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1. HALLINTO

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallinnosta vastaavat edustajisto ja hallitus. Edustajistoon kuuluu yhdek-
sän varsinaista jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Haaga Instituutti-säätiöllä on oikeus nime-
tä edustajistoon viisi jäsentä, joista yksi edustaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:tä. Alko Oy, Palve-
lualojen ammattiliitto PAM ry., Suomen Museoliitto ja Suomen hotelli- ja ravintolamuseon kannatusyhdis-
tys ry. nimeävät kukin yhden edustajan varamiehineen.

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

Edustajiston puheenjohtajana toimi Haaga Perhon johtaja Tiina Lähteenoja-Niemelä ja varapuheenjohtaja-
na Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laine. Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26. tou-
kokuuta ja syyskokous 20. lokakuuta.

VARSINAINEN JÄSEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

Haaga-instituutti – säätiö
Tiina Lähteenoja-Niemelä Päivi Laine

Kristiina Havas -

Päivi Kaksonen Aarne Hallama

Mikko Kääriä Heikki Ursin
Heli Satuli /Hannu Hakala Timo Lappi

Suomen hotelli- ja ravintolamuseon kannatusyhdistys ry
Risto Kuusiola Tarja Luoma

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.
Markku Björn Lassi Ojanen

Alko Oy
Taina Vilkuna Mika-Pekka Miettinen

Suomen museoliitto
Marjo Mikkola Helka Ketonen

1.2. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallitus

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallituksen puheenjohtajana oli rehtori Gun Marit Nieminen (2006-) Ra-
vintolakoulu Perhosta ja varapuheenjohtajana viestintä- ja markkinointijohtaja Mika-Pekka Miettinen
(2006-). Hallitus kokoontui toimintavuonna viisi kertaa. Kokouspöytäpykäliä kertyi 42.

VARSINAINEN JÄSEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

Gun Marit Nieminen Jouko Mykkänen
Olli Immonen Merja Herranen
Jari Järn Seija Rouhiainen
Heli Satuli /Hannu Hakala -
Seija Kurunmäki -
Mika-Pekka Miettinen Taina Vilkuna
Martti Helminen Sointu Toivonen



4

1.3. Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajina olivat vuonna 2014 toimineet KHT Ari Lehto ja KHT Kari Toivonen Ernst & Youngis-
ta.

2. HENKILÖKUNTA

Museon vakituinen henkilökunta pysyi toimintavuotena samana. FM Inkeri Hakamies ja FM Henna Riihelä
työskentelivät kokoelma-assistentteina arkistokokoelman järjestämisen ja digitoinnin parissa. HuK Maaret
Louhelaisen Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta museossa
opintoihin kuuluvat korkeakouluharjoittelun keväällä 2014.

Hotelli- ja ravintolamuseossa tehtiin vuonna 2014 seitsemän henkilötyövuotta.

2.1. Vakituinen henkilökunta

Anu Kehusmaa, FM, taidekonservaattori AMK, museonjohtaja
Museon hallinto, talous ja kehittäminen. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallituksen ja edustajiston ko-
kousten sihteeri, säätiön asiamies.

Merja Nummi, FM museolehtori
Museon yleisöpalveluiden kehittäminen, opastus, oppaiden koulutus, tiedotus ja markkinointi.

Maria Ollila, FM tutkija
Museon arkisto-, valokuva- ja kirjastokokoelmat ja tietopalvelu.

Anni Pelkonen, FM tutkija
Museon esinekokoelmat ja tietopalvelu, luottamusmiesvaltuutettu.

2.2. Määräaikainen henkilökunta

Inkeri Hakamies, FM museoassistentti 1.1.–30.6.2014

Henna Riihelä, FM kokoelma-assistentti 2.6.–12.12.2014

Maaret Louhelainen, HuK korkeakouluharjoittelija 17.2.–3.6.2013 (pl 20.4.–7.5.2014)

Sabina Donner, HuK kokoelma-assistentti 2.1.–31.1.2014

2.3. Freelance -oppaat

Sabina Donner, HuK

Mariia Niskavaara, HuK, taiteiden ylioppilas
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2.4. Muut toimijat

Museon kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastasi Dacta Oy. Museon ATK-tuki hankittiin Tietopiste Oy:ltä
yhteyshenkilönään Harri Savinainen. Museon siivouksesta vastasi Freshico Oy. Kaapelimuseoiden sisääntu-
loaulan vastaanottopalvelu, lipunmyynti, kulunvalvonta ja museoiden vartiointi hankittiin ostopalveluna
kaikkien kolmen Kaapelimuseon kesken Securitas Oy:lta. Kaapelimuseoiden yhteisten yleisötilojen siivouk-
sesta vastasi Freshico Oy.

2.5 Henkilökunnan koulutus

Inkeri Hakamies
20.–21.1. TAKO-seminaari, Kansallismuseo
27.2. Museo2015 -luettelointiohjeen julkistaminen,

Teatterimuseo

Anu Kehusmaa
13.2. Miljoona uutta kävijää -seminaari,

Suomen museoliitto, Helsinki
21.3. Streat Helsinki TALKS-katuruokaseminaari, Mes-

sukeskus
21.–23.5. Valtakunnalliset museopäivät, Savonlinna
9.6. Matkailupalvelut ja -tuotteet myyntiin verkossa,

Helsinki
19.8. Virtaa museosta, museoiden hyvinvointipalvelut,

Aboa Vetus Ars Nova, Turku
20.8. Verkkokauppaklinikka, Helsinki
28.–29.8. Museonjohtajien koulutuspäivät, Lontoo

Maaret Louhelainen
11.4. Seinätön museo -koulutus, Helsinki

Merja Nummi
16.1. Luova Eurooppa -tiedotustilaisuus, Helsinki
6.2. QR-koodit museossa, Teatterimuseo
14.2. MATKa-pedagogiikan päätösseminaari, Helsingin

yliopisto
21.3. Ammattiopiskelijoiden museo, Tampere
25.3. Työelämä koulussa (TAT), Palace
28.4. Museot mediakasvattajina seminaari, Helsinki

Koko museon henkilökunta osallistui
muiden Kaapelimuseoiden lailla Securi-

taksen alkusammutuskoulutukseen
3.3.2014. Koulutus järjestettiin Kaapeli-

museon pihassa asiaa varten tarkoitetun
rekan takaosassa. Kuvassa jauhesammut-

timen käyttönäytteen antaa assistentti
Inkeri Hakamies. Kuva: Anu Kehusmaa

28.8. Pedaalin opintomatka Serlachius Museot, Mänttä
9.10. Aistien-hankkeen päätösseminaari, Tikkurila
11.–12.11. Tiedottajapäivät, Oulu
11.12. Museoliiton tietopäivä, Kansallismuseo

Maria Ollila
20.–21.1. TAKO-seminaari, Kansallismuseo
10.2., 24.2. EA1-kurssi, Kaapelitehdas
27.2. Museo2015 -luettelointiohjeen julkistaminen, Teatterimuseo
21.–23.5. Valtakunnalliset museopäivät, Savonlinna
27.5. Finna-koulutus, Kansalliskirjasto
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28.8. Pedaalin opintomatka Serlachius Museot, Mänttä
2.10. Nykydokumentoinnin monimuotokoulutus, Suomen museoliitto (koulutuksen muut lähipäi-

vät: 20.10. aamu ja 24.11.)
6.10. Kokoelmailtapäivä, Helsingin kaupunginmuseo
20.10. TAKO-seminaari, Kansallismuseo
5.11. ESR-haku infopäivä, Opetus- ja kulttuuriministeriö
18.–19.11. Näyttelycafé, Turku

Anni Pelkonen
17.1. Musketin pääkäyttäjäkoulutus, Museovirasto
20.–21.1. TAKO-seminaari, Kansallismuseo
27.2. Museo2015 -luettelointiohjeen julkistaminen, Teatterimuseo
27.5. Finna-koulutus, Kansalliskirjasto
28.8. Pedaalin opintomatka Serlachius Museot, Mänttä
6.10. Kokoelmailtapäivä, Helsingin kaupunginmuseo
20.10. TAKO-seminaari, Kansallismuseo
18.–19.11. Näyttelycafé, Turku

Henna Riihelä
6.10. Kokoelmailtapäivä, Helsingin kaupunginmuseo
20.10. TAKO-seminaari, Kansallismuseo

2.6. Esitykset, luennot ja julkaisut

Anu Kehusmaa
Kasari! -Suomalaisen ruokakulttuurin 80-luku, näyttelyjulkaisu

Merja Nummi
6.3. Sosiaalinen media meillä, Helsingin kaupunginmuseo
21.3. Ammattiopiskelijoiden oppimisympäristö, Työväenmuseo Werstas, Tampere
9.4. Museo maistuu ja metelöi, Helsingin yliopiston Tiedekulma
2.10. Pedagogisen toiminnan esittely Pakistanin museoliiton jäsenille
4.11. Finna-konsultointi, Suomen valokuvataiteen museo

Eräs museopedagoginen matka. Museo-lehti 2/2014.
Kasari! -Suomalaisen ruokakulttuurin 80-luku, näyttelyjulkaisu

Maria Ollila
6.3. Sosiaalinen media meillä, Helsingin kaupunginmuseo
15.9. Musketti-tietokannan esittely Teatterimuseolle
4.11. Finna-konsultointi, Suomen valokuvataiteen museo

Rosso – Herkullisia kohtaamisia viideltä vuosikymmeneltä (SOK Mara ketjuohjaus, 2014)
Kasari! -Suomalaisen ruokakulttuurin 80-luku, näyttelyjulkaisu

Anni Pelkonen
15.9. Musketti-tietokannan esittely Teatterimuseolle
4.11. Finna-konsultointi, Suomen valokuvataiteen museo

Esillä nyt kansainvälinen 80-luku, Vitriini-lehti 4/2014
Vauraampi, vapaampi ja monipuolisempi 80-luku, Vitriini-lehti 5/2014
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Rosso – Herkullisia kohtaamisia viideltä vuosikymmeneltä (SOK Mara ketjuohjaus, 2014)
Kasari! -Suomalaisen ruokakulttuurin 80-luku, näyttelyjulkaisu

2.7. TYKY-toiminta

Museon vakinainen henkilökunta sai mahdollisuuden osallistua työajalla kymmenen kerran liiketerapia-
kurssille, jonka järjesti liike- ja tanssiterapian opintoja suorittava Teatterimuseon johtaja Helena Kallio.
Kurssi kuului Kallion opintojen harjoitteluosioon. Tästä virinneenä ajatuksena päätettiin ottaa syksyllä 2014
käyttöön käytäntö, että kukin täysiaikainen työntekijä saa käyttää tunnin työaikaa viikossa liikkumiseen.

Museon väki teki TYKY-painotteisen retken 28.2. WeeGee-museoihin, jossa tutustuttiin opastetulla kierrok-
sella Espoon kaupunginmuseossa uuden perusnäyttelyn toteutukseen ja muihin näyttelykeskuksessa esillä
olleisiin näyttelyihin.

Museon henkilökunta pääsi maistelemaan paloja Helsingistä kolmatta kertaa järjestetyssä Taste of Helsinki
-tapahtumassa 13.6. Paikalla oli Etelä-Suomen fine dining -ravintoloiden parhaimmistoa.

4.11. lounastettiin ravintola Pompierissa museon Kannatusyhdistyksen kanssa. Lounaan jälkeen tutustuttiin
Sokos Hotel Aleksanteriin ja tavattiin hotellin henkilökuntaa.

Museon henkilökuntaa osallistui kannatusyhdistyksen joululounaalle Ravintola Lehtovaarassa 2.12. Tapa-
simme ravintoloitsijan ja kuulimme ravintolan historiasta.

Henkilökunnan pikkujoulut vietettiin lounastamalla Helsingin parhaaksi ravintolaksi jo toistamiseen valitus-
sa Askissa 10.12. Ruokailua edelsi tutustumisretki Tikkurilaan Sokos Hotel Vantaaseen ja Vantaan kaupun-
ginmuseon Rock ’n Vantaa -näyttelyyn, joissa keskusteltiin myös yhteistyömahdollisuuksista.

2.8. Etätyö

Koska kaikkien museon vakituisten työntekijöiden työtehtäviin kuuluu häiriintymätöntä keskittymistä vaati-
via tehtäviä, Hotelli- ja ravintolamuseossa otettiin toimintavuonna käyttöön etätyömahdollisuus. Etätyöstä
sovitaan kunkin työntekijän kanssa erikseen tehtävällä sopimuksella, johon on myös kirjattu etätyön ehdot.
Kaikki vakituiset työntekijät hyödynsivät tätä mahdollisuutta.

3. TOIMITILAT

Helsingin kaupungin Kulttuurikeskus irtisanoi oman osuutensa Kaapelimuseoiden ja KOy Kaapelitehtaan
kolmikantaisesta vuokrasopimuksesta 26.11.2014. Museoiden on tarkoitus neuvotella uudesta sopimukses-
ta Kaapelitehtaan kanssa 6 kk irtisanomisajan puitteissa.

Hotelli- ja ravintolamuseon arkisto-, näyttely- ja varastotilat sijaitsevat Kiinteistö Oy Kaapelitalossa. Kol-
mannen kerroksen näyttely-, arkisto- ja kokoelmien käsittely tilat ovat lämmitettyjä ja vartioituja. Varastoti-
lat ovat lämmitettyjä. Tilat jakaantuvat seuraavasti:

Näyttelytilat 524 m²
Toimisto-, arkisto- ja kokoelmien käsittelytilat 115 m²
Varastotilat 365 m²
Kaapelimuseoiden yhteinen aulatila (HMR:n osuus) 54 m²
YHTEENSÄ 1 122 m²
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Toimintavuonna Kaapelimuseoiden tilat tarkastusmitattiin KOy Kaapelitehtaan toimesta. Hotelli- ja ravinto-
lamuseon hallinnassa olevat tilat pienentyivät tämän johdosta hieman, vaikka mistään tilasta ei varsinaises-
ti luovuttu.

Kuva: Anu Kehusmaa

Museoiden yhteisen aulan toimimat-
tomuuden ongelmien ratkaisuun täh-
täävä suunnitteluprojekti käynnistet-
tiin yhdessä Valokuvataiteen museon,
Teatterimuseon ja Aalto yliopiston
Suunnittelun ja arkkitehtuurin laitok-
sen kanssa. Laitoksen Spatial design
programme -kurssin kansainväliset
opiskelijat opettajansa Marco Rodri-
guez Chavezin johdolla muodostivat
viisi suunnittelutoimistoa ja loivat viisi
erilaista tilasuunnitelmaa museoiden
yhteisen aulan kehittämiseksi. Voitta-
jaksi näistä valittiin SeemLess Studio
”Aula”-konseptillaan, jonka kanssa
suunnitelmia lähdetään toteuttamaan
vuonna 2015, mikäli museoiden ha-
kemus Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämiin saneerausavustuksiin
menee läpi.

Museon mahdollinen muutto Tukkutorin Teurastamolle ei edennyt toimintavuonna. Museonjohtaja piti
yhteyttä kaikkiin tahoihin pitääkseen yllä keskusteluyhteyttä.

4. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Viestinnässä ja markkinoinnissa jatkettiin edellisvuosien tapaan pääasiassa ilmaisten tiedotus- ja markki-
nointikanavien hyödyntämistä. Näitä olivat muun muassa museon verkkosivut, sosiaalinen media, Museo-
posti- ja Näyttelyposti-sähköpostiryhmät ja erilaiset tapahtumakalenterit. Lisäksi näyttelyistä ja ajankohtai-
sista asioista tiedotettiin sähköpostitse viestimille, sidosryhmille, alan oppilaitoksille, kotitalousopettajille
sekä muille tapauskohtaisesti sopiville kohderyhmille.

Museon tapahtumista ja toiminnasta tiedotettiin kuukausittain sähköisellä uutiskirjeellä. Käytössä on ilmai-
nen MailChimp-ohjelma, josta on mahdollista saada seurantatietoja ja jossa tilaajat pystyvät päivittämään
tietojaan itse. Vuoden alussa museon ja Restopedian uutiskirjeet yhdistettiin. Listalla oli vuoden 2014 lo-
pussa 361 tilaajaa (87 vuonna 2013).

Uudet verkkosivut museolle
Hotelli- ja ravintolamuseon toimintavuoden suurin taloudellinen satsaus viestintä- ja markkinointipuolella
oli uusien verkkosivujen toteutus. Sivujen graafisen ilmeen ja käyttöliittymän valmisti tmi Jere Paajanen ja
koodauksen teki G-Works Oy. Sivut siirrettiin niiden valmistuttua G-Worksin palvelimelle. Uudet sivut skaa-
lautuvat päätelaitteen mukaan, joten erillisistä m.hotellijaravintolamuseo.fi -sivuista luovuttiin.

Yhteistyö Oy Object Partners Ab kanssa, jonka sivut piti alun perin toteuttaa, ei toteutunut yrityksen ajau-
duttua taloudellisiin vaikeuksiin.
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4.1. Museo medioissa

Museon tietoon tulleita mediaosumia oli toimintavuonna 58 kappaletta (vuonna 2013 oli 56). Tässä niistä
poimintoja:

Printtimedia
 Sofia 2/2014, Helsingin kaupunginmuseon lehti: Kulinarismia ja kasarimuistoja.
 Terassiviesti, maaliskuu 2014: Tukemme Hotelli- ja ravintolamuseolle ja suomalaista ravintolakulttuuria tallentavalle Res-

topedialle.
 Aromi lokakuu 2014: Suomalaisen ruokakulttuurin historiasta kertovaa aineistoa verkkoon (Finna)
 Helsinki Times 2.10.: A closer look at Finnish hotels and restaurants
 Helsingin Sanomat 3.10. Päivän vinkkaaja: Pihvi ranskalaisilla. (Merja Nummen haastattelu)
 Turun Sanomat kasari-teemalehti 3/2014 (24.10.): Vinkki: Kasari muistot museossa.
 Lehtiyhtymän lehdet, (ainakin Helsingin Uutiset, Länsiväylä ja Vantaan Sanomat) 5.11.: Epäonnistuiko piparisi, ei haittaa

PipariBattle käydään tarinoilla

Radio ja televisio
 Svenska Yle (tv) 28.03.2014: Hjälp! Åttiotalsmaten är här igen! (Kasari!-näyttelyn esittely)
 Radio Helsinki 7.4. klo 8.35 Noronen & Hurme: Tutkija Anni Pelkonen kertoi 80-luvusta
 Radio Helsinki 2.7. klo 16.00 Ruokatunti: Tutkija Maria Ollila keskustelemassa ravintolakulttuurista
 Radio Nostalgia 1.9.: Finna ja museosta yleisesti (Maria Ollilan haastattelu)
 YLE Radio 1  Arvassalo 25.9.2014: Museo pidentää ikää! Kimmo Levän haastattelu Hotelli- ja ravintolamuseosta.

http://areena.yle.fi/radio/2345659
 MTV3, Huomenta Suomi 15.12. klo 6.40: Anu Kehusmaa kertomassa jouluruokaperinteistä

Blogit ja verkkojulkaisut
 Lasten matkassa -blogi 3.3. Hotelli- ja ravintolaelämän historiaa lasten kanssa

http://www.vauva.fi/artikkeli/blogit/lasten_matkassa/hotelli_ja_ravintolaelaman_historiaa_lasten_kanssa
 Sikses kiva paikka -blogi 11.4. Kasari!-näyttely http://sikseskiva.blogspot.fi/2014/04/kasarikamaa.html
 SokosHotels 40v http://pienimaailma.fi/2014/11/09/juhlan-aika/
 Tahiti-verkkolehti 3/2014 (28.10.): Kippis Hotelli- ja ravintolamuseon Moderni eksotiikka – 1920- ja 1930-lukujen helsinki-

läisravintoloiden sisustuksia -verkkonäyttelylle http://tahiti.fi/

4.2. Markkinointi

Museon näkyvyyttä lähialueen asukkaiden ja alueella liikkuvien keskuudessa pyrittiin lisäämään mm. Via
Kaapeli -kampanjalla. Länsisatamankadun ja Kellosaarenkadun kulman lasiseinäinen tila, nk. ”Via Kaapeli”
on Kaapelin vuokralaisten käytettävissä veloituksetta. Museo hyödynsi tätä mahdollisuutta toukokuusta
elokuuhun, jolloin somistajiksi AJK-Jatkokoulutuksessa opiskelijat toteuttivat tilaan 80-luku henkisen tee-
maikkunan.

Jätkäsaaren asuinalueen uusiin taloihin jaettiin edellisvuoden tapaan museon esite Kaapelitehtaan tiedo-
tuspaketin mukana.

Osana Kasari!-näyttelyn yhteistyötä museo oli esillä HOK-Elannon Yhteishyvä-lehden asiakasomistajien etu-
sivuilla huhti-marraskuussa. Osana Sokos Hotelsin vuonna 2013 solmittua yhteistyösopimusta, museo toi-
mitti esitettään pääkaupunkiseudun Sokos Hotelleihin. Hotellien hissien näytöillä oli myös mainos museos-
ta.

Museo osallistui yhdessä lähes sadan muun toimijan kanssa Helsingin matkailutoimen organisoimaan Win-
terFun Helsinki -kampanjaan 16.1.–9.2. Kampanjaan pääsi mukaan tarjoamalla edun matkailijoille. Hotelli-
ja ravintolamuseon etuna tarjottiin kaksi pääsylippua yhden hinnalla.

Hotelli- ja ravintolamuseon haasteena on edelleen yleisen tunnettavuuden lisääminen.
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PipariBattle 15.11.–21.12.2014

Suurta yleisöä tavoiteltiin nyt kolmatta kertaa järjestetyn PipariBattlen merkeissä, joka on joulun ajan suuri
piparkakkujen koristelukilpailu. Kilpailun yhteistyökumppanina oli Kaapelin Joulu –tapahtuma, kilpailualus-
tana Instagram-kuvapalvelu. Kilpailuun lähetettiin 136 kuvaa erilaisista koristelluista pipareista. Voittaja
valittiin yleisön antamien tykkäysten perusteella. Yhteensä yleisö antoi ääniä yli 1 300 kappaletta.

Messunäkyvyys

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

 Harrastusfestarit 13.9. alueen lapsille Ruoholahden koulussa
 Next Gate -messuilla 4.-6.11. esiteständi Ravintolakoulu Perhon pisteellä

4.3. Sosiaalinen media

Facebook
Hotelli- ja ravintolamuseo jatkoi sisällön tuottamista Facebook-sivuilleen. FB-sivuilla mainostettiin museon
tapahtumia ja museokaupan tuotteita, esiteltiin kokoelmia sekä kerättiin museon erityisalaan liittyviä kiin-
nostavia linkkejä. Museon Facebook-tykkääjien määrä oli vuoden 2014 lopussa 1246 (786 vuonna 2013).
Toimintavuoden aikana ostettiin yksi Facebook-mainos (27.2.–19.3.), joka toi museon FB-sivulle 130 uutta
tykkääjä. Suosituimpia päivityksiä olivat vuoden 2012 lopussa aloitetut ”Päivän erikoinen” -sarjan julkaisut,

joiden avulla esitellään museon kokoelmia. Jou-
lukuussa kokoelman jouluisia esineitä esiteltiin
neliosaisessa Pikkujoulukalenterissa. Kaikki mu-
seon työntekijät osallistuivat sisällöntuottami-
seen ja ideointiin sosiaalisessa mediassa.

Suosituin facebook-päivitys oli 4.6.2014 julkaistu
PÄIVÄN ERIKOINEN: ”Muistatko vielä 1980-luvun
trendiasusteen, läpinäkyvän muovisen aurinko-
lipan?” Se tavoitti 11 588 henkilöä ja jaettiin 30
kertaa.

Uutena aluevaltauksena kokeiltiin videoita, kun Finnaan tallennetuista kuvista ja näyttelyssä kuvatuista
lyhyistä videopätkistä koostettiin Halloween-kauhuvideo.

Niin kasaria -blogi
Kadonneen Kasarin metsästys -kampanja, jossa kerättiin ns. suurelta yleisöltä Kasari!-näyttelyyn sisältöä,
päättyi vuoden 2013 lopussa. Sivuihin kuului myös blogiosio ”Niin kasaria!”, johon museon henkilökunta
kukin vuorollaan tuotti 80-lukuun liittyviä blogikirjoituksia. Blogikirjoituksia jatkettiin toimintavuoden lop-
puun. Keräyksessä hyödynnettyä Pinterest-kuvapalvelua ei enää päivitetty. http://www.kadonnutkasari.fi/

Instagram-kuvapalvelu
Museon arkista aherrusta alettiin tallentaa Instagram-tilille Museumbites 21.10.2014 alkaen. Palvelussa
julkaistaan paloja museon työstä rennolla otteella. Reilussa kahdessa kuukaudessa julkaistiin 110 kuvaa,
joista noin puolet olivat PipariBattlen kilpailukuvia. Vuoden loppuun mennessä tilillä oli 97 seuraajaa.
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5. NÄYTTELYT

5.1. Pysyvä näyttely

Pysyvään näyttelyyn tehtiin lisäyksiä Kasarin rakentamisen yhteydessä. Karaoke-nurkkausta elävöitettiin
karaokekyltillä ja tapetoimalla seinä cd-levyin kuvioidulla tapetilla. Keittiö- ja Kämp-interiöörien yhteyteen
kiinnitettiin ravintolakeittiön ovia imitoivat pariovet.

Näyttelyiden tekemisen tueksi luotiin kirjallinen näyttelyprosessi, josta löytyy työnjako, aikataulu ja ohjeis-
tus näyttelyiden tekoon.

5.2. Kasari! –Suomalaisen ruokakulttuurin 80-luku

Pitkään työstetty Kasari!-näyttelyprojekti saatettiin päätökseen. Näyttelyn suunnitteli ja rakensi myös pysy-
vän näyttelyn suunnitellut TenTwelve OÜ.

Näyttelyyn tehtiin viitteelliset ketju- ja gourmetravintola- sekä kotikeittiöinteriöörit. Myös pikaruokaa ja
aikakauden muotia käsiteltiin omissa osioissaan. Vaihtuvan näyttelytilan ulkopuolelle Kasaria laajennettiin
tekemällä viitteellinen olohuonenurkkaus, jossa saattoi sohvalla istuen katsella kolmelta kanavalta ruokaan
liittyviä ohjelmia; Patakakkosta, Pikkukakkosen Haukkapaloja sekä ruokamainoksia. Vaihtuvien näyttelyiden
tilan seinään heijastettiin valokuvia 80-luvun ravintoloista ja ruoka-annoksista diashow-tyylisesti.

Pieniä Kasari-osioita hajasi-
joitettiin myös muualle
näyttelyyn ja nämä kohdat
merkattiin autoissa aika-
naan käytetyillä 80-lätkillä.

Näyttely avajaisia vietettiin
28.3.2014. ja sen avasi
Wilma Schliszevski (aka
Hantta Krause). Museon
henkilökunta oli pukeutu-
nut ja stailattu aikakauden
mukaan. Juhlissa tarjoiltiin
Osuuskunta Suussasulavan
valmistamia ja tarjoilemia
80-luvun suosikkicocktaile-
ja ja sormisyötävää.

Kuva: Iloinen liftari Oy

Samaan aikaan Kasarin kanssa avattiin myös Kantaravintoloiden historiaa esittelevä pienoisnäyttely museon
näyttelyikkunassa. Näyttely liittyi Annukka Liliuksen kirjoittamaan Kantaravintoloiden historiaan ”Oluesta se
alkoi”, joka julkaistiin myös samana päivänä. Näyttelyn ja julkaisun kustansi Alko Oy. Museo sai julkaisun
myyntiin museokauppaan ja välitysmyyntiin korvauksetta. Julkaisua myytiin toimintavuonna 90 kappaletta.

Näyttelystä kerättiin palautetta sekä museon vieraskirjan, verkkosivujen että museoiden aulassa olevan
palautelaatikon kautta. Palautelaatikkoon viestinjättäneet saivat palkinnoksi pienen muiston. Toimintavuo-
den aikana palautetta jätti yhteensä 29 henkilöä.
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Meistä sanottua

”80-lukunäyttely oli hauska, muistot heräsivät”

”Kiitos! HRM on kiinnostava, hauska ja nykyhetkessä kiinni oleva museo –
siihen ei jokainen museo pysty”

”Tack för alla godisar och tuggummin! Uppskattas! Godisar gjorde besöket
värt varenda slant. Men efter 50 tuggummin började vi må illa”

5.2.1. Näyttelyikkunan näyttelyt

Vanhojen rakenteiden alkaessa olla turvallisuusriski päätettiin uusia myös museon näyttelyikkuna. Muutok-
sen suunnitteli ja toteutti Fratelli OÜ. Näyttelyikkunan yleisilme vaaleni ja sen käytettävyys sekä turvallisuus
paranivat muutosten myötä.

Näyttelyikkunassa toteutettiin seuraavat yhteistyökumppaneiden näyttelyt:
 Krouvissa ja Kievarissa – Kantaravintolat 1962–1991, 28.3.–1.6.2014
 Sokos Hotels 40 vuotta 27.10.2014–2.1.2015

5.3. Verkkonäyttelyt ja -julkaisut

Toimintavuonna avattiin yksi uusi verkkonäyttely ”Moderni eksotiikka”, joka avaa näkymän runsaisiin ja
detaljirikkaisiin 1920- ja 1930-luvun ravintolainteriööreihin. Se perustuu pitkälti Hotelli- ja ravintolamuseon
omiin valokuva-, menu- ja esinekokoelmiin. Näyttelyn käsikirjoitti ja toteutti harjoittelija Maaret Louhelai-
nen osana työharjoitteluaan. www.modernieksotiikka.fi

Matkoilla.fi -verkkoportaali poistui käytöstä toimintavuoden aikana. Muut aiemmin toteutetut verkkonäyt-
telyt toimivat edelleen eikä niihin tehty muutoksia.

6. KOKOELMAT

Kokoelmatyön painopisteet olivat kuluneena vuonna esinekokoelman inventoinnin päättäminen,
muistitietoaineiston inventointi sekä ruokalista- ja valokuvakokoelmien digitoinnin edistäminen.

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

Esinekokoelman inventointi ja varastotilojen uudelleenorganisointi saatiin päätökseen. Luetteloimattomia
esineitä tai uusia esinekartuntoja ei kuluneena vuonna juurikaan luetteloitu, vaan keskityttiin jo luetteloitu-
jen esineiden inventointiin ja valokuvaamiseen. Inventointiprojekti on kuvattu tarkemmin luvussa 6.2.

Arkistokokoelma ja valokuvakokoelma inventoitiin osakokonaisuus kerrallaan. Vuonna 2014 käytiin pääosin
läpi arkistokokoelman suomalainen vuotta 1959 vanhempi ruokalista-aineisto, joka avattiin Finna-
palvelussa. Arkistokokoelmaan kuuluva, osin ravintolaperinteen keruukilpailussa koottu, muistitietoaineisto
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käytiin läpi, valtaosa digitoitiin ja luetteloitiin. Samalla inventoitiin kokoelmaan kuulumatonta Suomen so-
keriin liittyvää kyselyaineistoa ja siirrettiin se SKS:n kansanrunousarkistoon.

Muskettiin dokumentoidut objektit ja kokoelmien digitointitilanne 7.1.2015 (2.1.2014):

objektit kuvat
Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmat

 esinekokoelma 5284 (5275) 4337 (3968)
 valokuvakokoelma 12 888 (12 716) 2156 (1886)
 arkistokokoelma 7015 (5388) 3076 (1196)
 artikkeli- ja lehtileikekokoelma 7251 (7253)
 käsikirjastokokoelma 4045 (4004)
Lahden kokoelmat
 esinekokoelma 1073 (1073) 34 (15)
 valokuvakokoelma -
 arkistokokoelma -
 kirjastokokoelma 75 (75)

Alkon kokoelmat
 esinekokoelma 1412 (1412) 505 (498)
 valokuvakokoelma 2971 (2971) 104 (103)

Arkistotilaa järjestettiin toimivammaksi muuttamalla menyiden hyllyjärjestystä ja lisäämällä hyllypaikkatie-
dot, jotka merkitään inventoituun sekä uuteen luetteloituun arkistoaineistoon. Hyllypaikkojen lisääminen
selkeyttää myös valokuvakokoelman käytettävyyttä. Valokuvakokoelman inventointi aloitettiin Arctian ra-
vintoloiden tuhoutumisvaarassa olevien diapositiivien digitoinnilla.

Museon kokoelmapoliittista ohjelmaa päivitettiin toimintavuoden alussa. Muokkauksessa käytettiin tukena
Museo 2015 -hankkeen julkaisua Kokoelmapolitiikan muistilista museoille (Museovirasto, 2013). Päivitetty
versio on luettavissa verkossa museon kotisivuilla.

Hotelli- ja ravintolamuseon ensimmäinen kirjallinen tallennus- ja dokumentointisuunnitelma valmistui
kesällä 2014. Sen avulla Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmien tallennus- ja dokumentointityö tulee
tulevaisuudessa olemaan entistä aktiivisempaa ja suunnitelmallisempaa.

6.1. Kokoelmien ja kartunta

Esinekokoelmaan tallennettiin kuluneena toimintavuonna erityisesti tekstiilejä ja työvaatteita. Lahjoituksina
saatiin esimerkiksi Kantaravintolat Oy:n työntekijöiden käytössä olleita vaatteita sekä Ravintola Vartaan (v.
1969) ja Street Bar Intron työasut (v. 1987). Michelin-ravintola Postresin toiminnan päättymisen yhteydessä
tallennettiin mm. ravintolan keittiömestareiden käytössä olleita työtakkeja.

Kasari!-näyttelyyn liittyen metsästettiin sosiaalisessa mediassa Rosso-ravintoloissa 80-luvulla käytössä ollut-
ta tiffany-valaisinta näyttelykäyttöön. Vastaava – tosin Imatran Martina-ravintolassa käytössä ollut – valai-
sin löytyikin ja saatiin lahjoituksena museon kokoelmiin.
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Kokoelmien kartunta 2014:

hankinnat objektit
Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmat

 esinekokoelma 5 14
 valokuvakokoelma 6 174
 arkisto (objektit = ruoka- ja juo-

malistat)
23 455

 kirjasto 5 26
Alkon kokoelmat

 esinekokoelma
 valokuvakokoelma 1 2
 arkistokokoelma 2 6

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

Valokuvakokoelma karttui sekä useiden lahjoitusten että oman dokumentointityön myötä. Lahjoituksina
saatiin esimerkiksi ravintoloista kertovia kuvia 1910-, 1960-, 1970- ja 2000-luvuilta. Osa otettiin vastaan
vedoksina, osa pelkästään digitaalisina kuvina. Valokuvakokoelmaa kartutettiin myös niin sanottuina pelas-
tusdokumentointeina kuvaamalla kaksi toimintansa lopettavaa ravintolaa, eli ravintola Postres ja ravintola
Kynsilaukka. Tiukan aikataulun ja rajallisten resurssien takia nämä kuvat otti museon tutkija.

Ravintola Postresia doku-
mentoitiin lokakuussa 2014.
Kuvassa tutkija Maria Ollila
ja keittiömestari Samuli
Wirgentius. Kuva: Anni Pel-
konen

Arkistokokoelma karttui lahjoituksin ja omalla keruulla. Lahjoituksista suurin osa koostui ruokalista-
aineistosta, jota otetaan vastaan 1970-1980-lukujen à la carte-listoja lukuun ottamatta. Muusta aineistosta
voi mainita esimerkiksi ravintola Alppilassa 1910-luvulla kootut leikekirjat, jotka sisältävät mm. piirroksia,
menyitä, mainoksia ja valokuvia. Dokumentoiduissa ravintoloissa tehtiin laaja arkistoaineistokeruu.
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Esimerkki
arkistolahjoituksesta
vuodelta 2014. Neljä

ravintola Alppilassa 1910-
luvulla koottua leikekirjaa.

Kuva: Maria Ollila

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

6.2. Esinekokoelman inventointiprojekti 2010–2014

Projektin käynnistyessä vain 1/3 tietokantaan luetteloiduista esineistä oli valokuvattu ja niiden sijaintipaikka
varastossa oli tiedossa. Kun jotakin esinettä tarvittiin, sen löytymisestä ei ollut takeita. Esinekokoelman
suuruudeksi oli arvioitu 20.000 esinettä, mutta tiedon paikkansapitävyyttä epäiltiin. Varastoissa vallitsi
epäjärjestys: luetteloituja ja luetteloimattomia esineitä oli sekaisin, seassa näyttelyrekvisiittaa, -rakenteita ja
-tarpeistoa, vanhoja julkaisuja, toimistotarvikkeita jne. Varastotilat olivat täpötäynnä, eikä niissä ollut tilaa
liikkua. Työskentelyolosuhteet olivat vaaralliset, eikä esineturvallisuutta voitu taata.

Tilanteen olivat aiheuttaneet yllätyksenä tulleet ja suunnittelemattomat varastomuutot, tilanpuute,
kokoelmatyön vähäiset henkilöresurssit sekä hallitsematon kokoelmien kartunta.

Hankkeeseen saatiin OKM:lta rahallista tukea vuosina 2010–2011, minkä jälkeen projektia jatkettiin museon
omarahoituksella. Resurssisyistä hanke jäi välillä muiden töiden jalkoihin. Hankkeen työllistävä vaikutus oli
vuosina 2010–2014 noin 2,9 henkilötyövuotta (sisältäen projektiin palkatun henkilökunnan). Sen lisäksi
museon vakituinen henkilökunta käytti hankkeeseen runsaasti työaikaa. Palkkakustannusten lisäksi
projektissa syntyi muita kuluja mm. museotarvikkeiden hankkimisesta ja kokoelmasiirroista. Projektin aikana
hankittiin myös uusia hyllyjä yms. tarvikkeita varastotiloihin.

Syksyllä 2010 käynnistynyt esinekokoelman inventointiprojekti saatiin päätökseen vuoden 2014 lopussa.
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inventoidut esineet 4.260
poistetut esineet 561

Inventointiprojektin kuluessa inventoitiin yhteensä 4.260 luetteloitua objektia (tietokannassa vuoden 2014
lopussa yhteensä 5 284 luetteloitua objektia). Läpikäytyjen luetteloitujen esineiden määrä on kuitenkin
suurempi, sillä tietokannan yksi luetteloitu objekti voi olla monta identtistä esinettä, kuten 6 samanlaista
haarukkaa. Jokaisen esineen luettelointitiedot ja kunto tarkistettiin ja esine puhdistettiin, kuvattiin, pakat-
tiin ja sijoitettiin varastoon.

Kokoelmasta poistettiin yhteensä 561 luetteloitua objektia. Poistojen perusteena oli muun muassa esineen
huono kunto, puutteelliset tiedot, useiden samanlaisten esineiden kuuluminen kokoelmaan tai se, ettei
esine kuulu museon tallennustehtävän piiriin. Poistettuja esineitä siirrettiin muihin museoihin tai käyttöko-
koelmaan, jota hyödynnetään opastuksissa ja työpajoissa, ja loput hävitettiin asianmukaisesti.

Luetteloitujen esineiden lisäksi käytiin läpi satoja luetteloimattomia esineitä, joista osa (ns. inventointilöy-
döt, noin 1.000 kpl) jätettiin odottamaan myöhempää luettelointia esinekokoelmaan.

Projektin lopuksi suoritettiin varastoissa esinelaskenta, jotta saatiin selville todellinen esinekokoelman
esineiden määrä. Esinelaskennan lopputulokseksi saatiin 5.996 esinettä (noin 6.000) Tämän lisäksi Hotelli- ja
ravintolamuseon esinekokoelmaan kuuluu Lahden esinekokoelma, joka on toistaiseksi inventoimatta
(sisältää arviolta noin 1.000 esinettä). Museon luetteloitujen esineiden lukumäärä lienee siis yhteensä noin
7.000, aiemmin arvioidun 20.000 sijaan.

Inventoinnin ansiosta kokonaiskuva kokoelmasta on nyt selvempi ja kokoelman vahvuudet ja puutteet tun-
netaan. Kokoelmaa voidaan täydentää suunnitelmallisemmin ja lahjoitusten vastaanottaminen – ja niistä
kieltäytyminen – on helpompaa. Näyttelytoiminnassa esinekokoelmaa voidaan hyödyntää tehokkaammin ja
esineiden lainaaminen talon ulkopuolisiin näyttelyihin on vaivattomampaa. Tietopalvelun asiakkaita voidaan
palvella entistä paremmin. Esineitä voidaan esitellä niin sosiaalisessa mediassa, näyttelyissä kuin Finna-
verkkopalvelussakin. Varastot ovat siistit ja turvalliset ja niissä on tilaa liikkua ja työskennellä. Kun esine on
tarpeen ottaa esille, se löytyy varastosta helposti.

Museoassistentit Inkeri Haka-
mies ja Sabina Donner iloitsevat
inventoinnin loppusuoran hää-
möttäessä. Kuva: Anni Pelkonen.

6.3. Konservoinnit

Rentokil Oy jatkoi vuoden sopimuksen loppuun saakka museon tiloihin sijoitettujen tuholaisansojen koke-
mista. Koska ansoista ei löydetty tuhohyönteisiä, sopimus päätettiin irtisanoa.
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6.4. Lainaustoiminta

Toimintavuonna 2014 lainattiin museon ulkopuolelle seuraavat esineet:
 Tullimuseo, Taivaallista tavaraa -näyttely 8.5 alkaen: Augier Frères -konjakkipullo (MYM)
 Espoon kaupunginmuseo, Parantavat vedet -näyttely 22.9.2014 alkaen: 1700-luvun ryyppypullo

(MYM), 3 Vichy-pulloa (HRM), mahapullo (MYM), matkapullokotelo pulloineen (MYM), Naantalin
kylpylän pääsylippu 1917 (HRM)

Valokuvia toimitettiin seuraavaan näyttelyyn:
 Espoon kaupunginmuseo, Parantavat vedet -näyttely 22.9.2014 alkaen

6.5. Kokoelmatietoja verkkoon Finnan kautta

Kesällä 2014 Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmatietoja vietiin ensimmäistä kertaa verkkoon selattavaksi
Kansalliskirjaston ylläpitämässä Finna-verkkopalvelussa. Hotelli- ja ravintolamuseolla on Finnassa oma
organisaatiokohtainen näkymä osoitteessa hrm.finna.fi.

Finna-julkaisun tavoitteena oli tuoda näkyvyyttä museolle ja kokoelmille sekä lisätä kokoelmien
saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Finna-julkaisu huomioitiinkin mediassa. HRM:n julkaisu herätti laajasti
huomiota myös museokentällä ja useat omaa julkaisuaan vasta suunnittelevat museot pyysivät museolta
konsultaatiota Finnaan liittyen.

Ensimmäinen julkaisukerta koostui yhteensä 615 objektista: 156 esineestä, 166 valokuvasta ja 293
ruokalistasta. Julkaisua edelsi kuukausien työ, kun julkaistavat tiedot käytiin yksityiskohtaisesti läpi,
aineistolle tehtiin testiharavointeja ja HRM:n näkymää luotiin ja muokattiin. Joulukuussa Finnaan vietiin
lisää aineistoa, muun muassa kaikki museon kokoelmiin kuuluvat ruokalistat 1960-luvulle asti. Jatkossa
aineistoa julkaistaan säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hotelli- ja ravintolamuseon Finnassa julkaisemat tiedot ja kuvat ovat vapaasti käytettävissä, kunhan niitä
käyttäessä ilmoittaa kuvaajan ja kuvalähteen (Hotelli- ja ravintolamuseo). Kuvat on lisensoitu Nimeä-
JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen (CC BY-SA 4.0) -lisenssillä. Finnassa julkaistaan toistaiseksi vain
verkkokäyttöön soveltuvia,
näyttöresoluutioisia kuvia,
painokelpoisen kuvan voi
halutessaan ostaa museon
tietopalvelusta.

Hotelli- ja ravintolamuseo oli
toinen museo Suomessa, joka

avasi Finnassa oman näkymän-
sä. Kuvakaappaus näkymän

etusivusta osoitteessa
hrm.finna.fi.
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6.6. Kokoelmayhteistyö

Hotelli- ja ravintolamuseo on sitoutunut Kulttuurihistoriallisten museoiden tallennus- ja
kokoelmayhteistyöhön (TAKO), jota koordinoi Museovirasto / Kansallismuseo. Yhteistyön tavoitteena on
muun muassa kokoelmien tallentamiseen liittyvän työnjaon selventäminen. TAKO:n piirissä syntyneessä
valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Hotelli- ja ravintolamuseon vastuualueiksi on sovittu seuraavat
aihealueet:

Aihealue 2: Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä
Organisaatiot:
- Majoitus- ja ravitsemisalan organisaatiot
Yhdistystoiminta > Ammattiyhdistysliike
- Majoitus- ja ravitsemisalan ammattiyhdistystoiminta

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:
- alkoholimyymälät
- majoitus- ja ravitsemisliikkeet
Työelämä:
- Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden ja alkoholimyymälöiden työ
arki

Aihealue 5: Viestintä, liikenne ja matkailu
Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta:
- alkoholin anniskelu
- majoittuminen ja ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri
yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta

Aihealue 6: Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja urheilu
Koulutus
- Majoitus- ja ravitsemisalan ammatillinen koulutus

Aihealue 7: Trendit, vaikuttajat ja käännekohdat
Käännekohdat
- Alkon monopolin aika 1932-1995
Trendit
- Ruoka- ja juomakulttuurin trendit
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Käytännön TAKO-yhteistyö toimii poolien eli työryhmien kautta. Hotelli- ja ravintolamuseo kuuluu pooliin 4
(Tuotanto, palvelut, työelämä) sekä pooliin 5 (Viestintä, liikenne, matkailu). Vuonna 2014 pooli 4 jakautui
pienempiin alatyöryhmiin, joista Palvelut-työryhmän puheenjohtajana toimii tutkija Maria Ollila.

Lisäksi museo on ollut mukana pooli 3:n (Arki) Suomi syö ja juo -hankkeessa. Syksyllä 2014 Suomi syö ja juo-
museot avasivat verkossa Flickr-palvelussa hankkeen nykydokumentointiprojektissa syntynyttä kuva-
aineistoa, kuten Hotelli- ja ravintolamuseon brunssiaiheisia kuvia. Hotelli- ja ravintolamuseo toteutti vuonna
2014 hankkeen yhteydessä suomalaiselle museokentälle suunnatun verkkokyselyn, jonka avulla kartoitettiin
suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria koskevia kokoelmia. Kyselyyn vastasi 55 ammatillisesti hoidettua
museota.

Hotelli- ja ravintolamuseon aikaansaama 16 museon yhteinen Matkailumuseoverkosto vietti toimintavuon-
na hiljaiseloa verkoston museoiden keskittyessä TAKO-työskentelyyn. Matkailumuseoverkosto luotiin mat-
kailualaa tallentavien museoiden yhteistyön tiivistämiseksi. Nyt tätä työtä tehdään etupäässä TAKO-
yhteistyön kautta, mikä selittää verkoston passiivisuutta.

Museoiden kanssa tehtävän kokoelmayhteistyön lisäksi Hotelli- ja ravintolamuseon tutkijat käynnistivät
kuluneena vuonna yhteistyön Haaga-Helian ja Perhon kirjastojen kanssa. Yhteistyökeskusteluja käytiin
myös Elinkeinoelämän Keskusarkiston (ELKA), Kansalliskirjaston, SKS:n ja Museoviraston keruuarkiston
kanssa.

7. TUTKIMUS JA TIETOPALVELU

Museon henkilökunnan tekemä tutkimus liittyi pääasiassa Kasari!-näyttelyyn ja -julkaisuun sekä tuleviin
näyttelyprojekteihin. Lisäksi tietopalvelun asiakaskyselyihin ja -projekteihin liittyen tehtiin erilaisia tutki-
mus- ja selvitystöitä.

Tutkimuskäynnit
Anni Pelkonen 6.2. KAVI – Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti

Tutkimusyhteistyö
Edellisenä vuonna aloitettua tutkimusyhteistyötä Haaga-Helian kanssa jatkettiin. Alkuvuodesta laadittiin
yhteistyössä opinnäytetöitä ohjaavien opettajien kanssa lista majoitus- ja ravitsemisalan historiaan ja nyky-
päivään liittyvistä tutkimusaiheista opiskelijoita varten.

Samoin jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua Kasari!-näyttelyyn liittynyttä tutkimusyhteistyötä Helsingin
yliopiston Kotitaloustieteen laitoksen kanssa. Tutkijat ohjasivat tietopalvelussa 80-luvun tutkimusaiheista
kiinnostuneita opiskelijoita. Valmiita kandidaatintutkielmia valmistui museon tietojen mukaan kuluneena
vuonna 2 kappaletta.

Tietopalvelun asiakkaat vuonna 2014 (2013):

KÄVIJÄT ASIAKASKYSELYT YHTEENSÄ
joulukuu 1 (8) 14 (17) 15 (25)
marraskuu 7 (32) 20 (36) 27 (68)
lokakuu 12 (14) 29 (19) 41 (33)
syyskuu 10 (9) 42 (51) 52 (60)
elokuu 4 (9) 26 (40) 30 (49)
kesäkuu 5 (3) 9 (14) 14 (17)
toukokuu 6 (9) 12 (33) 18 (42)



20

huhtikuu 8 (10) 24 (18) 32 (28)
maaliskuu 11 (8) 24 (22) 35 (30)
helmikuu 5 (10) 23 (17) 28 (27)
tammikuu 17 (7) 28 (15) 45 (22)

86 (119) 251 (282) 337 (401)

Museon tietopalvelulla oli vuonna 2014 yhteensä 337 (401) asiakasta. Paikan päällä heistä vieraili 86 (119)
kpl ja asiakaskyselyitä vastaanotettiin 251 (282) kpl. Alkon asiakaspalvelusta ohjattiin museon tietopalve-
luun 24 asiakasta (luku perustuu asiakkaiden omaan ilmoitukseen). Tietopalvelun asiakkaista suurinta osaa
palveltiin etänä, paikan päällä saattoi vierailla sopimalla ajan etukäteen.

Asiakkaita oli vuonna 2014 edellisvuotta vähemmän, varsinkin loppuvuodesta. Tämän selittää ainakin osit-
tain se, että Finnassa esillä olevat kokoelmat vähensivät asiakkaiden tarvetta ottaa yhteyttä tietopalveluun.
Pienemmän asiakasmäärän ansiosta tutkijoiden oli helpompi keskittyä kuluneen toimintavuoden isoihin
asiakasprojekteihin.

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

Vuoden aikana palvelluista asiakkaista noin 13 % (vuonna 2013 noin 10 %) hyödynsi maksullisia palveluita
(esim. tietoselvitykset ja kuvapalvelumaksut). Maksavien asiakkaiden määrä on siis pienessä kasvussa. Suu-
rin osa asiakkaista oli kuitenkin edellisvuosien tapaan ilmaisasiakkaita, sillä esimerkiksi alle ½ tunnin selvi-
tystöistä ei veloiteta. Museon palveluita ja maksullisia tuotteita ei vielä toimintavuonna markkinoitu aktiivi-
sesti, vaan tutkijat keskittyivät tekemään referenssitöitä, joita voidaan hyödyntää tulevassa markkinoinnis-
sa.

Uusina tietopalvelun tuotteina lanseerattiin Taste of History -tietopaketit (pdf-tiedostot) 1970- ja 1980-
lukujen teemajuhlia järjestäville. Tietopaketit sisältävät ruoka- ja juomavinkkejä sekä ideoita musiikkiin,
kattauksiin ja pukeutumiseen. Tietopakettien aktiivinen markkinointi aloitetaan ensi vuonna, jolloin on
tavoitteena pakettien valmistuminen myös muilta vuosikymmeniltä.

Tietopalvelun tutkijat käsikirjoittivat kuluneena vuonna myös yhden julkaisun SOK MaRa ketjuohjauksen
tilauksesta. Rosso-ravintolaketju oli kerännyt vuonna 2013 asiakasmuistoja 35-vuotissynttäreihinsä liittyen
ja tutkijat kokosivat ne nyt kansien väliin nimellä Rosso – herkullisia kohtaamisia viideltä vuosikymmeneltä.
Kirja julkaistaan vuonna 2015.

Myös Sokos Hotelsin 40-vuotisjuhlavuosi työllisti tietopalvelun tutkijoita. Lopputuotteena oli mm. hotelli-
ketjun nettisivuilla nähtävissä oleva aikajana: https://www.sokoshotels.fi/fi/tarjoukset/sokos-hotels-40-
vuotta sekä pienempiä selvitystöitä.

Tietopalvelun kautta museon kokoelmia ja tutkijoiden asiantuntemusta hyödynnettiin myös muun muassa
seuraavissa projekteissa:

 Krouvissa ja kievarissa -näyttely ja Oluesta se alkoi -julkaisu (Anna-Liisa Lilius) Kantaravintolat Oy:n
historiasta

 Syömään vai drinkille? -julkaisu (Johanna Catani, Otava)
 HS Teema Ruoka ja HS Teema Sibelius
 Jean Sibeliuksen pöydässä (Ritva ja Risto Lehmusoksa, Auditorium Oy)
 Kalastajatorppa-historiikki (Haaga-Helia)
 Ruoka-Suomi tv-sarja (YLE Teema, 2015)
 Kieltolaki – kielletyn viinan historia Suomessa (Jonna Pulkkinen, Minerva Kustannus, ilmestyy 2015)
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8. YHTEISTYÖ

8.1. Kasari!-näyttelyn yhteistyöprojektit

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston Kotitaloustieteen laitoksen kanssa toteutettiin kaksiosainen 80-lukuteemainen Aistitelt-
ta-hanke, jossa opiskelijat loivat kaksi erilaista 80-luvun ruokakulttuuriin liittyvää aistiärsyketilaa. Tilat ra-
kennettiin museoiden yhteisen aulatilan parvelle ja olivat siellä esillä noin viikon ajan.

HOK-Elanto ja Rosso
Kasari! oli vuoden 2014 aikana mukana S-ryhmän etukampanjoissa maaliskuun lopulta alkaen. S-kortilla sai
museossa euromääräisen edun aikuisten normaalihintaisesta pääsylipusta. Museossa järjestettiin S-ryhmän
asiakasomistajapäivä Ravintolapäivänä 15.11. S-etukortilla tarjottiin piparinkoristelutyöpaja maksutta. Päi-
vässä vieraili yhteensä 303 kävijää.

Rosson kanssa tullaan toteutettiin toimintavuonna etukampanja, jossa HOK Elannon alueella olevien Rosso-
jen asiakkaat saivat laskunsa mukaan alennuskupongin museoon. Vastaavasti museon pääsylipun lunasta-
neet saavat euroedun Rosso-ravintoloihin.

Ravintola Palace
Ravintola Palacen ala-aulaan toteutettiin Kasari-näyttelyä esittelevä ”näyttelytiiseri”. Ravintolan kanssa oli
myös Rossoa vastaava etukampanja.

Helsingin suomenkielinen työväenopisto
Yhteistyössä Helsingin suomenkielisen työväenopiston kanssa suunniteltiin 80-luvun ruokakulttuuriin liitty-
vä kurssi. Kurssiin sisältyi vierailu museon KASARI-näyttelyyn.

9. MUSEO JA YLEISÖ

9.1. Museopedagogiikka

Hotelli- ja ravintolamuseon museopedagogiikan tavoitteena on helpottaa ja tukea kävijöiden henkilökoh-
taista kokemusta ja elämystä sekä aktivoida omiin tulkintoihin museon aihepiiristä. Opastuksilla pyritään
aktivoimaan osallistujia omaan toimintaan ja ajatteluun. Tärkeitä kohderyhmiä ovat alan ammattien opiske-
lijat ja ruokakulttuuriin tutustuvat peruskoululaiset. Palveluja räätälöidään ryhmien tarpeiden mukaisesti.
Niitä kehitetään myös aikuisryhmille. Tapahtumatuotannossa keskitytään yhteistyöllä toteutettaviin tapah-
tumiin.

Peruskoululaisten tavoittamiseen pureuduttiin Suomen Museoliiton organisoimalla koululaisten Mennään
museoon -viikolla, jolloin omatoimiryhmille tarjottiin vapaa sisäänpääsy museoon.

9.2. Opastukset ja työpajat

Museolehtori Merja Nummen pedagogisiin opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä syntynyt opastus
”Perinneruoka. Nam? Yök? Häh?” oli yksi tämän vuoden uutuustuotteista ja se on suunnattu uudelle koh-
deryhmälle eli alakoululaisille.

Helsingin ruotsinkielisen Steiner-koulun kanssa toteutettiin ruokaperinteisiin liittyviä koululaistyöpajoja ja
niihin liittyviä yleisöluentoja Teurastamon alueen Flavour Studiossa 7.-11.4. Ekologisen ruokakulttuuriin
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teemaviikko päättyi Steiner-koululla järjestettyyn gaalailtaan, jonka illallisen Steiner-koulun oppilaat toteut-
tivat ravintola Askin Filip Langhoffin johdolla.

Toisena uutena kohderyhmänä museolle tulivat
päiväkotiryhmät, kun musiikkipedagogiopintojensa
lopputyönä Iiris Tarnainen loi museon näyttelyyn
osallistavan musiikkiseikkailun Hotelli Seurahuo-
neen salaisuus. Osallistujat pääsivät hotellin vie-
raina tutustumaan suomalaiseen ruokakulttuuriin
laulamalla, soittamalla ja leikkimällä hotellin henki-
lökunnan eli neljän muusikon kanssa. Esitystä tes-
tattiin viiden ryhmän kanssa.

Seurahuoneen salaisuus -videotaltiointi löytyy
YouTubesta
https://www.youtube.com/watch?feature=player
_embedded&v=9e-zA55nYZU

Lisäksi Kasari! -näyttelyyn suunniteltiin uusi opastus Niin kasaria, joka on toiminnallinen ja viihteellinen. Sen
kohderyhmä ovat erityisesti vapaa-ajan aikuisryhmät.

9.3. Tapahtumat

Ravintolapäivät 17.5. ja 15.11.
Museo osallistui pop up -ravintoloiden päivään kahdesti vuoden aikana. Tapahtumat järjestettiin yhteis-
työssä alan opiskelijoiden kanssa. Ravintolapäivinä museoon oli vapaa pääsy.

Perhepäivät Kaapelitehtaan museoissa 5.4. ja 4.10.
Kaapelitehtaan kolmen museon yhteisissä Perhepäivissä oli ohjelmaa erityisesti lapsiperheille. Hotelli- ja
ravintolamuseossa järjestettiin opastuksia Kasari!-näyttelyyn ja työpajat.

Taiteiden yö 22.8.
Kaapelitehtaan museot keräsivät ilmaisella sisäänpääsyllään huikeat 1359 kävijää (1500 vuonna 2013). Ho-
telli- ja ravintolamuseo tarjosi ohjelmaa 80-luvun hengessä: diskon ja kolmiotetran taittelua. Lisäksi
Dr.Oetkerin yhteistyön siivittämänä Paula-lehmä oli mukana tapahtumassa.

Helsinki-päivä 12.6.
Aiempien vuosien kokemuksista johtuen ilmaisia viikonloppuopastuksia ei järjestetty. Kuitenkin Helsinki-
päivään liittyi ilmaisia yleisöopastuksia. Osallistujia kahdella opastuksella oli yhteensä 21.

Piparinkoristelutyöpaja 15.11., 20.11. ja 13.12. sekä 15.–16.12.
PipariBattle jalkautettiin museolla piparinkoristelutyöpajan merkeissä. Työpajan piparit olivat Ekbergin ja
koristeluaineet Dr. Oetkerin tarjoamia. Ensimmäinen työpaja järjestettiin Ravintolapäivän yhteydessä. Kaksi
viimeistä työpajaa järjestettiin Kaapelin Joulu -tapahtumassa Merikaapelihallissa.
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9.4. Kävijät

Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyihin tutustui vuonna 2014 yhteensä 8 505 henkilöä (5 822 vuonna
2013). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 46 %. Tulos on erinomainen ja se on museon kävijämäärä-
ennätys nykyisellä sijaintipaikalla.

2014 2013 2012 2011
kävijät näyttelyssä 8 505 5 822 3 968 3 732
museon kotisivuilla 16 399 13 103 9 178 11 650

Kävijöistä 41,6 % eli 3 539 oli ilmaiskävijöitä. Museoon pääsi tutustumaan maksutta Taiteiden yönä, Helsin-
ki-päivänä, isänpäivänä, äitienpäivänä ja Ravintolapäivinä. Mennään museoon -viikolla peruskoulujen oma-
toimiryhmät olivat maksuttomia. Ilmaiskävijöiksi merkittiin tietopalvelun asiakkaiden lisäksi kokoustilan
käyttäjät sekä opastettuihin oppilaitosvierailuihin osallistuvat henkilöt, sillä museon pääsymaksut heidän
kohdallaan sisältyvät vuokra- ja opastushintoihin.

Ryhmät

Opastetut ryhmät 130 (121)
Omatoimiryhmät 21 (13)
Työpajat

joista museon ulkopuolella
12 (23)
3 (17)

Oppilaitosryhmät
joista omatoimisia

108 (75)
10 (10)

Koululaisryhmät
joista omatoimisia

17 (17)
8 (0)

Muut ryhmät
joista omatoimisia

38 (40)
35 (3)

Ryhmät yhteensä 163 kpl (136)

Hotelli- ja ravintolamuseon kävijöistä ryhmien mukana tuli 25 % (30 %) henkilöluvun ollessa yhteensä 2126
(1773). Hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoille suunnattu Talon väkeä -opastus oli edelleen opastuksista suo-
situin.

Museon tilojen ulkopuolella järjestettiin työpajoja ja yleisöluentoja yhdessä Steiner-koulun kanssa. Näihin
ekologisen ruokakulttuuriviikon tapahtumiin osallistui 86 henkilöä.

Kokoustilaa vuokrattiin 10 (10) kertaa. Mahdollisuus tutustua museon näyttelyyn sisältyy aina kokoustilan
vuokraan. Koko museo vuokrattiin yksityiskäyttöön kahtena iltana.

Muut kävijä- ja kontaktimäärät

Tietopalvelussa vieraili yhteensä 86 henkilöä (119). Museon eri verkkopalveluissa vieraili museosta kiinnos-
tuneita seuraavasti:

 Museon kotisivut 16 399 (13 103) käyntiä
 Mobiilisivut / Flirttikone 11 597 (15 496, avattu huhtikuussa 2013)
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 Matkoilla.fi -portaali 256 käyntiä (2 140) HUOM! Ei enää toiminnassa.
 Kadonnut Kasari ja

www.matkaruokailu.fi 5 092 käyntiä (4 061)*
 Työväenruokailu 565 käyntiä (1 028)
 Restopedia 4 111 käyntiä (4 759)
 Moderni eksotiikka 880 käyntiä (avattu kesäkuussa 2014)
 Finna hrm.finna.fi 1 558 käyntiä käyntiä (avattu kesällä 2014)

* Kadonnut Kasari -sivusto ja matkaruokailu.fi sijaitsevat samalla palvelimella, eikä niiden kävijämääriä pys-
ty erottelemaan.

Hotelli- ja ravintolamuseon toiminta saavutti 48 963 henkilöä.

10. KANNATUSYHDISTYS

Hotelli- ja ravintolamuseon kannatusyhdistykseen kuului vuoden 2014 lopussa 180 (163) jäsentä ja 20 (25)
yhteisöjäsentä.

Toimintavuoden aikana yhdistys teki seuraavat tutustumisretket:
 10.3. Tutustumiskäynti ja lounas hotelli Kämpissä. Museon kokoelmiin luovutettiin Fanen piirros ja

Kämpin ruokalista.
 26.4. retki Pokrovan luostariin, Långvikin hotelli & Spahan, Wohlsin kartanoon ja lounas Kirkko-

nummen Bistro O matissa.
 6.-7.9. Retki Mäntän Serlachius-museoon ja Muroleen.
 4.11. Lounas Pompierissa ja tutustuminen hotelli Aleksanteriin
 2.12. Joululounas Lehtovaarassa

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.4. Pokrovan retken yhteydessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
jatkamaan Irina Hepolampi ja varapuheenjohtajaksi Risto Kuusiola. Varsinaisia jäseniä ovat Tuula Roiha
(rahastonhoitaja), Marja Peltola (sihteeri), Tarja Luoma ja Martti Helminen. Varalla Reima Kuuskoski, Tuo-
mo Kangasniemi, Markku Hellén ja Hannu Vierelä.

Kannatusyhdistys antoi toimintavuonna museolle avustusta 2.000 euroa. Lisäksi museo sai 500 € projek-
tiavustuksen uuden näyttelyn ideoimiseksi tehtävää Tukholman matkaa varten.

11. TALOUS

11.1. Museokauppa

Hotelli- ja ravintolamuseon museokauppa sijaitsee kolmen Kaapelimuseon yhteisessä aulassa museoiden
yhteisessä myyntipisteessä. Tuotteita on mahdollista tilata myös postitse. Museokaupan tuotteiden profiili
liittyy vahvasti museon erityisalaan ja linkittyy erityisesti ruokakulttuuriin. Kaupan päävastuu on museon-
johtajalla, 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.
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LIITE 1

Aukioloajat ja pääsymaksut

Aukioloajat

Hotelli- ja ravintolamuseon näyttely oli avoinna toimintavuotena 2.-31.12.2014 tiistaista sunnuntaihin, klo
11–18, poikkeuksia juhlapäivinä, yhteensä 302 päivää ja 2 114 tuntia.

Museon tietopalvelu oli avoinna 2.1.–27.6. ja 11.8.–19.12.2014 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 €


