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Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi 24.03.2017 / lausunto 
 
Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi on laadittu ajatuksella ja siinä on pyritty laajasti 
ottamaan huomioon museoala osana yhteiskuntaa ja globaalia maailmaa. 
 
Tässä ajatuksia museopoliittisesta ohjelmasta luonnontieteellisen museon näkökulmasta: 
 
Luonnontieteelliset museot ovat tärkeitä väyliä, joiden kautta ihmiset (erityisesti lapset, 
koululaiset, opiskelijat, ikääntyvät, erityisryhmät) voivat rakentaa luontosuhdettaan sekä 
hahmottaa itsensä osana maailmankaikkeutta. Esimerkiksi mineraalikokoelman kautta 
voimme tutkia, missä alkuaineet syntyvät. Jo lapsille on hyödyllistä tietää, että kaikki 
koostuu alkuaineista: myös oma palaneettamme, johon meillä on erinomainen 
mahdollisuus tutustua. Tieteen kautta voimme vaikuttaa tärkeisiin asioihin esim. 
ilmastonmuutokseen. Luonnontieteelliset museot välittävät tietoa luonnon mekanismeista 
ja lisäävät tietoa siitä, miten niitä voidaan käyttää hallitusti, jotta elämä planeetallamme 
voisi olla mahdollista myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi kuinka hiilidioksidi imeytyy kiviin 
ja kuinka sitä vapautuu niistä. Luonnontieteellisten museoiden merkitys tiedon välittäjänä 
ja ymmärryksen lisääjänä luonnon monimuotoisuudesta on tulevaisuudessa huomattava. 
Yhteistyö eri tahojen (varsinkin koulujen) kanssa on jo nyt merkittävää. Yhteistyötä 
voidaan lisätä eri tutkimusalojen ja muiden luonnonsuojelun toimijoiden kanssa. 
 
Kansallisella museolla Luomuksella tulee olemaan tärkeä asema ja vastuu huolehtia 
osaltaan planeettamme säilymisestä elinkelpoisena. Alueelliset luonnontieteelliset museot 
yhdessä keskusmuseon kanssa voisivat kehittää ohjelman, jonka kautta kattavasti lisätään 
tietoa maailmankaikkeuden lainalaisuuksista kaikille ikäryhmille, varsinkin lapsille ja 
nuorille. 
 
Lisäksi haluaisin ottaa esille yhteiskunnassamme (myös museoissa) ja globaalisti 
esiintyvän epäasiallisen käyttäytymisen ja toisten mielivaltaisen kohtelun lisääntymisen 
(usein tässä yhteydessä puhutaan kiusaamisesta). Tähän asiaan vaikuttaminen olisi 
tärkeää nostaa erityisesti esille museotoiminnan tavoitteissa ja etenkin 
johtamiskulttuurissa. Museot ovat asiantuntijuuteen keskittyviä organisaatioita, joiden 
työvälineinä ovat kokoelmat, tieto ja yhdessä tekeminen. Nämä johtavat parhaimmillaan 
oivallukseen ja luovuuteen koko yhteiskunnan hyväksi. 
 
Taloudellisen hyvinvoinnin lisäämisen korostaminen talouskasvun edellytyksenä pistää 
myös silmään, vaikka kestävä kehitys mainitaankin. Planeettamme elämä ei ehkä kestä 
jatkuvaa talouskasvua. Museoiden pitäisi tuoda esille myös tämä näkökanta. 
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