
Tutustu hankkeeseen: avaramuseo.blogspot.com

Suomen museoliitto Hankkeen koordinointi  ja hallinto
pauliina.kinanen@museoliitto.fi, 040 354 2205

Porin taidemuseo Aikuisväestö ja seniorit
anni.venalainen@pori.fi, 044 701 7601

Satakunnan Museo Aikuisväestö ja seniorit
outi.kivimaki@pori.fi, 044 701 4410

Tampereen museoiden museopeadagoginen TAITE-yksikkö Maahanmuuttajat
jaana.ylanen@tampere.fi, 040 800 7874

Tekniikan museo Yritykset ja yritysten työntekijät
anna.iso-ahola@tekniikanmuseo.fi, 045 341 4544

Työväenmuseo Werstas Työttömät ja lomautetut
ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi, 050 440 1157 

CICERO Learning -verkosto Hankkeen arviointi- ja tutkimustyö
leena.tornberg@helsinki.fi, 050 317 54419 

Museot tarjoavat mahdollisuuden elin ikäiseen oppimiseen avoimessa ja 
informaalissa ympäristössä. Avara museo -hankkeen avulla museoista pyritään 
kehittämään erilaisille aikuisryhmille avoimia ja kiinnostavia oppimisympäristöjä.

Hankkeessa kehitetään museoammattilaisten aikuispedagogista osaamista 
sekä aikuisväestölle kohdennettuja toiminta malleja ja palveluita. Erilaisista aikuis-
ryhmistä kohteena ovat erityisesti työttömät ja lomautetut, maahanmuuttajat, 
seniorit sekä yritysten työntekijät. 

Avara museo -hankkeessa saavutettua uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä 
levitetään valtakunnallisesti museoalan ammattilaisille sekä laajemminkin kulttuuri- 
perintö- ja taide alojen parissa työskenteleville tahoille.

Yhteystiedot ja osahankkeiden vastuualueet:

Avara museo 
– KEHITTYVÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ AIKUISILLE



Learn more about the project: avaramuseo.blogspot.com

Finnish Museums Association Coordination of the project
pauliina.kinanen@museoliitto.fi, +358 40 354 2205

Pori Art Museum Senior Citizens
anni.venalainen@pori.fi, +358 44 701 7601

Satakunta Museum Senior Citizens
outi.kivimaki@pori.fi, +358 44 701 4410

Museum educational unit of Tampere museums TAITE Immigrants
jaana.ylanen(@)tampere.fi, +358 40 800 7874

Museum of Technology Company Employees
anna.iso-ahola@tekniikanmuseo.fi, +358 45 341 4544

The Finnish Labour Museum Werstas Unemployed
ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi, +358 010 420  9227 

CICERO Learning -network Evaluation and research in the project
leena.tornberg@helsinki.fi,  +358 50 337 1399

Museums can provide an open and informal context where the idea of lifelong 
learning could be put into practice.  The purpose of the Open Museum project is 
to develop museums into accessible and interesting sites of learning for various 
groups of adults.

The project will increase the adult-education skills of museum staff mem-
bers as well as develop new operation models and services for adult visitors of 
museums. Project will take in to consideration various adult groups, such as the 
unemployed, immigrants, senior citizens and company employees. 

New knowledge and good practices achieved during the project will be 
conveyed nationwide to museum professionals and even more widely to various 
actors in the field of cultural heritage and arts.

Contact information and target groups:

Open Museum 
– A DEVELOPING LEARNING ENVIRONMENT 
 FOR ADULTS


