimusten 
hallinta

• Voiko jotain 
osallistaa?

Kuva: Pekka Helin / Keski-Suomen museo.



Tapahtumat jatkuvat

• Vuoden 2018 
tallennusohjelmassa:

• Keuruu-Multia laturetki
• Ravit Killerillä 

(yhteistyössä 
museologian opiskelijan 
kanssa)

• Finn-Metko metsä- ja 
konealan tapahtuma, 
syyskuu, Jämsä


