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1. HALLINTO

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallinnosta vastaavat edustajisto ja hallitus. Edustajistoon kuu-
luu yhdeksän varsinaista jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Haaga Instituutti-sää-
tiöllä on oikeus nimetä edustajistoon viisi jäsentä, joista yksi edustaa Matkailu- ja Ravintolapal-
velut MaRa ry:tä. Alko Oy, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry., Suomen Museoliitto ja Suomen 
hotelli- ja ravintolamuseon kannatusyhdistys ry. nimeävät kukin yhden edustajan varamiehineen.

H
A
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Edustajiston puheenjohtajana toimi Haaga Per-
hon johtaja Tiina Lähteenoja-Niemelä ja vara-
puheenjohtajana Hotel Haagan toimitusjohta-
ja Päivi Laine. Edustajiston sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 25. toukokuuta ja syysko-
kous 27. lokakuuta.

VARSINAINEN JÄSEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

Haaga-Instituutti-säätiö

Tiina Lähteenoja-Niemelä Päivi Laine

Kristiina Havas

Päivi Kaksonen Aarne Hallama

Mikko Kääriä Heikki Ursin

Hannu Hakala Lotta Knuutinen

Suomen hotelli- ja ravintolamuseon kannatusyhdistys ry

Risto Kuusiola Irina Hepolampi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

Markku Björn

Alko Oy

Marja Aho Mika-Pekka Miettinen

Suomen museoliitto

Marjo Mikkola Helka Ketonen

1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön 
edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset 
varajäsenet

1.2. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallitus

VARSINAINEN JÄSEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

Gun Marit Nieminen Jouko Mykkänen

Olli Immonen Kimmo Levä

Jari Järn Seija Rouhiainen

Hannu Hakala Lotta Knuutinen

Seija Kurunmäki

Mika-Pekka Miettinen Marja Aho

Martti Helminen Sointu Toivonen

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallituksen 
puheenjohtajana oli rehtori Gun Marit Niemi-
nen (2006-) Ravintolakoulu Perhosta ja varapu-
heenjohtajana viestintä- ja markkinointijohtaja 
Mika-Pekka Miettinen (2006-). Hallitus kokoon-
tui toimintavuonna neljä kertaa. Kokouspöytä-
kirjapykäliä kertyi 34. 

1.3. Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajina toimivat vuonna 2015 KHT 
Ari Lehto ja KHT Kari Toivonen Ernst & Yongista.

1.4. Lähipiiri ja palkkiot

Säätiön lähipiirille ei annettu avustuksia tai 
vastikkeettomia taloudellisia etuja. Lähipiirille 
ei myöskään annettu rahalainoja, vastuita tai 
vastuusitoumuksia.

Säätiön edustajistolle ja hallitukselle ei makset-
tu palkkioita vuonna 2015. Museonjohtaja sai 
työsopimukseen perustuvaa kuukausipalkka.
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• kävijämäärä ja yleisökontaktit liian vähäisiä      määrien kasvattami- 

   nen edelleen

• kokoelmien valtakunnallisesta merkittävyydestä vähän konkreetti- 

   sia arvioita      ulkopuolisen arvion tilaaminen, kokoelmien suhteen  

   määritteleminen Kansallismuseon ja sen alaisten erikoismuseoiden  

   kokoelmiin

• ei riittäviä resursseja VEM-tehtävien hoitamiseen      rahoituspohjaa  

   laajennettava pitkäjänteisesti

Hyvää
• ruoka- ja juomakulttuuri yhdistettynä matkailuun on laaja-alainen  

   kokonaisuus ja taloudellisesti merkittävä toimiala

• laajat sidosryhmät, joiden kautta tiiviissä vuorovaikutuksessa edus- 

   tamansa alan kanssa

• kokoelmatoiminta aktiivista ja suunnitelmallista, kokoelmat melko  

   hyvin verkon kautta saavutettavissa

• toiminta ja vastuu TAKO-yhteistyössä on merkittävä avaus VEM 

   -toiminnassa

• kokoelmat ovat määrällisesti ja ajallisesti laajat

• toiminta on nykyisten resurssien puitteissa organisoitu tehokkaasti  

   ja joustavasti

• toimintaa on kehitetty viime vuosina määrätietoisesti ja suunnitel- 

   mallisesti

1.5. Valtakunnallisen erikoismuseostatuksen  
hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi keväällä 
2015 ohjeet valtakunnallisen erikoismuseo- 
statuksen hakemiseksi. Koska statuksen saami-
nen on museon tavoitteena ja kirjattuna myös 
museon tavoitteisiin, hakemus lähetetiin mää-
räaikaan mennessä. Hakemusta varten pyydet-
tiin ja saatiin puoltolausunnot PAM ry:ltä, Mara 
ry:ltä (lähettivät yhteisen puollon), Panimolii-
tolta sekä eduskunnan kotitalouden tukiren-
kaalta. Alko Oy:ltä ei puoltoa saatu.

Kielteinen päätös hakemukseen saatiin joulun 
välipäivinä. Tässä koonti sen sisällöstä:

Kehitettävää
• toimialana suomalainen ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri on  

   liian kapea-alainen

• suhde muuhun museokenttään syytä selkiyttää

• laajat sidosryhmät mutta ei näyttöä näiden pitkäjänteisestä sitou- 

   tumisesta museon toimintaan      sidosryhmien sitouttaminen (miel.  

   rahallisesti)

2. HENKILÖKUNTA
Museon vakituinen henkilökunta pysyi toimintavuotena samana. Sabina Donner ja Tuomas Pöy-
sälä työskentelivät kokoelma-assistentteina arkistokokoelman järjestämisen ja digitoinnin paris-
sa. Projektitutkija Kati Mustola aloitti ravintoloiden sateenkaarihistoriaan liittyvän tutkimustyön.

Vuonna 2015 Hotelli- ja ravintolamuseossa 
tehtiin 6,7 henkilötyövuotta.

2.1. Vakituinen henkilökunta

Museonjohtaja Anu Kehusmaa. FM, taidekonservaattori 
AMK, Museon hallinto, talous ja kehittäminen. Hotel-
li- ja ravintolamuseosäätiön hallituksen ja edustajiston 
kokousten sihteeri, säätiön asiamies.

Museolehtori Merja Nummi. FM, museopedagogia, tie-
dotus ja markkinointi. 

Tutkija Maria Ollila. FM, museon tietopalvelu ja arkisto- 
ja valokuvakokoelmat. 

Tutkija Anni Pelkonen. FM, museon tietopalvelu ja esi-
ne- ja taidekokoelmat, luottamusmiesvaltuutettu. 

Kokoelma-assistentti Sabina Donner. HuK, arkistoko-
koelman 60-luvun menyiden ja päivänlistojen inventointi 
ja digitointi. 
7.1.-3.7.2015.

Kokoelma-assistentti Tuomas Pöysälä. Michelin- ja 
Ravintolakoulu Perhon dokumentointiaineistojen litte-
rointi ja luettelointi.
18.5.-14.8.2015.

Projektitutkija Kati Mustola. VTM, Sateenkaareva ravin-
tolahistoria -hanke.
31.8.2015- 

2.2. Määräaikainen henkilökunta
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2.3. Freelance -oppaat

Sabina Donner. HuK.     -3.7.2015
Mariia Niskavaara. HuK, taiteiden ylioppilas.  -31.12.2015
Tuomas Pöysälä. HuK.     27.8.2015-
Hanna Virtanen. KK.    9.12.2015-

2.4. Muut toimijat

Museon kirjanpidosta ja palkanlaskennasta 
vastasi Dacta Oy. Museon IT-tuki hankittiin 
Tietopiste Oy:ltä yhteyshenkilönään Harri Savi-
nainen. Museon siivouksesta vastasi Freshico 
Oy. Kaapelimuseoiden sisääntuloaulan vas-
taanottopalvelu, lipunmyynti, kulunvalvonta ja 
museoiden vartiointi hankittiin ostopalveluna 
kaikkien kolmen Kaapelimuseon kesken Secu-
ritas Oy:lta. Kaapelimuseoiden yleisötilojen 
siivouksesta vastasi Freshico Oy. 

2.5. Henkilökunnan koulutus

Anu Kehusmaa

26.1.  Varaslähtö tulevaisuuteen, Helsingin kulttuuri- 
 keskus
25.2. Rakkauden tiloja-hanke, Sexpo-säätiön puheen- 
 johtaja Tommi Paalanen, Teatterimuseo
5.3. Osallistuva ja alueellinen yhteistyö Helsingissä,  
 Helsingin kulttuurikeskus
10.3. Hankehakemuksen ABC, Suomen museoliitto,  
 Helsinki
14.-15.4.,  Laatutonni-koulutus, Haaga-Helia AMK,  
22.-23.4. Helsinki
28.4. Museot ja uusi talous, Suomen museoliitto,  
 Helsinki
27.-28.8. Museonjohtajien koulutuspäivät, Forssa
13.10. Työsuhdeinfo, Palta, Helsinki
3.11. Näyttelycafé
4.12. CIMOn kulttuuriaamiainen rahoitusmahdolli- 
 suuden henkilöstön liikkuvuuteen, Helsinki
10.12. Tietopäivä, Suomen museoliitto/Kansallismuseo

Merja Nummi

26.1. Varaslähtö tulevaisuuteen, Helsingin kulttuuri- 
 keskus
25.2. Rakkauden tiloja-hanke, Sexpo-säätiön puheen- 
 johtaja Tommi Paalanen, Teatterimuseo
4.3. Miltä näyttää suomalainen rakkaus? -työpaja,  
 Teatterimuseo
5.3. Helsingin mallin Kick Off –seminaari, Helsingin  
 kulttuurikeskus, Ateneum
17.3. Finna viestintä, Kansalliskirjasto

14.-15.4.,  Laatutonni-koulutus, Haaga-Helia AMK,  
22.-23.4. Helsinki
17.4. Avataan taidemuseo -seminaari, Helsingin taide- 
 museo/Helsingin kaupungintalo
6.5. Myynti ja markkinointi verkossa, Suomen 
 museoliitto
18.-19.5. Valtakunnalliset Museopäivät, Suomen museo 
 liitto, Lappeenranta
26.5. Visit Helsinki yhteistyöfoorumi, Helsingin  
 kaupungintalo
22.9. Markkinointiviestintäpäivä, Wanha Satama
6.10. Ilmiöt Goes Art, Helsingin kulttuurikeskus
20.10. Museotiedottajien tapaaminen, Museoliitto
12.-13.11. Museolehtoripäivät, Suomen museoliitto,  
 Tampere
7.12. Roll over -seminaari, Teatterimuseo
10.12.  Tietopäivä, Suomen museoliitto/Kansallismuseo

Maria Ollila

20.-21.1.  TAKO-seminaari, Kansallismuseo
17.2. Tekijänoikeuksien soveltaminen museotyössä,  
 Suomen museoliitto
25.2. Rakkauden tiloja-hanke, Sexpo-säätiön puheen- 
 johtaja Tommi Paalanen, Teatterimuseo
25.9.  Museoalan teemapäivät, Museoviraston kehit- 
 tämispalvelut, Aleksanterin teatteri
29.9.  TAKO-seminaari, Kansallismuseo
19.10. Uudenmaan museopäivä, Helsingin kaupungin 
 museo/Finlandia-talo
2.-3.11. Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät, Museo- 
 virasto ja Suomen valokuvataiteen museo

Anni Pelkonen

20.-21.1. TAKO-seminaari, Kansallismuseo
12.2.  Asiantuntijaseminaari, Kansalliskirjasto
4.3. Miltä näyttää suomalainen rakkaus? -työpaja,  
 Teatterimuseo
10.3. Hankehakemuksen ABC, Suomen museoliitto
17.4. Avataan taidemuseo -seminaari, Helsingin  
 taidemuseo/Helsingin kaupungintalo
18.-19.5. Valtakunnalliset Museopäivät Lappeenrannassa,  
 Suomen museoliitto
24.9.  Museoalan teemapäivät, Museoviraston kehit- 
 tämispalvelut/Aleksanterin teatteri
29.9.  TAKO-seminaari, Kansallismuseo
19.10. Uudenmaan museopäivä, Helsingin kaupungin- 
 museo/Finlandia-talo
 4.11. Näyttelycafé, Suomen museoliitto/Hämeenlinna
10.12.  Tietopäivä, Suomen museoliitto/Kansallismuseo

Kati Mustola

29.-30.9.  Nordic Transgender Studies symposium, Turun  
 yliopisto
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2.6. Esitykset, luennot ja julkaisut

Anu Kehusmaa

26.8. Ravintolamuseo ilman ravintolaa!? Museoiden  
 ruokapalveluiden kehittäminen, Helsinki
18.-19.9. Palveluksessanne Hotelli- ja ravintolamuseo,  
 FinnBar –messut, Helsinki
19.10. Moderaattorina toimiminen Uudenmaan 
 museopäivien luentotilaisuudessa, Helsinki

Merja Nummi

20.11. HRM:n ruokapalvelutuotteet. Estonian-Finnish  
 Food Tourism Project, Helsinki

Maria Ollila

 Rosso - Herkullisia kohtaamisia viideltä vuosi- 
 kymmeneltä -julkaisu. SOK Mara ketjuohjaus.

Anni Pelkonen

20.1. Hei, me tallennetaan! TAKO-seminaari, Kansal- 
 lismuseo
21.9.  Museon ja tietopalvelun esittely ruokajournalis- 
 tikoulutuksen opiskelijoille
 Rosso - Herkullisia kohtaamisia viideltä vuosi- 
 kymmeneltä -julkaisu. SOK Mara ketjuohjaus.

2.7. TYKY-toiminta ja vierailut

museon, Vantaan kaupunginmuseon ja Teat-
terimuseon kanssa. Tukholmassa tutustuttiin 
Spritmuseumin Svenska synden-näyttelyyn 
sekä Abba-museoon.

18.3.2015 museon henkilökunta kävi tutus-
tumassa vasta muuttaneeseen ja uusittuun 
Postimuseoon sekä Työväenmuseo Werstaan 
feminismi-aiheiseen näyttelyyn. Tutkijat pala-
veerasivat Werstaalla myös kokoelmayhteis-
työn merkeissä. 

22.5. tehtiin vierailu WeeGee-taloon, jossa 
saimme opastuksen Parantavat vedet-näytte-
lyyn. Näyttelyssä oli esillä Hotelli- ja ravintola-
museon kokoelmiin kuuluvia esineitä. Kylpyläs-
tä siirryttiin Lelumuseon Sirkus-näyttelyyn. 
Museon teollisuusvakoiluretki suuntautui 
11.6. Yliopistomuseoon, joka oli juuri uusinut 
perusnäyttelynsä ja muuttanut uusiin tiloihin. 
Vierailun jälkeen käytiin maistelemassa huippu-
ravintoloiden maisteluannoksia Taste of Helsin-
ki-tapahtumassa.

Liikunnallinen TyKy-retki tehtiin 30.11. Kampin 
ostoskeskuksen keilahalliin, jossa otettiin nai-
sesta mittaa hohtokeilauksessa.

Henkilökunnan pikkujouluretki tehtiin Por-
vooseen 18.12. Siellä tutustuttiin Runebergin 
kotimuseoon ja joululounas nautittiin ravintola 
Sicapellessä.

Museon henkilökunta osallistui myös kan-
natusyhdistyksen retkille Scandic Parkiin ja 
ravintola Lyoniin 18.2. sekä Svenska klubbenille 
8.12.2015.

Ravintola Sicapellen joululounas ja jazz-kädet. 
Kuvassa vasemmalta oikealle Kati Mustola, Merja Nummi, Anni 

Pelkonen, Anu Kehusmaa, Maria Ollila ja Tuomas Pöysälä.

Museon toimintavuosi käynnistyi rakkaustee-
maisella risteilyllä Ruotsiin. Risteilyn aikana 
käynnistettiin itsenäisyyden juhlavuoden 
Rakkauden tiloja- yhteishanke yhdessä Lotta-
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3. TOIMITILAT

Keväällä 2015 kokoonnuttiin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen aloitteesta Helsingin kau-
pungin Kulttuurikeskukseen selvittämään voisiko museo muuttaa toisaalle Kaapelitehtaalle 
sijoittuvan Tanssin talon tieltä. Kokouksiin osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön, Helsingin 
Tukkutorin, Helsingin kaupungin Tilakeskuksen, Helsingin Torikortteleiden ja museon edustajat. 
Museon edustajina toimivat museonjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Gun Marit Nieminen. 
Keväällä pidettyjen kokousten aikana haarukoitiin museon muutolle hintalappua sekä etsittiin 
korvaavia tiloja. Museonjohtaja laati Tilakeskuksen neuvojen pohjalta uusille tiloille tilatarve-
selvityksen. Tanssin talon kustannusrakenteen selvittyä keväällä museon muutto suljettiin pois 
hankkeesta kustannussyistä.

Kaapelitehtaan museoiden vuokrasopimukset uusittiin KOy Kaapelitalon kanssa 1.9.2015 Helsin-
gin kaupungin Kulttuurikeskuksen irtisanottua itsensä vanhasta kolmikantaisesta sopimuksesta. 
Museoiden hallinnassa olevien tilojen pinta-alat tarkistusmitattiin. Museon hallinnassa oleva 
neliömäärä pieneni. Museoiden vuokraneliöhinnat yhtenäistettiin. Hotelli- ja ravintolamuseon 
kokonaisvuokra nousi tämän johdosta. Uusi vuokrasopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun 
saakka.

Näyttely- ja toimistotilat (3.krs) 639 m²

Yhteinen aula (HRM:n osuus) 56,7 m²

Varastotila E kellarissa 78 m²

Varastotila F kellarissa 173 m²

Varastotila A-rapussa 114 m²

VUOKRA YHTEENSÄ 1.060,70 m²

Kaikki Hotelli- ja ravintolamuseon arkisto-, 
näyttely- ja varastotilat sijaitsevat Kiinteistö 
Oy Kaapelitalossa. 

Hotelli- ja ravintolamuseo on pikkuhiljaa saavuttanut yleistä tunnettavuutta. Tässä ovat autta-
neet osallistuminen erilaisiin yhteistyöprojekteihin ja yhteistuotteisiin kuten Museokorttiin.

Viestinnässä ja markkinoinnissa jatkettiin edellisvuosien tapaan pääasiassa ilmaisten tiedotus- ja 
markkinointikanavien hyödyntämistä. Näitä olivat muun muassa museon verkkosivut, sosiaa-
linen media, Museoposti- ja Näyttelyposti-sähköpostiryhmät ja erilaiset tapahtumakalenterit. 
Lisäksi näyttelyistä ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin sähköpostitse viestimille, sidosryhmille, 
alan oppilaitoksille, kotitalousopettajille sekä muille tapauskohtaisesti sopiville kohderyhmille. 

Museon tapahtumista ja toiminnasta tiedotettiin kuukausittain sähköisellä uutiskirjeellä. Käytös-
sä on ilmainen MailChimp-ohjelma, josta on mahdollista saada seurantatietoja ja jossa tilaajat 
pystyvät päivittämään tietojaan itse. Vuoden 2014 alussa museon ja Restopedian uutiskirjeet 
yhdistettiin. Listalle on kerätty uusia tilaajia mm. tapahtumien kuten PipariBattle-työpajojen 
yhteydessä. Listalla oli vuoden 2015 lopussa 704 tilaajaa (361 vuonna 2014 ja 87 vuonna 2013).

4. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
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4.1. Museo medioissa

Museon tietoon tulleita mediaosumia oli toi-
mintavuonna 59 kappaletta (58). Tässä niistä 
poimintoja:

Printtimedia

• Aromi 1/2015: Suomalaisia ruokalistoja verkossa, s. 11
• Helsingin uutiset 29.3. (ja muut Etelä-Suomen Media  
   lehdet): Tee ravintola-alan historiaa: kerro, millaista oli  
   työ ovinaisena. 
• Ilta-Sanomat, Ruokala.net 9.9.: Kurkista tähtikeittiöihin 
   - Michelin-ravintoloiden toimintaa on dokumentoitu 
   valokuvaamalla 
• Vitriini 11/2015, s. 15. Naisten työ esillä museossa.
• Evento-lehti 6/2015: Historiallisia makuja teemajuhliin.  
   (Taste of History -paketit ja museon vuokraus yksityisti- 
   laisuuksiin)
• Ruoholahden Sanomat 10/2015 s. 13: Kuudesluokkalai- 
   set tempaisevat ravintolapäivänä.

Radio ja televisio

• Yle Radio Suomi Ylen aikainen 30.1.: Haastattelu  
   lounasdiskosta.
• Radio Nostalgia  20.2.2015. Keittiövälineolympialaiset.  
   Anu Kehusmaan haastattelu, toimittaja Milla Karrasch.
• MTV3 Huomenta Suomi 12.3. klo 6.50 ja klo 8.50:  
   Pastan historiasta haastateltiin museolehtori Merja  
   Nummea.
•Yle Puhe (radio) 16.4. Tutkija Anni Pelkonen esittelee  
   Kasari!-näyttelyä
• Radio Helsinki 5.10. Rakkaus-keräys. Museonjohtaja  
   Anu Kehusmaan ja Antti Maunun haastattelu.
• MTV3 Kymmenen Uutiset 21.10. (loppukevennys):  
   Mika Tommola haastatteli museonjohtaja Anu  
   Kehusmaata Kultaturbokarnevaaleissa.

Blogit ja verkkojulkaisut

• Visit Helsinki-blogi;
http://blog.visithelsinki.fi/treffi-tai-ystavanpaivavietto-
paikka-hakusessa-helsingissa-tassa-510-vinkkia/

• Helsinki Dreamin’ 27.2. Lounasdiskoa suositeltu; 
https://helsinkidreamin.wordpress.com/2015/02/25/
friday-im-in-love/

• Ruokala.net 18.4. Tunnetko Hotelli- ja ravintolamuseon?  
   Nyt museo halutaan erikoismuseoksi. 

http://www.ruokala.net/uutiset/tunnetko-hotelli-ja-ra-
vintolamuseon-nyt-museo-halutaan-erikoismuseok-
si/1429242409223

• Unelmaa leipomassa 18.5. ja 25.5.
http://www.unelmaaleipomassa.com/2015/05/niin-ka-
saria-mikron-sm-kisat.html 
http://www.unelmaaleipomassa.com/2015/05/tunnel-
mia-mikron-sm-kisoista.html

• Perinneruoka Prkl 31.5. 
http://www.maku.fi/blogit/perinneruokaa-prkl/taydel-
linen-uppomuna-mikrossa

• Habanerokitchen 21.5. 
http://www.habanerokitchen.com/2015/05/mikro-uh-
ka-vai-mahdollisuus.html

• Tarinoita taivaanrannalta 3.6.: Kasari!-näyttelystä ja  
    opastuksesta; 

http://mattimattila.fi/kasari_teemanayttely.html
• Mikä iskulause sopii juuri sinulle? Flirttigeneraattori  
    ratkaisee. 14.6. Voice.fi.

http://voice.fi
• Museoholisti 5.9. (Museokortin käyttäjä); 

http://museoholistinloki.blogspot.fi/2015/09/40-hotel-
li-ja-ravintolamuseo.html

• Sillä sipuli 30.11. (Taste of History -paketti); 
http://sillasipuli.blogspot.fi/2015/11/nauratta-
vat-40-vuotisjuhlat.html

4.2. Markkinointi

Jätkäsaaren asuinalueen uusiin taloihin jaettiin 
edellisvuoden tapaan museon esite Kaapeliteh-
taan tiedotuspaketin mukana. Tämä on muse-
on suoramarkkinointikampanjoista laajin.

Osana Kasari!-näyttelyn yhteistyötä museo oli 
esillä HOK-Elannon Yhteishyvä-lehden asiaka-
somistajien etusivuilla huhti-marraskuussa. 
Osana Sokos Hotelsin vuonna 2013 solmittua 
yhteistyösopimusta, museo toimitti esitettään 
pääkaupunkiseudun Sokos Hotelleihin. Hotel-
lien hisseissä oli myös mainos museosta.

Etukampanjat

Museo osallistui yhdessä lähes sadan muun toimijan 
kanssa Helsingin matkailutoimen organisoimaan Winter-
Fun Helsinki -kampanjaan 15.1.–8.2. Hotelli- ja ravinto-
lamuseon kampanjaetuna tarjottiin kaksi pääsylippua 
yhden hinnalla. Heinäkuussa (9.-20.7.) tarjottiin euroetu 
pääsylipusta myös Helsingissä järjestetyn kansainvälisen 
Gymnaestrada-tapahtuman voimistelijoille. 
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Markkinointikampanjat

PipariBattle 15.11.–20.12.2015: Neljättä kertaa järjes-
tetyn PipariBattlen eli joulun ajan suuren piparkakku-
jen koristelukilpailun tavoitteena oli lisätä tietoisuutta 
museosta. Kilpailun yhteistyökumppanina oli Kaapelin 
Joulu -tapahtuma, kilpailualustana Instagram-kuvapalve-
lu. Tiedotustyön konkreettisena apuna oli Jenni Nummen 
tekemä opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakouluun. 
Kilpailuun lähetettiin 160 kuvaa erilaisista koristelluista 
pipareista. Voittaja valittiin yleisön antamien tykkäysten 
perusteella. Voittaja sai lähes 400 ääntä.

Messunäkyvyys

Alan ammattilaisia ja ruokakulttuurista kiinnostunutta 
yleisöä tavoiteltiin myös messuosastoilla. Museo oli seu-
raavasti esillä alan messuilla:

 • Harrastusfestarit 5.9. alueen koululaisille Ruoholahden  
    koulussa
 • FinnBar-messut 28.–29.9.
 • Kotitalousopettajien syysseminaarissa 3.10.

4.3. Sosiaalinen media

Facebook

Hotelli- ja ravintolamuseo jatkoi sisällön tuottamista 
Facebook-sivuilleen. FB-sivuilla mainostettiin museon 
tapahtumia ja museokaupan tuotteita, esiteltiin kokoel-
mia sekä kerättiin museon erityisalaan liittyviä kiinnos-
tavia linkkejä. Museon Facebook-tykkääjien määrä oli 
vuoden 2014 lopussa 1529 (1246). Tammi-helmikuussa 
2015 ollut FB-mainos lisäsi tykkääjien määrää vajaalla 
100. Lisänäkyvyyttä ostettiin pienellä Keittiövälineolym-
pialaisten kampanjalla.

Suosituimpia päivityksiä olivat vuoden 2012 lopussa aloi-
tetut ”Päivän erikoinen” -sarjan julkaisut, joiden avulla 
esitellään museon kokoelmia. Joulukuussa kokoelman 
jouluisia esineitä esiteltiin neliosaisessa Pikkujoulukalen-
terissa. Kaikki museon työntekijät osallistuivat sisällön-
tuottamiseen ja ideointiin sosiaalisessa mediassa.
Suosituin julkaisu ”Kaatokänni on tonttumainen tapa 
juhlia.” sai 5 892 tykkäystä ja 20 jakoa. 

Museo ylläpiti edelleen Restopedia ry:n Facebook-si-
vua, jolla oli vuoden lopussa 398 (367) tykkääjää. Sivulla 
julkaistaan muun muassa viikon ravintolamuistoa, joka 
kumpuaa Restopediaan tallennetusta sisällöstä.

YouTube 

Hotelli- ja ravintolamuseo löytyy Youtubesta käyttäjäni-
miellä HRMuseo. Vuoden 2013 toimintavuoden huippu-
kohdista julkaistiin video alkuvuodesta. Lisäksi vuonna 
2014 ensimmäistä kertaa kuvattu Halloween-kauhuvideo 
sai jatko-osan tällä kertaa museon kokoelmavarastossa 
kuvattuna.

Instagram-kuvapalvelu

Museon arkista aherrusta alettiin tallentaa Instagram-ti-
lille Museumbites loppuvuodesta 2014 alkaen. Palve-
lussa julkaistaan paloja museon työstä rennolla otteella. 
Reilussa kahdessa kuukaudessa julkaistiin 257 julkaisua. 
Vuoden 2015 loppuun mennessä tilillä oli 443 seuraajaa 
(97) seuraajaa. PipariBattle2015 erotettiin omalle Insta-
gram-tililleen.
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5. NÄYTTELYT

5.1. Kasari! –Suomalaisen ruokakulttuurin 
80-luku

Suosittu Kasari!-näyttely päättyi 25.10.2015. 
Näyttelyn näki sen esilläoloaikana ennätykselli-
set 16 409 kävijää, mikä tekee Kasarista muse-
on kaikkien aikojen menestyneimmän näytte-
lyn.

5.2. Näyteikkunan näyttelyt

Näyttelyikkunaan, hissin välittämään läheisyy-
teen, toteutettiin 4.6.–31.8 Ravintolakoulu Per-
hon dokumentointia esitellyt PäiväPerho 
-näyttely, joka toteutettiin yhdessä Perhon 
opiskelijoiden kanssa.

5.3. Rinta rinnan

Kuluneena toimintavuonna suunniteltiin ja 
käsikirjoitettiin maaliskuussa 2016 avautuvaa 
näyttelyä Rinta rinnan – Työvuorossa naiset. 
Näyttely on kunnianosoitus hotelli- ja ravinto-
la-alan naistyöntekijöille. Naisvaltaisella alalla 
naisten työpanos on ollut merkittävä, mutta 
palkka ja arvostus usein pienempi kuin alalla 
työskennelleiden miesten. Kaikkiin työtehtä-
viin naisilla ei ole ollut pääsyä ja joissakin alan 
ammateissa, kuten ovimiehinä, naiset ovat 
olleet vähemmistönä. Lisähaasteita naisille ovat 
tuoneet muun muassa perheen ja työn yhdistä-
minen.  

Tuleva näyttely toteutetaan yhteistyössä Palve-
lualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa ja sen 
suojelijana toimii liiton puheenjohtaja Ann 
Selin. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat majoi-
tus- ja ravitsemisalalla työskentelevät ja alalta 
eläkkeelle jääneet sekä tasa-arvokysymyksistä 
kiinnostuneet tahot, kuten erilaiset nais- ja nais-
asiayhdistykset. Samasta teemasta toteutetaan 
myös kiertonäyttely, jota lainataan veloitukset-
ta ammatillisiin oppilaitoksiin. Oheisohjelma 
sisältää muun muassa Helsingin työväenopiston 

kanssa toteutettavan luentosarjan naisten työstä. 
Näyttelyn yleisötyöhön museo sai apurahaa 
Palkansaajasäätiöltä.

5.4. Verkkonäyttelyt

Toimintavuonna ei tehty uusia verkkonäytte-
lyitä. Aiemmin julkaistut Matkaruokailu, Työ-
väenruokailu ja Moderni eksotiikka toimivat 
edelleen.

5.5. Pop up –näyttelyt museon ulkopuolella

Pasilan kirjastoon toteutettiin 2.3.–16.4. 
80-luvun ravintolamaailmasta kertova pop 
up-valokuvanäyttely. Sen näki esilläoloaikana 
3 942 kirjaston kävijää.

Ravintolakoulu Perhon 80-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi Hotelli- ja ravintolamuseo toteutti 
koulun tiloihin vitriininäyttelyn, joka on nähtä-
villä Perhon porrasaulan 3. kerroksessa. Näyt-
telyssä on nostettu esiin käännekohtia koulun 
historiasta uutisotsikoiden muodossa. Uutiset 
kertovat, kuinka ahtaissa väliaikaistiloissa aloit-
tanut koulu on saanut oman koulurakennuksen 
ja kuinka opiskelu on muuttunut. Valokuvien ja 
esineiden avulla tuodaan esille opiskelijoiden 
arkea ja juhlaa sekä työtä ja vapaa-aikaa.

5.6. Restopedia

Restopedia (verkkosivut avattu 19.3.2013) on 
suomalaisen ravintolahistorian dokumentoin-
tiprojekti, jolla pyritään kattamaan etenkin 
historiajaksoa 1980-luvulta nykypäivään. Sivus-
tolle kuka tahansa voi tallentaa omat ravintola-
muistonsa, asiakkaan tai henkilökunnan näkö-
kulmasta. Ravintolalistaa täydennetään sitä 
mukaan kun uusia muistoja niistä tulee. Toimin-
tavuoden loppuun mennessä muistoja sivustol-
le oli talletettu noin 400 kappaletta.
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6. KOKOELMAT 
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Kokoelmatyön painopisteinä olivat  
arkistokokoelman inventointi, nykydokumentointi 

sekä kokoelmatietojen julkaiseminen Finnassa.

Hotelli- ja ravintolamuseo käyttää vuokraversiota Museoviraston Musketti-kokoelmanhallintaoh-
jelmasta. Musketin pääkäyttäjänä toimi Anni Pelkonen, varalla Maria Ollila.

Muskettiin dokumentoidut objektit ja kokoelmien digitointitilanne 4.1.2016 (7.1.2015):

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEON 
KOKOELMAT

OBJEKTIT KUVAT

Esinekokoelma 5284 (5284) 4338 (4337)

Valokuvakokoelma 13 241 (12 888) 2598 (2156)

Arkistokokoelma 8823 (7015) 5001 (3076)

Artikkeli- ja lehtileikekokoelma 7251 (7251) -

Käsikirjastokokoelma 4087 (4045) -

LAHDEN KOKOELMAT OBJEKTIT KUVAT

Esinekokoelma 1073 (1073) 34 (34)

Valokuvakokoelma - -

Arkistokokoelma - -

Kirjastokokoelma 75 (75) -

ALKON KOKOELMAT OBJEKTIT KUVAT

Esinekokoelma 1412 (1412) 505 (505)

Valokuvakokoelma 2971 (2971) 104 (104)

Edellisten vuosien tapaan museon kokoelmapoliittista ohjelmaa päivitettiin toimintavuoden 
alussa. Päivitetty versio on luettavissa verkossa museon kotisivuilla. Myös digitointi- sekä tallen-
nus- ja dokumentointisuunnitelmat käytiin läpi ja päivitettiin. Kansalliskirjaston ylläpitämässä 
Finna-verkkopalvelussa julkaistiin kuluneen vuoden aikana runsaasti uutta aineistoa. Hotelli- ja 
ravintolamuseolla on Finnassa oma organisaatiokohtainen näkymä osoitteessa hrm.finna.fi.

Kokoelmien inventointi, luettelointi ja digitointi etenivät suunnitelmien mukaisesti. Toiminta-
vuonna keskityttiin arkistokokoelman inventointiin, joten uusia esineitä ei luetteloitu. Arkisto-
kokoelman ruokalistojen inventoinnissa käsiteltiin 1960-luvun menyyt ja päivänlistat. Valokuva-
kokoelmaan tuli nykydokumentointien myötä uutta digitaalista aineistoa. Valokuvakokoelmaa 
digitoitiin myös näyttelytyön yhteydessä.
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Ravintolakoulu Perhon 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi museo dokumentoi vuonna 2015 tulevien ravintola-alan  
ammattilaisten eli Perhon opiskelijoiden arkea yhteistyössä koulun kanssa. Kuvaajana toimi Matti Ahlgren.  

Kuvat: Anni Pelkonen

Laajoja nykydokumentointiprojekteja 
museolla oli kaksi:

Michelin-ravintoloiden työarjen dokumentointi

Keväällä 2015 dokumentoitiin kaik-
ki suomalaiset Michelin-ravintolat, eli 
Demo, Ask, Olo ja Chef & Sommelier. 
Metodeina käytettiin valokuvausta, 
havainnointia ja keruuta. Lisäksi Chef & 
Sommelierin vakituinen henkilökunta 
haastateltiin. Dokumentoinnissa tal-
lennettiin monipuolisesti ravintola-alan 
ammattilaisten työarkea ja valmistautu-
mista ravintolan avaamiseen asiakkail-
le. Aineisto luetteloitiin osaksi museon 
kokoelmia ja valokuvat avattiin Fin-
na-palvelussa. Dokumentoinnin mah-
dollisti tuellaan Restopedia ry, joka puo-
lestaan sai tukea Henrik Bitten säätiöltä.

Ravintola Demon dokumentointia, kuvaajana Matti Ahlgren 
(taustalla). Kuva: Maria Ollila

Ravintolakoulu Perhon opiskelijoiden arjen dokumentointi 

Kokoelmatyötä ja museopedagogiaa yhdistäneessä projektissa videokuvattiin keväällä 2015 kok-
ki- ja tarjoilijaopiskelijoita sekä oppitunneilla että tauoilla. Opiskelijat saivat itse päättää, mikä 
oli olennaista kuvattavaa heidän opiskeluarjessaan. Lisäksi haastateltiin yhteensä 7 opiskelijaa. 
Dokumentoinnin tuloksista koottiin yhdessä opiskelijoiden kanssa pienoisnäyttely museon näyt-
telyikkunaan. Avajaispäivänä järjestettiin Perhon henkilökunnalle ja opiskelijoille avoimien ovien 
päivä, jolloin museon kokoustilassa esitettiin dokumentoinnissa syntyneet videotallenteet. Vide-
ot ja haastattelut luetteloitiin kokoelmiin. Samassa yhteydessä museon kokoelmiin tallennettiin 
myös Perhon juhlakirjaa varten otetut valokuvat (yhteensä 155 kpl), jotka niin ikään luetteloitiin 
kokoelmiin.
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6.1. Kokoelmien kartunta

Kokoelmien kartunta 2015:

HOTELLI- JA RAVINTOLA-
MUSEON KOKOELMAT HANKINNAT OBJEKTIT

Esinekokoelma 10 68

Valokuvakokoelma 15 1326

Arkisto (=ruoka- ja juo-
malistat)

28 636

Kirjasto - 43

ALKON KOKOELMAT HANKINNAT OBJEKTIT

Esinekokoelma 2 11

Valokuvakokoelma - -

Arkistokokoelma 1 -

Kartunnan objektikohtaiset lukumäärät perus-
tuvat museolle vastaanotettuihin hankintoihin. 
Niiden kaikkia objekteja ei välttämättä liitetä 
osaksi museon kokoelmia. Arkistokokoelman 
osalta kartunnan objektit ovat ruoka- ja juoma-
listoja. Muita arkistodokumentteja ei lasketa 
yksitellen. 

Kokoelmat karttuivat sekä lahjoituksin että 
museon omalla keruulla ja dokumentoinnilla.

 

Esinekokoelmaan tallennettiin kuluneena 
vuonna erityisesti ravintoloiden astioita. 
Kasari!-näyttelyn yhteistyökumppanuuksien 
satoa olivat mm. Rosso-ravintolaketjuun liit-
tyvä esineistö sekä Ravintola Palacen astiat 
1980–1990-luvuilta. 

Valokuvakokoelma karttui sekä useiden lah-
joitusten että oman dokumentointityön myö-
tä. Lahjoituksina kokoelmaan otettiin valo-
kuvia 1930–1990-luvuilta. Niistä voi mainita 
esimerkkeinä Hotelli Palacen juhlakerroksen 
työntekijöihin liittyvät kuvat 1950-luvul-
ta, laajan kuva-aineiston Ravintola Motista 
1940–1960-luvuilta sekä Polar-hotelliketjun 
työntekijöiden urheilukilpailukuvat 1970-luvul-
ta. 

Arkistokokoelma karttui ruoka- ja juomalistojen 
lisäksi monipuolisella alaan ja työhön liittyvällä 
aineistolla, kuten työtodistuksilla, muistelmilla, 
haastatteluilla ja ravintoloiden tarkastustoimin-
taan liittyvillä raporteilla.

Sekä valokuva- että arkistokokoelma karttuivat 
Rinta rinnan – Työvuorossa naiset! -näyttelyn 
käsikirjoitustyön yhteydessä, kun alalla toimi-
neilta naisammattilaisilta kerättiin muistoja ja 
muuta aineistoa.   

Museon käsikirjastoon hankittiin tietopalvelun 
tarpeisiin valikoima uutta suomalaista ruoka- 
ja juomakulttuurista sekä toimialasta kertovaa 
kirjallisuutta. Lahjoituksina kokoelmaan otettiin 
muutamia teoksia museon kokoelmapolitiikan 
mukaisesti. Kokoelma karttui myös sellaisilla 
teoksilla, joissa on hyödynnetty lähteinä muse-
on aineistoja. Museo tilasi toimintavuonna 
seuraavia lehtiä museon käsikirjastoon: Aromi, 
Etiketti, Glorian ruoka & viini, Martat, Matkai-
lusilmä, Olutposti, Pam, Shaker ja Vitriini.

6.2. Lainaustoiminta

Toimintavuonna 2015 lainattiin museon ulko-
puolelle seuraavat esineet:

• Tullimuseo, Taivaallista tavaraa -näyttely: Augier Frères  
   -konjakkipullo (MYM)
• Espoon kaupunginmuseo, Parantavat vedet -näyttely:  
   1700-luvun ryyppypullo (MYM), 3 Vichy-pulloa (HRM),  
   mahapullo (MYM), matkapullokotelo pulloineen  
   (MYM), Naantalin kylpylän pääsylippu 1917 (HRM) 
• Helsingin yliopistomuseon pysyvä näyttely: Grönstedts  
   Punsch -lasi (MYM)
• Kouvolan kaupunginmuseo, Mannerin lipan alla -näyt 
   tely: 13 kpl kouvolalaisten ravintoloiden ruokalistoja  
   1960–1980-luvuilta (HRM)
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Hotelli- ja ravintolamuseo kävi dokumentoi-
massa vuonna 2015 toimintansa lopettaneen 

klassikkoravintola Kynsilaukan.  
Kuva: Maria Ollila
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Käytännön TAKO-yhteistyö toimii poolien eli 
työryhmien kautta. Hotelli- ja ravintolamuseo 
kuuluu pooliin 4 (Tuotanto, palvelut, työelä-
mä), jonka Palvelut-työryhmän puheenjohta-
jana toimii tutkija Maria Ollila, sekä pooliin 5 
(Viestintä, liikenne, matkailu). Lisäksi museo on 
ollut mukana pooli 3:n (Arki) Suomi syö ja juo 
-hankkeessa, jossa kuluneena vuonna toteutet-
tiin jatkoanalyysi museokentälle vuonna 2014 
tehdystä ruoka- ja juomakulttuurikokoelmien 
kartoituksesta.

Pooli 4:n palvelut-työryhmässä puheenjohta-
ja selvitti TAKO-museoiden välistä työnjakoa 
palveluiden tallentamisessa ja hankki ryhmään 
uusia jäseniä. Lisäksi Palvelut-työryhmän 
puheenjohtaja työsti tekstiiliteollisuustyöryh-
män kanssa Kulttuuriperinnön pelastuksen 
ABC-hanketta, jossa luotaisiin museoille kä-
sikirja pelastusdokumentointien tekemiseen 
ja museokenttää hyödyttävä oman historian 
tallennusopas yrityksille ja yhteisöille.
 
Hotelli- ja ravintolamuseon aikaansaama 16 
museon yhteinen Matkailumuseoverkosto vietti 
toimintavuonna hiljaiseloa verkoston museoi-
den keskittyessä TAKO-työskentelyyn. Matkai-
lumuseoverkosto luotiin matkailualaa tallenta-
vien museoiden yhteistyön tiivistämiseksi. Nyt 
tätä työtä tehdään etupäässä TAKO-yhteistyön 
kautta, mikä selittää verkoston passiivisuutta. 

Hotelli- ja ravintolamuseon tutkijat kävivät 
lisäksi kokoelmiin liittyviä yhteistyökeskusteluja 
myös Työväenmuseo Werstaan kanssa.

    Aihealue 2: Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä

    Organisaatiot:
        • Majoitus- ja ravitsemisalan organisaatiot
    Yhdistystoiminta > Ammattiyhdistysliike
        • Majoitus- ja ravitsemisalan ammattiyhdistystoi 

           minta

    Aihealue 3: Arki

    Asuminen ja eläminen
        • arjen ravintolaruokailu

    Aihealue 4: Tuotanto, palvelut ja työelämä

    Ammattiryhmät:
        • Majoitus- ja ravitsemisalan ammatit
        • Alkon myyjät
    Kauppa:
        • Alkon myymälät
    Palveluyritykset:
        • Alkon myymälät
        • majoitus- ja ravitsemisliikkeet
    Työelämä:
        • Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden ja Alkon  
           myymälöiden työarki

    Aihealue 5: Viestintä, liikenne ja matkailu

    Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta:
        • alkoholin anniskelu
        • majoittuminen ja ammatillinen ruoka- ja  
           juomakulttuuri yritysten, työntekijöiden ja asiak- 
           kaiden näkökulmasta

    Aihealue 6: Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja urheilu

    Koulutus
        • Majoitus- ja ravitsemisalan ammatillinen koulutus
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6.3. Kokoelmayhteistyö

Hotelli- ja ravintolamuseo on sitoutunut Kult-
tuurihistoriallisten museoiden tallennus- ja 
kokoelmayhteistyöhön (TAKO), jota koordinoi 
Museovirasto / Kansallismuseo. Yhteistyön 
tavoitteena on muun muassa kokoelmien tal-
lentamiseen liittyvän työnjaon selventäminen.

TAKO:n piirissä syntyneessä valtakunnallisessa 
tallennustyönjaossa Hotelli- ja ravintolamuseon 
vastuualueiksi on sovittu seuraavat aihealueet: 

    Aihealue 7: Trendit, vaikuttajat ja käännekohdat

    Trendit 
        • Ruoka- ja juomakulttuurin trendit
    Vaikuttajat
        • Alkoholiliike ja Alko
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7. TUTKIMUS 

Museon vakituisen henkilökunnan tekemä tutkimus liittyi pääasiassa tuleviin näyttelyprojektei-
hin, Rinta rinnan -näyttelyyn ja Rakkauden tiloja -näyttelyyn. Lisäksi tietopalvelun asiakaskyselyi-
hin ja -projekteihin liittyen tehtiin erilaisia tutkimus- ja selvitystöitä.

Museossa aloitti elokuussa 2015 Suomen kulttuurirahaston apurahan tuella projektitutkija VTM 
Kati Mustola, jonka tehtävänä oli tehdä kokoelmakartoitusta museon kokoelmista queer-näkö-
kulmasta sekä tuottaa artikkeli sateenkaarevasta ravintolahistoriasta Suomessa. Artikkeli tulee 
olemaan osa itsenäisyyden juhlavuoden Rakkauden tiloja-näyttelyn taustamateriaalia ja se lisää 
museon tietämystä ja osaamista seksuaalivähemmistöjen ravintolahistoriassa Suomessa. Musto-
lan työ jatkuu vuoden 2016 puolelle.

Tutkimuskäynnit

Anni Pelkonen        23.10. Palvelualojen ammattiliitto ja Työväen Arkisto
Maria Ollila        23.10. Palvelualojen ammattiliitto ja Työväen Arkisto
Kati Mustola        5.11. Työväenmuseo Werstas, Tampere
         11.–14.11. Deutsches Historisches Museum, Berliini: Homosexuality_ies -näyttely.  
    Schwules Museum, Berliini: tutustuminen Homomuseon toimintaan ja kokoelmiin
         16.11. Red Light Secrets – Museum of Prostitution, Amsterdam

8. TIETOPALVELU 
Museon tietopalvelulla oli vuonna 2015 yhteensä 312 (337) asiakasta. Paikan päällä heistä vierai-
li 55 (86) kpl ja asiakaskyselyitä vastaanotettiin 257 (251) kpl. Asiakkaita oli vuonna 2015 jonkin 
verran edellisvuotta vähemmän. Tämän selittää ainakin osittain se, että Finnassa julkaistut koko-
elmat – erityisesti ruokalistat – ovat vähentäneet asiakkaiden tarvetta ottaa yhteyttä tietopal-
veluun. Tähän Finna-julkaisuilla on pyrittykin. Tietopalvelun asiakkaista suurinta osaa palveltiin 
etänä, paikan päällä saattoi vierailla sopimalla ajan etukäteen.

Tietopalvelussa palveltiin aikaisempien vuosien tapaan muun muassa eri alojen opiskelijoita, 
majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaisia, ruoasta, juomasta ja tapakulttuurista kiin-
nostuneita harrastajia, tutkijoita, toimittajia sekä elokuva-, televisio- ja teatteriväkeä. 

Suurin osa asiakkaista oli edellisvuosien tapaan ns. ilmaisasiakkaita, sillä kokoelmakartoituk-
set tai alle ½ tunnin selvitystyöt ovat asiakkaille veloituksettomia. Myös useille tietopalvelussa 
asioineille toimittajille tehtiin tietoselvityksiä veloituksetta museon saamaa näkyvyyttä vastaan. 
Museon palveluita ja maksullisia tuotteita markkinoitiin kuluneena vuonna erityisesti yrityksille, 
muun muassa MaRa ry:n uutiskirjeen kautta. 

 •    Hämeenlinnan kaupunkiuutiset 2.2.: Leivonnaisia eri vuosikymmeniltä 
 •    Seura 12.2.: Kuka keksi, että torstai on hernekeittopäivä? 
 •    Keski-Suomalainen (ja muut lehtiyhtymän lehdet) 15.2.: Kohti elämyksellisyyttä - Hotellit: Vuosikymmenet ovat  
       tuoneet hotelleihin lisää yksilöllistä palvelua.
 •    Helsingin uutiset/Länsiväylä/Vantaan Sanomat 1.4.: Brunssi kruunaa koko viikonlopun mutta missä se kannattaa 
       nauttia. 
 •    Radio Voima 28.4.: Nakki vappuruokana 
 •    Yle 30.4. radiossa ja verkkosivulla: Vappuruokia 
 •    Helsingin uutiset/Länsiväylä/Vantaan Sanomat 31.5.: Terassilla käytiin yksillä jo 1800-luvulla 
 •    Savon Sanomat juhannuksena: Juhannuksen alkoholijuomat 
 •    Helsingin Sanomat 10.7.: Alkuruoaksi raastevati ja pääruoaksi kuorrutettua parsakaalia – Helsingin vuosikymmenet 
        ruokalistalla. Kansainväliset ja hienostuneet maut on tunnettu Helsingissä jo vuosikymmeniä
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Tietopalvelun kautta museon kokoelmia ja tutkijoiden asiantuntemusta hyödynnettiin myös 
muun muassa seuraavissa projekteissa:

•    Tikanojan taidekodin Kahvia kiitos! -näyttely
•    Helsingin kaupunginmuseon Musiikkia-näyttely ja Uusi kaupunginmuseo
•    Johanna Catani: Tervetuloa Perhoon! -kirja
•    Suomen Gastronomien Seuran historia
•    Hotel Kämpin historia (ei vielä ilmestynyt)
•    Kalastajatorppa- historia (Haaga-Helia, ei vielä ilmestynyt)
•    Syysprinssi -elokuva (ensi-ilta syksyllä 2016) 
•    Lehtovaara- historia (ei vielä ilmestynyt)
•    Teit meistä kauniin -elokuva (ensi-ilta syksyllä 2016)

Suurimpana yksittäisenä tietopalvelun projektina voidaan kuluneelta vuodelta mainita Palve-
lualojen ammattiliitto PAM ry:n kustantaman Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton histo-
riateoksen kuvatoimitus, jonka työstämisen museon tutkijat aloittivat vuonna 2015. Työ jatkuu 
vuonna 2016.  

Uusina tietopalvelun tuotteina lanseerattiin Taste of History -tietopaketit (PDF-tiedostot) 
1920-luvun ja 1900-luvun alun teemajuhlia järjestäville. Tietopaketit sisältävät ruoka- ja juoma-
vinkkejä sekä ideoita musiikkiin, kattauksiin ja pukeutumiseen. 

Museon palveluita ja maksullisia tuotteita markkinoitiin kuluneena vuonna erityisesti yrityksille, 
muun muassa MaRa ry:n uutiskirjeen kautta.

9. YHTEISTYÖ 

9.1. Kasari!-näyttelyn yhteistyöprojektit

HOK-Elanto

Kasari!-näyttelyn yhteistyö jatkui HOK-Elannon kanssa. 
S-kortilla sai museossa euromääräisen edun aikuisten 
normaalihintaisesta pääsylipusta. Museossa järjestettiin 
S-ryhmän asiakasomistajapäivän tarjouksia helmikuun 
Ravintolapäivänä, keittiövälineolympialaisten ja Kasa-
ri-päätösbileiden yhteydessä.

Ravintola Palace

Ravintola Palacen aulassa oli edellisvuonna toteutettu 
Kasari-näyttelyä esittelevä ”näyttelytiiseri”.
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vitriininäyttelyn. Lisäksi dokumentoitiin opiske-
lijoiden kouluarkea ja dokumentointiin liittyen 
museossa oli esillä pienimuotoinen näyttely. 
Lisäksi kokoelmiin tallennettiin Perhon juhla-
kirjaan otettuja valokuvia. Dokumentointiin 
ja Perhoon toteutettuun näyttelyyn liittyvää 
aineistoa oli esillä myös Perhon uudisrakennuk-
sen avajaisissa 10.9.

9.2. Ravintolakoulu Perhon 80-vuotisjuhlavuo-
den yhteistyö

Osana Perhon 80-vuotisjuhlavuotta Hotelli- ja 
ravintolamuseo uudisti Perhossa esillä olevan 

9.3. Rakkauden tiloja

Suomen satavuotista itsenäisyyttä juhlitaan 
vuonna 2017 Hotelli- ja ravintolamuseossa 
rakkauden merkeissä. Hotelli- ja ravintolamu-
seon aloitteesta myös kolme muuta uusimaa-
laista museota juhlii saman teeman alla, kukin 
oma erityisalueensa näkökulmasta. Rakkauden 
tiloja-yhteisotsikon alle syntyvä hanke tulee 
koostumaan näyttelyistä, yhteisestä verkkosi-
vusta ja viestinnästä sekä museoiden yhteisistä 
tapahtumista. 
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Näyttely- ja viestintäyhteistyönsuunnittelu 
käynnistettiin vuonna 2015 tammikuussa teh-
dyn Tukholman risteilyn jälkeen. Toimintavuo-
den aikana päätettiin Rakkauden tiloja-hank-
keen nimestä, teetettiin sille logo (kuvassa 
alla), aloitettiin verkkosivun tekijöiden kilpailu-
tus, tehtiin alustava viestinnän vuosikello sekä 
laadittiin alustava yhteistyösopimuksen runko. 
Mukana suunnittelussa olleet museot ovat 
Lottamuseo, Teatterimuseo, Vantaan kaupun-
ginmuseo ja taidemuseo, joista jälkimmäisin 
jättäytyi pois vuoden 2016 alussa. Kaikki näyt-
telyt avataan 14.2.2017.

Hotelli- ja ravintolamuseon näyttely Nautinnon 
nälkä, kertoo rakkaudesta ravintolaympäristös-
sä, oli sitten kyse rakkaudesta toiseen ihmiseen 
tai vaikkapa ruokaan. Museon sisällä näytte-
lyvastuut on jaettu museon näyttelyprosessin 
mukaan. 

Näyttelysuunnittelun tueksi kutsuttiin mukaan 
kommenttiryhmä, jonka tehtävä on kommen-
tein ja keskusteluin ohjata käsikirjoituksen muo-
toutumista sekä tuoda omaa asiantuntemusta 
ja näkemystä käsikirjoitusprosessiin. Ryhmään 
kuuluu professori Jaakko Hämeen-Anttila (Hel-
singin yliopisto), viinuri Timo Neuvonen (Kalas-
tajatorppa), tutkija Antti Maunu sekä toimittaja 
Venla Rossi (Helsingin sanomat). 

ravintolamuseosta. Museo esitteli toimintaansa ja eten-
kin tietopalvelun tarjoamia mahdollisuuksia ruokatoimit-
tajille. Koulutusohjelma tulee samaan jatkoa ja toinen 
vuosikurssi saa niin ikään startin museosta.

HRHL-historiayhteistyö PAMin kanssa

Museonjohtaja osallistui Palvelualojen ammattiliitto PAM 
ry:n organisoimaan HRHL:n historiatoimikuntaan, jonka 
tehtävänä oli ohjata tutkija FT Maritta Pohlsin kirjoitus-
työtä HRHL:n historiateoksen tuottamisessa. Toimikunta 
kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 

Hotelli- ja ravintolamuseon Tietopalvelu sai PAM ry:ltä 
toimeksiannon myös historiateoksen kuvatoimituksesta, 
joka käynnistettiin vuoden 2015 lopulla. Kuvatoimituksen 
tekevät tutkijat Anni Pelkonen ja Maria Ollila. Kuvatoi-
mitus valmistuu keväällä 2016 ja historiateos julkaistaan 
alkukesästä 2016. 

Pohlsin käsikirjoitus on lähtökohtana vuonna 2016 avat-
tavan Rinta rinnan, Työvuorossa naiset-näyttelyn käsikir-
joitukselle.

ELO-säätiö, Syödään yhdessä-hanke

Museonjohtaja Kehusmaa oli mukana ELO-säätiön Suo-
mi100, Syödään yhdessä-hankkeen ideointitapaamisissa 
21.5. (MTK:n maja Kettula, Lohja) ja 16.10. (Knehtilän 
tila, Hyvinkää). Hanke jatkuu vuonna 2016.

Suomen matkailijayhdistys SMY ry

Museonjohtaja Kehusmaa on toiminut Suomen matkai-
lijayhdistys SMY ry:n hallituksen varajäsenenä vuodes-
ta 2009 alkaen. Toimintavuonna hän osallistui kahteen 
kokoukseen sekä osallistui jäsentoiminnan kehittämisen 
työryhmään. Museo tarjosi tilat yhdistyksen vuosikoko-
ukselle ja kokouksen osallistujille mahdollisuuden tutus-
tua näyttelyihin korvauksetta.

Eduskunnan kotitalouden tukirengas

Museonjohtaja kävi esittelemässä museon toimintaa 
eduskunnan kotitalouden tukirenkaalle ja pyysi tukiren-
kaalta puoltolauseketta museon hakemukselle valtakun-
nallisen erikoismuseon statuksen saamiseksi. Puolto-
lauseke saatiin. Museonjohtaja osallistui tämän jälkeen 
yhteen tukirenkaan kokoukseen.

9.4. Muu yhteistyö

Ruokajournalismin koulutusohjelma

Haaga-Helian ruokajournalismin koulutusohjelman 
ensimmäinen vuosikurssi starttasi opintonsa Hotelli- ja 
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10. MUSEO JA YLEISÖ 

10.1. Laatutyö

Peruskoululaisten tavoittamiseen pureudut-
tiin Suomen Museoliiton organisoimalla kou-
lulaisten Mennään museoon -viikolla, jolloin 
omatoimiryhmille tarjottiin vapaa sisäänpääsy 
museoon.

10.2. Museopedagogiikka

Museo osallistui keväällä 2015 Haaga-Helian 
järjestämään Laatutonni-koulutukseen. Kou-
lutuksen aikana museon yleisöpalveluiden 
opastus- ja tilavaraustuotteille laadittiin laa-
tukäsikirja. Tavoitteena on päivittää käsikirjaa 
vuosittain. Vuoden 2016 aikana siihen lisä-
tään tietopalvelun osuus. Koulutuksen jälkeen 
Hotelli- ja ravintolamuseolle myönnettiin Laa-
tutonni-sertifikaatti (kuvassa alla).

Hotelli- ja ravintolamuseon museopedagogii-
kan tavoitteena on helpottaa ja tukea kävijöi-
den henkilökohtaista kokemusta ja elämys-
tä sekä aktivoida omiin tulkintoihin museon 
aihepiiristä. Opastuksilla pyritään aktivoimaan 
osallistujia omaan toimintaan ja ajatteluun. 
Tärkeitä kohderyhmiä ovat alan ammattien 
opiskelijat ja ruokakulttuuriin tutustuvat perus-
koululaiset. Palveluja räätälöidään ryhmien 
tarpeiden mukaisesti. Niitä kehitetään myös 
aikuisryhmille. Tapahtumatuotannossa keskity-
tään yhteistyöllä toteutettaviin tapahtumiin.

10.3. Opastukset ja työpajat

Toimintavuoden aikana ei suunniteltu uusia 
opastuksia tai työpajoja vaan keskityttiin mark-
kinoimaan valmiita tuotteita. Kasari!-näytte-
lyyn tehty opastus Niin kasaria koettiin hyvänä 
vapaa-ajan ryhmille. Polttariporukoille suunnat-
tua Pätevä emäntä -opastusta tilattiin aiempaa 
enemmän. Suosituksi tuotteeksi on osoittautu-
nut myös Happy Hour -opastus. Kesällä uutena 
ryhmänä kävijät amerikkalaiset risteilyturistit.

Vuoden aikana otettiin käyttöön palautteen 
kerääminen ryhmiltä. Palaute kerätään lähettä-
mällä vierailun jälkeen linkki palautelomakkee-
seen ryhmän vetäjän sähköpostiin. Vastauksia 
saatiin 83 kappaletta eli vastausprosentti oli 49. 
Opastuksia on pidetty erittäin selkeinä (keskiar-
vo: 3,9 kun maksimi on 4), ne ovat sisältäneet 
sopivasti toiminnallisuutta ja oppaiden ren-
toutta ja asennetta on kiitetty. Vain muutama 
on toivonut pidempiä opastuksia. Lisäksi on 
toivottu laajempia teemanäyttelyitä ja isoille 
ryhmille väljempää aikataulua, jotta kaikki ehti-
vät mukaan.

Ilmaisopastuksia näyttelyihin järjestettiin 
tapahtumien yhteydessä.
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10.4. Tapahtumat

Ravintolapäivät 15.2. ja 21.11.

Museo osallistui pop up -ravintoloiden päivään kahdes-
ti vuoden aikana. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä 
alan opiskelijoiden ja Ruoholahden koulun kanssa. 
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Helmikuussa tapahtumaan kuului myös Anne Sällylän 
jumppa ja marraskuussa aloitettiin PipariBattle2015 
piparinkoristelutyöpajalla. Ravintolapäivinä museoon oli 
vapaa pääsy.

Lounasdiskot

Keväällä joka kuukauden viimeisenä perjantaina kokeil-
tiin uutta tapahtumamuotoa, jossa yhdistyi ruoka, 
1980-luvun musiikki ja tanssiminen. Osallistuminen 
lounasdiskoon maksoi 10 euroa. Tapahtumilla pyrittiin 
houkuttelemaan uutta yleisöä lähitaloissa työskentelevis-
tä. Osallistujia oli yhteensä 107.

Perhepäivät Kaapelitehtaan museoissa 14.3. ja 26.9.

Kaapelitehtaan kolmen museon yhteisissä Perhepäivissä 
oli ohjelmaa erityisesti lapsiperheille. Hotelli- ja ravinto-
lamuseossa järjestettiin opastuksia Kasari!-näyttelyyn ja 
työpajat.

Keittiövälineolympialaiset 23.5.

Museo haastoi neljä ruokabloggaaja kilpailemaan Suo-
men mestaruudesta ruuanlaitossa 1980-luvun tyyliin 

mikroaaltouuneilla. Tilaisuuden juonsi Sikke Sumari. 
Kisassa todistettiin, että mikroilla voidaan laittaa myös 
gourmet-herkkuja uppomunista aina risottoon saakka. 
Kisan voittajaksi kruunattiin PerinneruokaPRKL:n blogin 
Mika. Tapahtuman yhteistyössä olivat mukana Electro-
lux, Helsingin Mylly, E. Ahlström ja Saarioinen.

Taiteiden yö 20.8.

Kaapelitehtaan museot keräsivät ilmaisella sisäänpääsyl-
lään huikeat 1 030 kävijää (1 359 vuonna 2014). Hotelli- 
ja ravintolamuseo tarjosi ohjelmaa 80-luvun hengessä: 
diskon ja kolmiotetran taittelua.

Helsinki-päivä 12.6.

Helsinki-päivänä kaikki kolme museota tarjosivat mak-
suttoman sisäänpääsyn ja se houkutteli paikalle yli 1300 
kävijää. Päivään liittyi myös kaksi ilmaista yleisöopastus-
ta, joiden osallistujamäärä oli yhteensä 40 (21).

Päätösbailut 21.10.

Kasari!-näyttelyn päätösviikolla järjestettiin ohjelmaa 
80-luvun hengessä. Yhteistyössä Niin kasaria! –tutkimus-
hankkeen kanssa pidettiin tietoiskuja musiikista, mehu-
tetra- ja hamahelmityöpajoissa saattoi tehdä 80-luvun 
klassikkohahmoja, Stadin aikuisopiston hiusalan opis-
kelijat tekevät pikakampauksia ja Paluu tulevaisuuteen 
päivän kunniaksi Heurekan oudot tiedemiehet tekevät 
pieniä sosiaalisia kokeita. Päivän päätti kutsuvierastilai-
suus, jossa Hodarifillari valmisti hodareita ja dj Lupu piti 
tahtia diskon puolella.

Piparinkoristelutyöpaja 21.11. ja 12.12.
PipariBattle jalkautettiin museolla piparinkoristelutyö-
pajan merkeissä. Työpajan piparit olivat Stadin ammat-
tiopiston leipomia ja koristeluaineet Dr. Oetkerin tarjo-
amia. Ensimmäinen työpaja järjestettiin Ravintolapäivän 
ja toinen Kaapelin Joulu -tapahtuman kunniaksi pidetyn 
museoiden ilmaislauantain yhteydessä.

Keittiövälineolympialaisten kilpailijat ja juontaja Sikke Sumari. 
Vasemmalta oikealle Habanero Kitchen/Timo, Unelmaa  

leipomassa/Hanna, Prinsessakeittiö/Veera, Sikke Sumari ja 
voittajaksi mikrottanut Perinneruokaa PRKL/Mika.  

Kuva: Anu Kehusmaa

M
U

SE
O

 J
A

 Y
LE

IS
Ö

Lounasdiscon tärähtänyttä menoa.  
Kuva: Maria Anu Kehusmaa

Kuva: Merja Nummi
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Kävijät näyttelyssä 10 216 8 505 5 822 3 968

Museon kotisivuilla 26 745 16 399 13 103 9 178

10.5. Kävijät

Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyihin tutus-
tui vuonna 2015 yhteensä 10 216 henkilöä 
(8 505). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua 
oli yli 20 %. Tulos on erinomainen ja se on jo 
toista vuotta peräkkäin museon kävijämääräen-
nätys nykyisellä sijaintipaikalla. 

2015 2014 2013 2012

Kävijöistä 39 % eli 4 001 oli ilmaiskävijöitä (42 
% vuonna 2014). Museoon pääsi tutustumaan 
maksutta Taiteiden yönä, Helsinki-päivänä, 
isänpäivänä, äitienpäivänä ja Ravintolapäivi-
nä. Mennään museoon -viikolla peruskoulujen 
omatoimiryhmät olivat maksuttomia. Ilmais-
kävijöiksi merkittiin tietopalvelun asiakkaiden 

MEISTÄ SANOTTUA

“Hieno kokoelma! Suosittelen tuttaville!”

“Parasta oli palata vanhan ajan ravintolaan, jossa on itse 
työskennellyt.”

“The exhibition is very well structured and organized, with very  
interesting and thorough documentation.”

Ryhmät

2015 2014

Opastetut ryhmät 146 130

Omatoimiryhmät 22 21

Työpajat 
         Joista museon ulkopuolella

27 
5

12 
3

Oppilaitosryhmät 
         Joista omatoimisia

99 
8

108 
10

Koululaisryhmät 
         Joista omatoimisia

20 
5

17 
8

Muut ryhmät 
       Joista museon ulkopuolisia

71 
9

38 
3

RYHMÄT YHTEENSÄ 190 kpl 163 kpl

lisäksi kokoustilan käyttäjät sekä opastettui-
hin oppilaitosvierailuihin osallistuvat henkilöt, 
sillä museon pääsymaksut heidän kohdallaan 
sisältyvät vuokra- ja opastushintoihin. Keväällä 
lanseerattu, noin 200 museon yhteinen sisään-
pääsylippu, Museokortti osoittautui suosituksi. 
Hotelli- ja ravintolamuseossa kortilla tehtyjä 
vierailuja kirjattiin 1 897 ja kortteja myytiin 53 
kappaletta. Reilu 50 euroa maksava Museokort-
ti on voimassa vuoden ajan.

Kirjallista palautetta museosta, sen näyttelyistä 
ja toiminnasta voi jättää verkossa, ala-aulassa 
sijaitsevaan palautelaatikkoon sekä näyttelytilas-
sa olevaan vieraskirjaan. Palaute oli pääsääntöi-
sesti kiittävää ja sitä jätti 53 henkilöä.

Hotelli- ja ravintolamuseon kävijöistä ryhmien 
mukana tuli reilu 25 % (2014 myös 25 %) henki-
löluvun ollessa yhteensä 2 126 (1 773). Hotelli- ja 
ravintola-alan opiskelijoille suunnattu Talon väkeä 
-opastus oli edelleen opastuksista suosituin. 
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kestävän gastrono-
mian restonomiopiskelijoiden ryhmä rikkoi museon 

kaikkien aikojen kävijäennätyksen. Ryhmä kukitettiin 
ja lahjottiin. Kuva: Anu Kehusmaa. 
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Museon tilojen ulkopuolella, Ruoholahden koululla järjestetyssä alueen toimijoiden yhteisessä 
Harrastusfestivaalilla museo piti viisi työpajaa, joihin osallistui yhteensä noin 100 oppilasta.
 
Kokoustilaa vuokrattiin 9 (10) kertaa. Mahdollisuus tutustua museon näyttelyyn sisältyy aina 
kokoustilan vuokraan. Koko museo vuokrattiin yksityiskäyttöön kahtena iltana.

Muut kävijä- ja kontaktimäärät

Tietopalvelussa vieraili yhteensä 55 henkilöä (86). Museon eri verkkopalveluissa vieraili museosta kiin-
nostuneita seuraavasti:

• Museon kotisivut  26 745 käyntiä (16 399) 
   Mobiilisivut / Flirttikone  (11 597, avattu huhtikuussa 2013)*
• Kadonnut Kasari ja  
   www.matkaruokailu.fi  6 586 käyntiä (5 092)*
• Työväenruokailu  1 190  käyntiä (565)
• Restopedia    7 154 käyntiä (4 111)
• Moderni eksotiikka  4 405 käyntiä (880, avattu kesäkuussa 2014)
• Finna hrm.finna.fi  2 837 käyntiä (1 558, avattu kesällä 2014)

* Uusien responsiivisten nettisivujen myötä mobiilisivut on integroitu yhteen kotisivujen kanssa. Kadonnut Kasari -sivusto ja matkaruokailu.fi sijaitse-

vat samalla palvelimella, eikä niiden kävijämääriä pysty erottelemaan.

Hotelli- ja ravintolamuseon toiminta saavutti 59 188 (48 963) henkilöä.

11. KANNATUSYHDISTYS 

Hotelli- ja ravintolamuseon kannatusyhdistykseen kuului vuoden 2015 lopussa 183 (180) jäsentä, 
kolme kunniajäsentä ja 20 (20) yhteisöjäsentä. 

Toimintavuoden aikana yhdistys teki seuraavat tutustumisretket:

• 18.2. Scandic Park Hotelli (32 osallistujaa) ja ravintola Lyon 18.2 (40 osallistujaa)
• 18.4. Vuosikokousmatka Turenkiin ja Hyvinkäälle (31 osallistujaa)
• 8.6. Hotel Indigo Helsinki - Boulevard (24 osallistujaa)
• 19–20.9. matka Ahvenanmaalle (24 osallistujaa)
• 19.10. hotelli Lilla Roberts (33 osallistujaa)
• 10.11. Ravintolakoulu Perho ja uudisrakennus Proffa (25 osallistujaa) 
• 8.12. Svenska klubben (43 osallistujaa)

Puheenjohtajana toimi Irina Hepolampi ja varapuheenjohtajana Risto Kuusiola. Jäseninä Reima 
Kuuskoski, Markku Hellén ja Tuula Roiha (rahastonhoitaja). Varajäseniä olivat Hannu Vierelä, 
Tuomo Kangasniemi, Tarja Luoma, Liisa Laasonen ja Anja-Riitta Cantell. Kokouksia pidettiin viisi 
kappaletta.

Kannatusyhdistys antoi toimintavuonna museolle avustusta 2.000 euroa. Lisäksi museo sai 500 
euron projektiavustuksen, jonka museo käytti henkilökunnan ammatilliseen koulutukseen. 
Yhdistys lahjoitti lisäksi Ravintolakoulu Perhon stipendirahastoon 300 euroa.
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12. TALOUS 

Toimintavuoden tilinpäätös oli 35.582,17 euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikutti positiivisesti 
tietenkin museon kaikkien aikojen paras kävijämäärä, joka toi budjetoitua enemmän tuloja niin 
lipunmyynnistä kuin palvelutuotannostakin. Kulurakenne saatiin pidettyä odotetussa tai jopa 
vähän odotetun alle.

Hankeavustuksia saatiin yhteensä 27.175 €, joista suurin oli Suomen kulttuurirahastolta saatu 
14.000 €, josta toimintavuonna maksatettiin 9.000 €. Avustuksella palkattiin museolle tutkija 
puoleksi vuodeksi elokuusta 2015 alkaen. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry puolestaan rahoitti 
vuoden 2016 avautuvan näyttelyn teon kustannuksia yhteensä 10.175 eurolla.

Sponsoritukea kertyi 8.530 €. Tällä summalla toteutettiin Michelin-dokumentointi sekä Kasa-
ri!-näyttelyyn liittyviä oheistapahtumia.

12.1. Museokauppa

Hotelli- ja ravintolamuseon museokauppa sijait-
see kolmen Kaapelimuseon yhteisessä aulassa 
museoiden yhteisessä myyntipisteessä. Tuotteita 
on mahdollista tilata myös postitse. Museokau-
pan tuotteiden profiili liittyy vahvasti museon 
erityisalaan ja linkittyy erityisesti ruokakulttuu-
riin. Kaupan päävastuu on museonjohtajalla, 
joka hoitaa kaupan tavaratilaukset, hinnoittelun, 
pitää myymälän ilmettä siistinä ja etsii uusia 
tuotteita myymälään. Tuoteideointiin, kaupan 
kehittämiseen ja uusien tuotteiden etsimiseen 
kannustetaan kaikkia museon työntekijöitä.

Tuotekohtainen voitto pyritään pitämään 
40–60 prosentissa. Varaston arvoa ei nykykas-
sajärjestelmillä pystytä laskemaan. Museokau-
pan tuotto vuonna 2015 oli 9.070,50 euroa 
(10.306,90 €). Edellisen vuoden parempi tulos 
johtui Oluesta se alkoi –kirjan ilmestymisestä ja 
myynnistä. Myynti hiljeni oletetusti edellisestä 
vuodesta. Myyntituotteiden (esim. saippuat, 
magneetit, makeiset) myynti nousi edellisestä 
vuodesta 5.290 eurosta 6.177 euroon. Nousu 
selittynee sillä, että kaikkien Kaapelitehtaan 
museoiden kävijämäärät, eli aulaa käyttävät 
asiakkaat kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna.

13. TULEVA KEHITYS 

Kulttuurilaitosten saaman julkisen tuen niukkeneminen aiheuttaa jatkossa suuria haasteita koko 
museokentälle. Kiinteät kulut nousevat ja odotetut venäläiset matkailueurot ovat jääneet saapu-
matta. Myös oppilaitoksilta leikataan rajusti ja näin ollen museon palveluiden ostajilla on entis-
tä vähemmän resursseja tulla paikan päälle oppimaan ja saamaan elämyksiä. Niukkuuden ajat 
vaikuttavat yhä enenevässä määrin museon mahdollisuuksiin tarjota maksuttomia palveluita tai 
esimerkiksi tarjota maksullisia harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.

Puuttuvien eurojen korvaaminen yksityisellä tuella tulee olemaan lähes ainoa ratkaisu tulevai-
suudessa. Tätä varten on museon strategiaa tarkistettava sekä sen jalkauttamiselle laadittava 
aikataulu tarkistuspisteineen.

Synkistä talouden näkymistä huolimatta museon tunnettuus on jatkuvasti kasvussa ja olemme 
yhä halutumpi yhteistyökumppani. Museon tärkein pääoma, henkilökunta on tunnettu energi-
syydestään, asiantuntemuksestaan, osaamisestaan ja innovatiivisuudestaan. Halu kehittää työ-
paikkaa ja tehdä Hotelli- ja ravintolamuseosta se kaikkein paras museo, on yhteinen.
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LIITE 1: 

Aukioloajat ja pääsymaksut

Aukioloajat

Hotelli- ja ravintolamuseon näyttely oli avoinna toimintavuotena 2.1.–23.12.2015 tiistaista sunnun-
taihin, klo 11–18, poikkeuksia juhlapäivinä, yhteensä 297 (302) päivää ja 2 079 (2 114) tuntia. 

Museon tietopalvelu oli avoinna 2.1.–27.6. ja 11.8.–19.12.2015 sopimuksen mukaan.

Pääsymaksut

Aikuiset 7€

Opiskelijat, eläkeläiset 4€

Yhteislippu Teatterimuseon kanssa 10€

S-kortilla Kasari-näyttelyn ajan 5€

Opastus (suomi/ ruotsi/ englanti) 70€ +4€/ hlö

Oppilaitosopastus 70€


