
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Lähde	  ammattilaisvaihtoon	  
Yhdysvaltoihin,	  Britanniaan	  tai	  Irlantiin!	  

Suomen	  Lontoon	  instituutti	  ja	  Suomen	  New	  Yorkin	  kulttuuri-‐instituutti	  
käynnistävät	  2014	  Ammattilaiset	  liikkeelle	  –	  Fellows	  on	  the	  Move	  –hankkeen.	  
Se	  kannustaa	  taide-‐,	  museo-‐	  ja	  arkistoalan	  ammattilaisia	  liikkuvuuteen.	  Se	  
myös	  tarjoaa	  mahdollisuuden	  lyhytkestoisia	  opintomatkoja	  pidempiin	  
vierailuihin	  ja	  työskentelyjaksoihin.	  
Hanke	  keskittyy	  suomalaisen	  taide-‐,	  arkisto-‐	  ja	  museo-‐osaamisen	  

kansainvälistämiseen	  ja	  näkymiseen	  Suomen	  maantieteellisten	  rajojen	  
ulkopuolella.	  Vastaavasti	  suomalainen	  ammattilaiskenttä	  saa	  osakseen	  
merkittävän	  määrän	  ajanmukaista	  kansainvälistä	  ammattiosaamista.	  

	  
	  
	  
Konsepti	  

Mitä	  tavoittelemme?	  
Suomalaisten	  kuraattoreiden	  ja	  muistiorganisaatioiden	  ammattilaisten	  
liikkuvuuden	  edistämistä	  ja	  ammattitaidon	  parantamista!	  
Ideoita,	  hankkeita,	  muutosta!	  

Kenen	  kanssa?	  
Suomen	  Lontoon	  instituutti	  ja	  Suomen	  New	  Yorkin	  kulttuuri-‐instituutti	  luovat	  
Britanniassa,	  Irlannissa	  ja	  Yhdysvalloissa	  partneri-‐instituutioiden	  verkoston.	  
Vastaavasti	  britannialaiset,	  irlantilaiset	  ja	  yhdysvaltalaiset	  asiantuntijat	  voivat	  
vierailla	  suomalaisessa	  organisaatiossa.	  

Aikaikkuna?	  
Vierailuista	  ja	  työskentelyjaksoista	  sovitaan	  2-‐3	  kuukauden	  ajaksi.	  

Millä	  perusteella?	  
Vierailijoiksi	  lähtevät	  esittävät	  projektisuunnitelman	  ja	  perustelevat	  mistä	  heidän	  
osaamisalueestaan	  olisi	  hyötyä	  yhdysvaltalaiselle,	  brittiläiselle	  tai	  irlantilaiselle	  
organisaatiolle,	  ja	  vastaavasti,	  mitä	  uutta	  osaamista	  heidän	  omassa	  organisaatios-‐
saan	  kaivataan.	  Tarkoituksena	  on	  tarjota	  mahdollisuuksia	  sekä	  aitoon	  yhteistyöhön	  
vastaanottavassa	  organisaatiossa	  että	  kulttuurienväliseen	  organisaatioiden	  
vertailevaan	  tarkasteluun.	  

	  
	  
	  
	  
	  



Osaamisen	  jakaminen	  

Hankkeeseen	  osallistujien	  kokemukset	  tuodaan	  yhteen	  hankkeen	  loppupuolella	  toteutettavissa	  
pyöreän	  pöydän	  keskusteluissa.	  Näihin	  kutsutaan	  osallistujiksi	  sekä	  suomalaisia	  osallistujia	  että	  
ulkomaisten	  vastaanottajaorganisaatioiden	  edustajia.	  Pöydän	  ympärillä	  kohtaavat	  siis	  sekä	  
englanninkielisen	  maailman	  taide-‐,	  museo-‐	  ja	  arkistoalan	  ammattilaiset	  että	  heidän	  suomalaiset	  
kollegansa.	  

Osallistujat	  keskustelevat	  ja	  raportoivat	  kokemuksistaan	  tarkoitusta	  varten	  luodulla	  alustalla	  jo	  
hankkeen	  aikana.	  Tuloksista	  kootaan	  yhteinen	  julkaisu,	  joka	  ilmestyy	  hankkeen	  päätyttyä.	  
Liikkuvien	  ammattilaisten	  omissa	  osa-‐projekteissa	  voi	  mielellään	  olla	  mukana	  tutkimuksellinen	  
aspekti,	  ja	  julkaisussa	  on	  siten	  mahdollisuus	  myös	  tutkimuskirjoittamiseen.	  

Liikkeellä	  olevien	  ammattilaisten	  hankkeet	  voivat	  liittyä	  myös	  näyttelyiden	  kuratoimiseen	  ja	  
tuottamiseen	  tai	  instituutioiden	  erityistoimintoihin	  perehtymiseen	  –	  esimerkiksi	  paneutuminen	  
yhteisöllisyyden	  tai	  kulttuurisen	  diversiteetin	  rakentamiseen	  museon	  toiminnassa.	  
Arkistoulottuvuus	  tuo	  mukaan	  avoimen	  tiedonkulun	  uusien	  mahdollisuuksien	  kartoittamisen	  ja	  
hyödyntämisen.	  Haku	  toteutetaan	  Suomen	  päässä	  avoimena,	  mutta	  partneri-‐instituutiot	  
vaikuttavat	  lopullisiin	  valintoihin.	  

	  

Teemat	  

Yksityiskohtaiset	  teemat	  muodostuvat	  tapauskohtaisesti	  hankkeeseen	  osallistuvien	  
ammattilaisten	  ja	  vastaanottavien	  organisaatioiden	  tarpeiden	  mukaisesti.	  

Muutamia	  yleisen	  tason	  teemoja	  ovat:	  

• Arkistojen	  ja	  museoiden	  hyödyntäminen	  opetuksessa	  
• Diversiteetti,	  yhteisöllisyys,	  avoimuus,	  vapaa	  pääsy	  ja	  vapaaehtoistyö	  
• Avoin	  data	  ja	  muut	  avoimet	  tietoaineistot	  
• Museoiden	  ja	  arkistojen	  yhteiskuntavastuu	  ja	  asema	  yhteiskunnassa	  

	  

Mitä	  hankkeesta	  seuraa?	  

Hankkeella	  saavutettavia	  hyötyjä	  ovat	  mm:	  

• Kansainvälinen	  liikkuvuus	  ja	  ammattitaidon	  kehittäminen	  
• Tietoaineistojen	  avaaminen	  ja	  aineistojen	  luovan	  jatkokäytön	  tukeminen	  
• Uudet	  ja	  innovatiiviset	  hankkeet	  
• Taidetta	  koskevan	  tiedon	  syventäminen	  
• Arkistojen	  ja	  museoiden	  yhteiskunnallisen	  merkittävyyden	  kasvattaminen	  
• Uusien	  yhteistyöverkostojen	  luominen	  
• Parhaiden	  käytäntöjen	  levittäminen	  
• Uudet	  ajatukset	  ja	  energia	  

Useat	  hyödyistä	  ovat	  kumulatiivisia.	  Diversiteettiin,	  saavutettavuuteen	  ja	  yleisötyöhön	  
paneutuminen	  vahvistaa	  ymmärrystä	  museoiden	  ja	  arkistojen	  yhteiskuntavastuusta.	  
Taidehankkeiden	  innovatiivinen	  tuottaminen	  lisää	  taiteilijoiden	  työskentelymahdollisuuksia.	  
Tietoaineistojen	  avaaminen	  mahdollistaa	  uudenlaista	  aineistojen	  hyötykäyttöä	  ja	  digitaalisia	  
innovaatioita,	  jotka	  tuottavat	  taloudellista,	  kulttuurillista	  ja	  koulutuksellista	  hyötyä.	  
Asiakirjahallinnon	  ammattilaisten	  osaamisen	  kehittäminen	  tehostaa	  hallintoa	  ja	  uudet	  
yhteistyöverkostot	  siirtävät	  uutta	  osaamista	  myös	  arkisto-‐	  ja	  museoalan	  kentän	  ulkopuolelle



Ohjelmaan	  hakeminen	  

Kolmivuotinen	  ohjelma	  alkaa	  vuonna	  2014.	  Avoinna	  on	  kaikkiaan	  kahdeksan	  paikkaa	  Iso-‐
Britannian,	  Irlannin	  ja	  Suomen	  välillä.	  
Vuotta	  2014	  koskevat,	  Iso-‐Britanniaan	  ja	  Irlantiin	  osoitetut	  hakemukset	  tulee	  osoittaa	  Suomen	  

Lontoon	  instituuttiin	  16.12.2013	  mennessä	  (antti.halonen@finnish-‐institute.org.uk).	  
Suomen	  Lontoon	  instituutti	  vastaa	  ohjelmaan	  osallistuvan	  ammattilaisen	  matka-‐	  ja	  

asumiskuluista.	  Lähettävä	  organisaatio	  vastaa	  ammattilaisen	  palkkakustannuksista.	  
Vastaanottava	  organisaatio	  on	  sitoutunut	  antamaan	  ammatillista	  ohjausta	  ja	  tukea	  
vaihdon	  aikana.	  

	  
	  

	  
Hakijalla	  tulee	  olla	   	   	   Hakemusta	  varten	  tulee	  lähettää	  
	  
•	   yli	  viiden	  vuoden	  työkokemus	  taide-‐,	  
	   arkisto-‐	  tai	  museoalalta	  
•	   hyvä	  englannin	  kielen	  taito	  
•	   mahdollisuus	  työskennellä	  ulkomailla	  	  
	   n.	  kolmen	  kuukauden	  ajan	  
•	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  halu	  jakaa	  työnsä	  tulokset	  

•	   motivaatiokirje	  ja	  ehdotus	  vaihtoaikana	  	  
	   toteutettavasta	  projektista	  
•	   lähettävän	  organisaation	  	   	  
	   suostumus	  vaihtoon	  
•	   hakijan	  ansioluettelo	  
	  
	   	  	   Yhdysvaltoihin	  suunnattu	  haku	  	  
	   käynnistyy	  vuoden	  2014	  puolella.	  
	  

	  

Tiedustelut	  

Iso-‐Britannia	  ja	  Irlanti:	  taide-‐ala	  ja	  museot:	  susanna.pettersson@finnish-‐institute.org.uk	  ;	  
arkistot:	  antti.halonen@finnish-‐institute.org.uk	  	  
Yhdysvallat:	  rossi@ficultureny.org	  ;	  laamanen@ficultureny.org	  	  
	  
	  


