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K O N S E P T I
Ammattilaiselta toiselle-työpajoissa museoiden kokoelma- ja

yleisötyö kohtaavat majoitus- ja ravitsemisalan osaajat.

Työpajat tuovat pienryhmissä yhteen eri sukupolvien

ammattilaiset museofoorumille keskustelemaan ja jakamaan

oman alansa oppeja ikäluokalta toiselle. Tavoitteena on

ammatti-identiteetin vahvistuminen sekä ammatillinen

voimaantuminen.

 

O S A L L I S T U J A T

T Y Ö P A J A N  S I S Ä L T Ö

ammattiin opiskelevat

työuralla jo olevat osaajat

eläköityneet konkarit

museon  henkilökunta  sekä  kokoelmaesineet

M A T E R I A A L I T
Kokoelmaesineet ja arkistoaineisto: työvälineet, työvaatteet,

työtodistukset, oppikirjat, valokuvat

Muistitietoaineisto: haastattelut ja muistelmat joko tekstinä

tai audiona

Alan kehityksen aikajana: tulee kattaa noin vuodet 1950-

2020 riippuen osallistujien työuran pituudesta. Aikajanan voi

toteuttaa monella eri tavalla, mutta sen tulee sisältää alan

keskeisimmät muutokset, lainsäädännön uudistukset ja

yleiset yhteiskunnalliset tapahtumat

Osallistujien ennakkotehtävä: oman uran aikajana

Osallistujien mahdollisesti mukanaan tuoma aineisto, kuten

valokuvat ja työtodistukset

 Osallistujien työuran ja opintopolun pohtiminen: mikä oli
ensimmäinen kipinä, joka sai lähtemään alalle? Mistä
ammattitaito ja osaaminen hankittu? Mitkä tekijät saaneet
viihtmään alalla? Mistä tunnistaa ammattilaisen?
Alan yleinen kehitys: millaisia lainsäädännöllisiä tai
työkulttuurin muutoksia on tapahtunut? 
Millaisia eroja tai jatkuvuuksia eri sukupolvien välillä on?
Miten oma ura ja yleinen kehitys sopivat yhteen vai
sopivatko?
Keskeisiä teemoja: työhyvinvointi, ammatti-identiteetti,
työturvallisuuden kehitys, tasa-arvo



T Y Ö P A J A S U U N N I T E L M A

Muistitietoaineisto johdattelee alan menneisyyteen ja se avaa jotain muutosta

tai etäisyyttä nykyhetken suhteen.

Muistitietoaineiston avaaminen: mitä ajatuksia herätti? Mikä oli vierasta,

outoa, hauskaa tai tuttua?

Avaavat kysymykset osallistujille: mitä kautta lähdit itse alalle? Hankitko

muodollista koulutusta vai opitko työn kautta?

Aikajana esitellään osallistujille ja sen avulla avataan alustavasti alan

kehitystä. Tukena esittelyssä voidaan käyttää jo kokoelmaesineitä, joiden

kautta muutoksia konkretisoidaan, tai valokuvia.

Osallistujat sijoittavat postit-lapuilla oman ura- ja opintopolkunsa aikajanalle:

työpaikat, valmistumisvuodet, oman ammatti-identiteetin kannalta tärkeät

kokemukset ja elämykset, alan isoimmat muutokset omasta näkökulmasta,

ensimmäinen työ- tai harjoittelupaikka.

Aikajanan yhteinen käsittely: miten alan yleinen historia ja osallistujien tarinat

nivoutuvat yhteen? Miten ulkopuoliset ovat suhtautuneet alaan ja sen

työntekijöihin?

Museon arkistokokoelmien työtodistusten kautta hahmotellaan, miten

työntekijöiden työsuorituksen tai työtehtävien kuvailu on muuttunut.

Vertaillaan osallistujien omiin työtodistuksiin: mitkä tekijät saaneet

viihtymään samassa työpaikassa? Miksi työpaikkaa saatettu vaihtaa usein?

Millainen on ollut työyhteisön rooli? 

Alan historian kautta pohdintaa siitä, tuleeko kehitys säilymään

samankaltaisena myös jatkossa.

Keskeisiä kysymyksiä: millaisia kehityskulkuja alalla on nyt? Miten ne tulevat

vaikuttamaan 2020- tai 2030-luvuilla?

Osallistujat kirjoittavat tulevaisuuden skenaarioitaan postit-lapuille ja

kiinnittävät ne aikajanalle

Opiskelijat ääneen: valmistavatko opinnot haasteisiin? Haluavatko alan

työntekijät pysyä alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa vaaditaan?

Millaisia haaveita tai toiveita osallistujilla on? Mitä voidaan kehittää?

Esittäytyminen ja muistitietoaineisto jäänrikkojana (10-15 min.)

 

Aikajanatehtävä (30-45 min.)

 

Työtodistusten tarkastelu (15 min.)

 

Kahvitauko (10-15 min.)

 

Muistitietoaineiston kautta tulevaisuuteen (30 min.)

 

Työpajan päättäminen ja kiitokset


