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Lohjan Museon tulos- ja toimintakertomus vuodelta 2018 
 
Museon 107. toimintavuosi 
 

Lohjan Museo on toiminut kunnallisena museona 41 vuotta. Se kuuluu kaupungin 
organisaatiossa Elinvoima-toimialan sen Kaupunkisisällöt toimialueen alle. Lohjan 
museo on vastuussa aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tallettamisesta 
Lohjan kaupungin alueella. Museo tuottaa aineiston pohjalta tutkimuksia ja 
näyttelyitä sekä vastaa näyttelytiloista, joita vuokrataan myös ulkopuolisille.  
 
Lohjan Museon toimintaa ohjaa Lohjan kaupungin hallintosääntö. Vuonna 2009 
valmistunut Länsi-Uudenmaan kokoelmapoliittinen ohjelma luo suuntaviivat 
museon kokoelmatyölle. 
  
Lohjan Museo on sitoutunut myös Museoviraston ohjaamaan valtakunnalliseen 
TAKO-(tallennus- ja kokoelma) ohjelmaan. Ohjelman piiriin kuuluvat museot 
dokumentoivat yhteistyössä tämän päivän asioita ja ilmiöitä Suomessa. Lohjan 
Museo kuuluu pooliin ”Tuotanto, palvelut ja työelämä” ja on sitoutunut ensisijaisesti 
dokumentoimaan kaivostoimintaa ja muoviteollisuutta.  
 
Kuluneen vuoden aikana museo tuotti Iso-Pappilan näyttelytiloihin neljä näyttelyä, 
joista kaksi ”Maailman ihanin nukke” ja ”Pappilan paremmat pitsit” olivat yksityisten 
keräilijöiden kokoelmiin perustuvia näyttelyitä. Museon kesänäyttely ”Villiä viihdettä 
ja kasarimeininkiä” yhdisteli 1980-luvun ajankuvaa ja viihdemaailmaa. Yhteistyö-
kumppanina näyttelyssä oli Yleisradion pitkäaikainen pukusuunnittelija Satu-Marja 
Nygren, jonka kautta näyttelyn sisältö laajeni aikakauden Yleisradion viihdeohjel-
mien pukuihin ja ohjelmapätkiin. Joulunäyttely ”Rudolf Koivun talvi” koostui Koivun 
1930-40-luvun kuvitustöistä, joita on alun perin julkaistu koulu- ja satukirjoissa sekä 
lastenlehdissä. Esillä olleiden töiden originaalit kuuluvat WSOY:n kuvitusarkistoon.  
 
Lohjan pääkirjaston näyttelytilaan Linderinsaliin museo tuotti museon 
taidekokoelmaan kuuluvista töistä näyttelyn ”Rakkaudesta kotiseutuun. Maalauksia 
Lohjasta”. Joulukuussa Linderinsalissa avattiin kotimaista modernismia esittelevä 
näyttely ”Taidetta de la Chapelle”. Näyttely toteutettiin yhteistyönä Länsi-
Uudenmaan maakuntamuseon kanssa ja se esitteli de la Chapellen kokoelmaan 
kuuluvaa suomalaista modernismia sadan vuoden ajalta. Vuotta 1918 muisteltiin  
Lohjalla yksityisen ryhmän Linderinsaliin tuottamassa näyttelyssä ”Lohja 1918. 
Sata vuotta sisällissodasta”, jossa museo oli mukana asiantuntijatahona ja lainasi 
näyttelyyn esineistöä ja arkistoaineistoa. 
 
Lohjan kulttuuripolkuun museo tuotti kiertonäyttelyn ”Rudolf Koivun satukuvia”, jota 
varhaiskasvatuksen yksiköt voivat lainata käyttöönsä. Näyttelyyn tutustuminen 
onnistuu päiväkotien satuhetkien lomassa, sillä 21 kehystetyn kuvan lisäksi 
näyttely käsittää kuviin liittyvät sadut. Kulttuuripolun puitteissa museolla pidettiin 15 
”Roope-hiiren hyppy historiaan” esitystä, joissa vieraili 237 lasta. Multimediaa ja 
nukketeatteria yhdistelevä esitys tutustuttaa lapsia historiaan elämyksellisellä 
tavalla. Kouluyhteistyön puitteissa museo toimi yhteistyötahona Harjun yläkoulun 
historiakerhon toteuttamassa mobiilireitissä Lohjan vuoden 1918 
tapahtumapaikoille.  
 
Lohjan Museon näyttelyissä eri toimipisteissä ja järjestämissä tapahtumissa kävi 
yhteensä 26 090 vierailijaa. Vuoden aikana museo oli mukana kirjaston, Hiiden 
Opiston ja musiikkiopiston kanssa järjestämässä Lohjan Muisti-hankkeen 
esitelmäsarjaa. Esitelmiä oli yhteensä neljä. 
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Länsi-Uudenmaan museoiden yhteinen kokoelmakeskus, Leira avattiin 28.2.2018. 
Yleisö pääsee ryhmissä tutustumaan tilauksesta koko maakunnan aineelliseen 
kulttuuriperintöön. Leira on lajissaan ensimmäinen yleisön saavutettavissa oleva 
kokoelmakeskus Suomessa, jossa tutustutaan museoiden kulissien takaiseen 
toimintaan. Vuoden 2018 loppuun mennessä keskukseen oli tutustunut yhteensä 
596 vierailijaa. Kokoelmakeskuksen pääsymaksutulot jaetaan Länsi-Uudenmaan 
maakuntamuseon ja Lohjan Museon kesken. 
 
Kokoelmista annettiin esinelainoja yhteistyökumppaneiden näyttelyihin 70 kpl. 
Valokuva-arkistosta myytiin 85 valokuvaa Lohjan kaupungin kaavoitussuunnitelmia 
varten ja yksityiseen käyttöön.  

  

 
Talous 

 
Museon nettomenoista vastaa Lohjan kaupunki, tilivirastona toimi Lohjan 
kaupungin taloushallinto.  

 
Lohjan Museon toimintakulut olivat 434 482 € ja toimintatuotot 39 499 €. 
Toimintakate on -394 983 €. Luvuissa ei ole huomioitu museon saamaa 
valtionavustusta, joka vuonna 2018 oli 117 246 €. 
 
 

 
Museon hallinto 
 

Lohjan Museon hallinnosta vastasi Lohjan kaupungin vetovoimalautakunta ja sen 
alainen vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaosto. 
 
Vetovoimalautakunnan jäsenet: 
 
Salmenpohja, Juhana  puheenjohtaja 
Aittakumpu, Birgit   varapuheenjohtaja 
Hasu Eija   jäsen 
Lackman Taina  jäsen 
Lehtonen Markku  jäsen 
Lähteenmäki Ilkka  jäsen 
Pihlström Ari  jäsen 
Piiparinen Katri  jäsen 
Poikonen Piritta  jäsen 
Ristaniemi Teija  jäsen 
Selenius Matti  jäsen 
Turunen Janne  jäsen 
Välimäki Minna  jäsen 
 
Vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaoston jäsenet: 
 
Piiparinen Katri  puheenjohtaja 
Sevon Mika  varapuheenjohtaja 
Juhonen-Manninen Sari jäsen 
Jääskeläinen Lassi  jäsen 
Kuitunen Päivi  jäsen 
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Museon saavutettavuus, tiedotus ja viestintä 

 
Museon näyttelytiloihin on pyritty järjestämään esteetön pääsy kaikille 
museovieraille. Vanhat rakennukset asettavat kuitenkin omia rajoitteitaan mm. 
korkeat kynnykset ja rappusia.  
 
Lohjan Museon näyttelyt ovat olleet avoinna yleisölle tiistaista sunnuntaihin klo 12 
– 16 paitsi keskiviikkoisin klo 12 – 18. Kesäkuun alusta elokuun puoliväliin museo 
on avoinna tiistaista perjantaihin klo 11 – 17, keskiviikkoisin 11 – 19 ja 
viikonloppuisin klo 12 – 16. Lokakuun alusta alkaen museo on avattu yleisölle 
arkisin klo 11. 

 
Koululaisryhmiä ja muita ryhmiä on palveltu joustavasti myös varsinaisten 
aukioloaikojen ulkopuolella. 

 
Museo tiedottaa toiminnastaan lehti-ilmoituksin paikallislehdessä. Lohjan Museolla 
on omat facebook-sivut, joilla kerrotaan museon tapahtumista. Sivuilla on 537 
tykkääjää. Museolla on myös Instagram-tili 

 

 
Toimitilat 
 

Lohjan Museo 
 

Lohjan Museon päätoimipaikka on Lohjan seurakunnalta toistaiseksi vuokrattu 
viiden hehtaarin suuruinen Iso-Pappilan alue rakennuksineen ja puutarhoineen. 
Alue sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa osoitteessa Rovastinkatu 1. 
 
Näyttelytilat: 
 
Museon näyttelytilat sijaitsevat pappilan alueen eri rakennuksissa. Näyttelytiloja on  
pappilan päärakennuksessa, Lohjan vanhassa pedagogiorakennuksessa, 
tilanhoitajanrakennuksessa ja navettarakennuksen ullakolla. Piha-alueella 
sijaitseva karjakon mökki on sisustettu Roopen tuvaksi. Roopen tuvassa saa 
koskea, piirtää ja tehdä erilaisia tehtäviä. 
 
Navetan alakerran monitoimihalliin kootaan vuosittain museon kesän päänäyttely. 

 
Museon alueella sijaitsevat myös vanha apupapin rakennus 1700-luuvlta, jossa 
toimii museon kesäkahvila toukokuusta äitienpäivästä elokuun loppuun sekä vanha 
jalka-aitta, riihi Ojamon kartanolta ja viljamakasiini, jota on käytetty näyttelytilana ja 
tapahtumissa.  
 
Linderinsali, Lohjan pääkirjastossa, kuuluu myös museon hallinnoimiin 
näyttelytiloihin. 
 
Näyttelytiloja on yhteensä 800m². 
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Kokoelmatilat: 
 
Lohjan Museon kokoelmien pääosaa säilytetään Länsi-Uudenmaan 
kokoelmakeskus Leirassa Raaseporissa/Tammisaaressa, Teollisuuskatu 8. Leiran 
tiloista Lohjan Museolle on vuokrattu 700m².  
 
Museon toimisto, lipunmyynti museokauppa sijoittuvat pappilan päärakennukseen. 
Toimi- ja varastotiloja on yhteensä 770m² 
 
Päärakennus, pedagogio, navetta, Linderinsali ja kokoelmien säilytystilat on 
varustettu paloilmoitus- ja murtohälytyslaitteistolla. Museo on kaupungin atk-
verkossa.  
 
Museorakennuksilla on kiinteistövakuutus ja kokoelmat on palo- sekä murto- ja 
ryöstövakuutettu. Erityisiä näyttelyvakuutuksia on otettu tarpeen mukaan. 
 

 

Johannes Lohilammen museo 

 
Sammatissa sijaitseva Johannes Lohilammen museo toimii entisen Lohilammen 
tilan alueella. Museo on avoinna vain kesäaikana. Kuluneena kesänä museo oli 
avoinna kesäkuussa ja elokuun puoliväliin viikonloppuisin klo 12 – 16 ja 
heinäkuussa keskiviikosta sunnuntaihin klo 12 - 16.  
 
Museon perusnäyttely on esillä tilan päärakennuksessa ja viereisessä 
talousrakennuksessa. Alueella sijaitsee myös makasiini, jalka-aitta ja hirsiaitta, 
joissa on varastotilaa. Piha-alueen reunalla sijaitsee taidenavetta, jossa on 
kesänäyttely- ja tapahtumatilaa. 

 
Johannes Lohilammen museossa kävi 317 museovierasta. 

 

Paikkarin torppa 
 
Lohjan kaupungin ja Museoviraston tekemän sopimuksen pohjalta Lohjan Museo 
vastasi edelleen Sammatissa sijaitsevan Elias Lönnrotin syntymäkodin Paikkarin 
torpan avoinna pidosta kesän 2018 ajan. Torppa oli avoinna yleisölle kesäkuun 
alusta elokuun puoliväliin keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-17.  
 
Paikkarin torpassa vieraili 972 museovierasta. 

 

 
Näyttelytoiminta 
  
 Iso-pappilan näyttelytiloissa on esillä perusnäyttely ”Kotikaupunkimme Lohja”. 

Päärakennuksen lisäksi perusnäyttelyä on esillä museoalueen sivurakennuksissa 
sekä 1970-luvulla alueelle siirretyssä vanhassa pedagogiorakennuksessa. 
Näyttelytiloiksi remontoidut navetta ja viljamakasiini ovat vaihtuvien näyttelyiden 
käytössä. 

 
 Kuluneena vuonna lisättiin perusnäyttelyyn äänisisältöjä, mm. liiketunnistimella 

laukeavia äänimaisemia. Lisäksi pedagogion museohiiren tarinapisteitä uudistettiin 
muuttamalla museohiiren päät vastaamaan ulkonäöltään käytössä olevaa Roope-
hiirtä, museon pedagogista hiirihahmoa (niskakeppinukke).  
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 Kuluneen vuoden aikana museo tuotti Iso-Pappilan näyttelytiloihin neljä näyttelyä, 
joista kaksi ”Maailman ihanin nukke” ja ”Pappilan paremmat pitsit” olivat yksityisten 
keräilijöiden kokoelmiin perustuvia näyttelyitä. Museon kesänäyttely ”Villiä viihdettä 
ja kasarimeininkiä” yhdisteli 1980-luvun ajankuvaa ja viihdemaailmaa. Yhteistyö-
kumppanina näyttelyssä oli Yleisradion pitkäaikainen pukusuunnittelija Satu-Marja 
Nygren, jonka kautta näyttelyn sisältö laajeni aikakauden Yleisradion viihdeohjel-
mien pukuihin ja ohjelmapätkiin. Joulunäyttely ”Rudolf Koivun talvi” koostui Koivun 
1930-40-luvun kuvitustöistä, joita on alun perin julkaistu koulu- ja satukirjoissa sekä 
lastenlehdissä. Esillä olleiden töiden originaalit kuuluvat WSOY:N kuvitusarkistoon.  
 
Lohjan pääkirjaston näyttelytilaan Linderinsaliin museo tuotti museon 
taidekokoelmaan kuuluvista töistä näyttelyn ”Rakkaudesta kotiseutuun. Maalauksia 
Lohjasta”. Joulukuussa Linderinsalissa avattiin kotimaista modernismia esittelevä 
näyttely ”Taidetta de la Chapelle”. Näyttely toteutettiin yhteistyönä Länsi-
Uudenmaan maakuntamuseon kanssa ja se esitteli de la Chapellen kokoelmaan 
kuuluvaa suomalaista modernismia sadan vuoden ajalta. Vuotta 1918 muisteltiin  
Lohjalla yksityisen ryhmän Linderinsaliin tuottamassa näyttelyssä ”Lohja 1918. 
Sata vuotta sisällissodasta”, jossa museo oli mukana asiantuntijatahona ja lainasi 
näyttelyyn esineistöä ja arkistoaineistoa. 
 
Lisäksi museo tuotti varhaiskasvatuksen käyttöön kiertonäyttelyn ”Rudolf Koivun 
satukuvia”, jota päivähoidon yksiköt voivat lainata käyttöönsä. Näyttelyyn 
tutustuminen onnistuu päiväkotien satuhetkien lomassa, sillä 21 kehystetyn kuvan 
lisäksi näyttely käsittää kuviin liittyvät sadut. 
 

 Johannes Lohilammen museon pihapiirissä sijaitsevaa Taidenavettaa vuokrattiin 
kesän aikana kulttuuritapahtumiin, taidenäyttelykäyttöön sekä yksityisten pitämiin 
perhejuhliin. Lisäksi vieressä sijaitseva Sammatin vapaa kyläkoulu vuokrasi 
taidenavettaa keväällä ja syksyllä opetustilaksi. Sammatin keskustassa 
sijaitsevassa Lainajyvästössä oli kesän aikana yksi taidenäyttely.  

  
ISO-PAPPILA 
     - 31.1. STOP! Kohtaa menneisyytesi. Tunnetko suomalaisuutesi? 

13.2.- 3.6. Maailman ihanin nukke 

23.5. - 2.9.  Villiä viihdettä ja kasarimeininkiä 

15.6. - 30.9. Pappilan paremmat pitsit 

1.11. - 10.3. Rudolf Koivun talvi 

 

LINDERINSALI 

        - 27.1. Toristoori   

31.1. - 14.2. Hiiden Opisto. Käsityön perusopetuksen käsityön loppunäyttely 

15.2. - 31.3. Lohjanseudun Kuvataidekoulu 

3.4. - 16.4. Kädentaitojen kevätnäyttely/ Hiidenopisto 

16.4. - 28.4. Lohjan kuvataidenäyttely/ Hiidenopisto 

8.5. - 25.8. Lohja 1918-2018 

1.9. - 30.9. Lohjan kameraseura ry 70 vuotta, Valokuvanäyttely 

4.10. - 25.11.Rakkaudesta kotiseutuun. Maalauksia Lohjasta 

11.12. -2.2.2019 de la Chapelle taidetta 
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SAMMATTI 

TAIDENAVETTA 

16.5. - 31.5. Sammatin vapaa kyläkoulu 

3.6. - 30.6. Helena Kilpiäinen. Kuvataidenäyttely 

11.6. - 17.6.  Jukka-Pekka Lilja KAEKU ry, kulttuuritapahtuma 

25.6. - 1.7. Jukka-Pekka Lilja KAEKU ry, kulttuuritapahtuma 

2.7. - 31.7. Jonas Gustavsson ja Laura Pikarla. Taidenäyttely 

SAMMATIN LAINAJYVÄSTÖ 

27.7. - 3.8. Taidenäyttely. Anne-Mari Aho 

 

 
Tutkimustoiminta  
 
 Museossa tehdään jatkuvasti kokoelmiin kohdistuvaa tutkimustyötä. Erilaista 

neuvonta-, opastus- ja opetustyötä ja tiedotustoimintaa varten on tehty pienehköjä 
paikallishistoriallisia tutkimustehtäviä. 

 
 Museo on avustanut ja tukenut tutkijoiden museon toiminta-aluetta koskevia 

tutkimushankkeita. 
 

 
Museon kokoelmat 
 

Esine- ja valokuvakokoelmat 
 

Museon esinekokoelma koostuu 23 200 esineestä. Toimintavuoden aikana 
esinekokoelma karttui 20 esineellä. Uudet esineet tulevat museoon eri lahjoittajilta. 
Esineitä vastaanotettaessa kiinnitetään huomiota kontekstitietoihin ja kuntoon sekä 
siihen, että ne ovat museon nykyisen kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisia. 
 
Esinekokoelmaa hallitaan kokoelmajärjestelmä Musketilla, johon on digitoitu n. 
13 300 museon esinettä. 

  
 Museon kuva-arkisto on pappilan alueella navettarakennuksessa. Kuvakokoelmat 

käsittävät kaikkiaan n. 80 000 kuvaa. Kokoelmaa kartutettiin vuoden aikana 
kuvaamalla nykyistä Lohjan kaupunkiympäristöä. Kuva-arkiston järjestäminen ja 
seulonta on jatkuvaa toimintaa. Varsinaiseen kuvaluettelointiin ei ollut 
henkilöresursseja. 

 
Kuva-ainestoa on digitoitu, mutta digitoidut kuvat eivät ole museon 
kokoelmahallintajärjestelmässä.  

 

 
Kirjasto ja arkisto 

 
 Museolla on oma pieni käsikirjastonsa, josta ei lainata teoksia ulos. Teokset on 

järjestetty yleisten kirjastojen luokituskaavan mukaisesti. Käsikirjasto on karttunut 
vuoden aikana 41 niteellä ja käsittää vuoden päättyessä reilut 6000 
luettelonumeroa. Kirjaston kartuttamiseksi museo kuuluu kulttuurihistoriallisten 
museoiden julkaisuvaihtorenkaaseen.  
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 Museon arkisto on tyypiltään kotiseutuarkisto ja oman arkistoaineistonsa ohella 

arkistossa säilytetään paikallisten yhdistysten aineistoja. Arkiston kokonaislaajuus 
on 207 hyllymetriä. 

  
Museon AV-arkiston laajuus on n. 200 tuntia. Koko nauhoitearkisto on luetteloitu. 

 
 
 
Tapahtumat ja tilaisuudet 
 
  Tapahtumat museolla: 
 

3.1. Robert Boldtin syntymäpäivä-tilaisuus museon navetalla. 
Lojosamfundet r.f.  

24.5. Perennanvaihtoa museon pihapiirissä. Lohjanseudun puutarhaseura. 
26.5. Teatteriryhmä Nasakan improvisaatioesitys museon navetan vintillä 
3.6. Konsertti Omenankukkien aikaan museon puutarhassa, järj. Lohjan 

orkesterinystävät ry. 
10.6. Museohiiri Roopen nimipäivät. Talutusratsastusta, kasvomaalausta, 

askartelutyöpaja, teatteriryhmä Nasakka navetan vintillä. Vapaa pääsy 
näyttelyihin. Satu-Marja Nygrén esitteli ”Villiä viihdettä ja 
kasarimeininkiä”-näyttelyä. 

5.7. Yhteislaulutilaisuus. Lohjan Miehet 
10.7. Suuri maalaustapahtuma Lohjan Museon pihapiirissä, järj. Lohjan 

taideyhdistys ry. 
12.7. Yhteislaulutilaisuus. Lohjan Miehet  
18.7. Lohjan Museon syntymäpäivät 107 v. Askartelupajoja. Muskarituokio, 

Leena Suomela ja Riitta Haapanen. Nukketeatteriesitys ”Kulta 
Noutavainen ja kumman kiukkuinen siivekäs” teatteri SudenEnne. 
Tanssi-ja musiikkiesitys: Helena Hietaniemi tanssi, Heikki Hämäläinen 
sello. ”Pappilan paremmat pitsit”-näyttelyn esittely Marjatta Hietaniemi 

19.7. Yhteislaulutilaisuus. Lohjan Miehet. 
21.7. Nostalgiamotoristit museolla  

 26.7. Yhteislaulutilaisuus. Lohjan Miehet. 
11.8. Teatteriryhmä Nasakan improvisaatioesitys museon navetan vintillä 
18.8. Lohja Soi-tapahtuman konsertti ”Tähtiä ja timantteja museon yössä” 
24.8. Tapahtumien yö klo 16-21. Näyttelyihin vapaa pääsy. 
23.9.  Omenakarnevaalit museoalueella ja tapahtumakentällä, järj. Lohjan 

Omenakarnevaalit ry. 
15.-16.12.   Menneen ajan joulumarkkinat. Yleisölle vapaa pääsy, hevosajelua.  
museon tiloissa vieraili 3 500 kävijää. Hiiden Opiston taitoaineet esittäytyivät 
navettasalissa. 
 
Muut tapahtumat: 
Kokoelmakeskus Leiran avajaisia vietettiin Tammisaaressa 28.2.2018. 
 
Lohjan Muisti-hanke on yhteistyötä Lohjan Museon, Lohjan kirjaston, Hiiden 
Opiston ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston kanssa. Organisaatiot järjestävät 
yhteisesti erilaisia teemallisia luentosarjoja. Vuonna 2018 järjestettiin yhteensä 
neljä luentoa teemana Vuoden 1918 tapahtumat: ”Lohja Suomen itsenäistymisen 
aikaan 1917”, ”Kansalaissota ja Lohja”, ”Sodasta rauhaan: Suomi 20- ja 30-
luvuilla”, ”Kansalaissota-aihetta lähestytään romaanien Veriruusut (2008) ja 
Lahtarit (2017) näkökulmista. 
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Rakennussuojelu ja kaavoitus 
 

 Museo toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen kaavoittajien 
 ja rakennustarkastuksen kanssa tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja.  
 
Toimintavuoden aikana museo käsitteli useita kaava-alueita ja yksittäisiä 
suojelukohteita. Lisäksi museo on avustanut Museovirastoa tarkastamalla 
rakennushistoriallisia kohteita ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 
 
 
Kulttuuripolku 

 
 Museo on mukana Lohjan kaupungin Kulttuuripolku-hankkeessa, jossa kaikki 

kaupungin ala- ja yläkoulujen oppilaat käyvät läpi kotikaupunkinsa tarjoamia 
kulttuuripalveluita. Lohjan Museon osalta kulttuuripolku kietoutuu nimikkohahmon, 
Roope-hiiri, ympärille. Roope-hiiri on museon pedagoginen hiirihahmo, 
museoartesaani Elina Onteron valmistama niskakeppinukke.  

 
Kulttuuripolun puitteissa museolla pidettiin 15 ”Roope-hiiren hyppy historiaan” 
esitystä, joissa vieraili 237 lasta. Multimediaa ja nukketeatteria yhdistelevä esitys 
tutustuttaa lapsia historiaan elämyksellisellä tavalla. Esitys on suunniteltu v. 2016 
yhteistyönä museon henkilökunnan kesken. Tekninen suunnittelu ostettiin 
asiantuntijapalveluna Tachyonetiltä. Vuorovaikutteisessa esityksessä on yhdistetty 
elementtejä nukketeatterista ja videoprojisoinnista. Lisäksi esityksiin kuuluu 
toiminnallinen osuus, jossa lapset etsivät QR-koodirasteja, joissa animoitu Roope-
hiiri kertoilee museoesineistä ja niiden käyttötavoista 
 
Kouluyhteistyön puitteissa museo toimi yhteistyötahona Harjun yläkoulun 
historiakerhon toteuttamassa Seinättömän museon mobiilireitissä Lohjan vuoden 
1918 tapahtumapaikoille. Lohja 1918 reitti on liitetty museon sivuille 
tarinatallentimeen, johon on aiemmin tuotettu Lohjan torin vaiheista kertova reitti. 
Harjun koulun tekemä reitti löytyy osoitteesta www.tarinasoitin.fi/lohjanmuseo.  
 
Paikkakunnan koululaisilla on vapaapääsy museoon. Osa ryhmistä on varannut 
museolta opastuksen, osa on tutustunut museoon opettajan ohjauksessa. Lohjan 
Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on Lohjalla Lukumummo-vapaaehtoistoimintaa. 
Museon ”Rudolf Koivun talvi” –näyttelyssä ”lukumummo” luki näyttelyyn liittyvää 
satua päiväkoti- ja koululaisryhmille näyttelyopastuksien yhteydessä (7 kertaa). 
Päiväkoti, koululais- ja opiskelijaryhmien opastuksiin osallistuneiden henkilömäärä 
oli vuoden aikana yhteensä 911.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tarinasoitin.fi/lohjanmuseo
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Museon henkilökunta 
 

Museolla oli vuonna 2018 kuusi vakituista työntekijää. Sen lisäksi palkattiin 
tilapäistä määräaikaista henkilökuntaa omilla määrärahoilla. 
 
Vakituinen henkilökunta: 
 
Museoammatillinen henkilökunta: 
 
Ahtela, Eero, FK (1988) 
museonjohtajan virassa 1.1.-31.12. 
 
Halinen, Leena-Maija, FM (2000) 
museoamanuenssin toimessa 1.1.-31.12. 
 
Kankaanpää, Iiris, FM (2006) 
museoamanuenssin toimessa 1.1.-31.12. 

 
Muut toimihenkilöt: 
 
Elevant Tapio (2005) 
museomestarin toimessa 1.1.-31.12. 
 
Ontero Elina (2013) 
museoartesaanin toimessa 1.1.-31.12. 
 
Hakulinen Marja-Liisa (2012) 
toimistosihteerin toimessa 1.1.-31.12. 

 
 
Määräaikaiset ja muut työntekijät: 
 
Liiri Anna 
kahvilanhoitaja Lohjan Museo 2.5.-30.9. 
 
Sallinen Anniina 
kahvila-apulainen Lohjan Museo 4.6.-29.7. 
 
Koponen Saara-Sofia 
Konservointiopintojen museoharjoittelija Lohjan Museo 7.5.-13.7. 
 
Suokko Niko 
Työkokeilu Lohjan Museo 14.5.-31.8. 
 
Perttala Aleksi 
TET-harjoittelu Lohjan Museo 29.10.-9.11. 
 
Sara Lehto 
TET-harjoittelu Lohjan Museo 3.12.-14.12. 

 
 



 11 

Rannikko Reino 
vahtimestari/Lohilammen museo ja Paikkarin torppa 1.1.-31.12. 

 
Elo Katariina 
kesäopas/Paikkarin torppa ja Johannes Lohilammen museo 13.6.-5.8. 
 
Elo Kristina 
kesäopas/Paikkarin torppa ja Johannes Lohilammen museo 9.6.-5.8. 

 
 Johansson Jani 
 kesäopas/Paikkarin torppa 27.6.-5.8. 
 
 Nordström Heidi 

kesäopas/Paikkarin torppa ja Johannes Lohilammen museo 9.6.-5.8. 
 

  
 
Kesällä 2018 museon valvonnassa koulunkäyntiavustajat: 
 
Amilon-Syvälähde Annele 
Haapanen Riitta 

 Kent Angelika 
 Mustasalmi Kristiina 

Mäentausta Tarja 
Vikström Hanna 

 
 
 

 
 


