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CULTURELABS-HANKE



8 partneria, 6 maata

• Kreikka (Ateenan teknillinen yliopisto, Singular Logic -

yritys)

• Italia (COOSS – järjestö/osuuskunta, Fondazione 

Sistema Toscana –säätiö)

• Espanja (Platoniq – nonprofit, co-creation) 

• Iso-Britannia (People’s History Museum, Sheffield 

Hallam University)

• Saksa

• Suomi (Museovirasto: Kuvakokoelmat / Museoalan

kehittämisen yksikkö) 



Hankkeen keskiössä

• Maahanmuuttajataustaiset yhteisöt

(moninaisuus/monikulttuurisuus ja kulttuuriperintö)

• Yhteistyö eri sektorien/alojen organisaatioiden välillä

• Osallistavien menetelmien kehittäminen (with people, not for people / co-

creation) piloteissa

• Digitaaliset työkalut



CultureLabs-hankkeen tuotokset

• Selvitykset ja kartoitukset

• Osallistavien menetelmien ja yhteistyön kehittäminen pilottien kautta (yhteistyö

eri organisaatioiden välillä) 

• CultureLabs-verkkoalusta tukemaan kulttuuriseen monaisuuteen liittyviä

osallistavia hankkeita

• Tapahtumat ja kokemusten jakaminen



CultureLabs –verkkoalusta

• Osallistavien projektien reseptit ja ainekset

• Työkalut ja materiaalit

• Yhteistyö ja kokemusten jakaminen



Recipe 

Each step is associated with relevant resources-ingredients

Creation and exhibition of embroidery handcrafts 

➢ Research on traditional embroidery methods (links to relevant material)
➢ Contact skilled immigrants from different countries (information about immigrants 

organisations which can be contacted)
➢ Workshop on embroidery methods taught by migrant women (link to workshop material)
➢ Collect handcrafts from immigrants (information about gathered material, collection 

methods)
➢ Digitise and share embroidery patterns for facilitating reuse (information about digitisation 

methods, digitised material)
➢ Social media presence to promote the exhibition (strategy description)
➢ Old and new handicrafts exhibition (information about the exhibition, feedback from 

visitors) 



Museoviraston Kuvakokoelmien pilotti: 
Zoom in on Heritage 

• Venäjänkieliset Suomessa

(yhteistyössä Cultura-säätiön

kanssa)

• Maahanmuuttajataustaiset naiset

(yhteistyössä Nicehearts ry:n

kanssa)

• Somaliyhteisö Suomessa



Aineisto ja metodologia

• Kuvakokoelmien aineisto

• Omat valokuvat (vanhat) 

• Osallistujat kuvaavat itse (nykydokumentaatio)

#Tarinankerronta menetelmänä (Storytelling): 

näkökulmia kuviin

Lypsy Tammelan Hykkilän Jussilassa 
1928. Kuva: Laina Syrjänen, 
Museovirasto. KK2102:176

Härkävankkurilla matkaamista 
Kavangossa 1900-luvun alussa. 
KuvaSuomen Lähetysseura ry:n 
kuvakokoelma, Museovirasto.



Tähän mennessä

• Tutustumiskäyntejä Museoviraston Kuvakokoelmiin

• Työpajoja ideoiden ja ajatusten kuulemiseksi ja herättelemiseksi

• Venäjänkielisten fasilitaattorien koulutus (n. 10 henkilöä) osallistaviin menetelmiin

Toteutus vuoden 2020 aikana



LISÄTIETOA HANKKEESTA
Suvi.sillanpaa@museovirasto.fi

www.culture-labs.eu
www.facebook.com/CultureLabsRecipes/
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