Riuttalan kumppanuus
Kumppanuuksien kautta saatu tuki on ollut elinehto
niin Riuttalan Talonpoikaismuseon olemassa ololle
kuin myös toiminnan mahdollistajana. Museota
ylläpitävä
Riuttalan
talonpoikaiskulttuurin
suojelusäätiö tarvitsee kumppanuuksia nyt ja
tulevaisuudessa.
Yhteistyön voimalla Riuttala voidaan pitää vireänä ja
elinvoimaisena tuleville sukupolville.

Millainen kumppanuus?
Kumppanuus on aina vapaaehtoista ja sen ehdoista neuvotellaan aina yhteistyökumppanin kanssa.
Tavoitteena on, että yhteistyö tuottaa molemminpuolista etua. Kumppanuus voi olla vastikkeellisen
taloudellisen tuen antamista säätiölle. Toisaalta yhteistyön kautta voidaan mahdollistaa myös
erilaista sisällön tuottamista Riuttalan tapahtumiin, kursseihin tai näyttelyihin.
Yksi tukimuoto on hankkia Museokortteja oman organisaation henkilökunnalle tai vaikkapa
joululahjaksi omille yhteistyötahoille. Ilmoittamalla Riuttalan oman korttitilauksen
kumppanimuseoksi, kohdistuu ostosta provisio Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön
hyväksi. Lisätietoja Museokortista https://museot.fi/museokortti/ ja organisaatioiden
korttitilauksesta https://yritystilaus.museokortti.fi/fi .

Mitä kumppani saa?
Kumppanuuden vastikkeena on mahdollista saada moninaista näkyvyyttä Riuttalan
Talonpoikaismuseon alueella ja/tai viestinnässä. Kuluvan vuoden aikana Toiminnan kehittämisen
hankkeen kautta on mahdollistunut aikaisempaa systemaattisempi kumppanien näkyvyys eri
medioissa kuten uudistuneilla verkkosivuillamme, Facebookissa, Instagramissa ja
lehdistötiedotteissamme. Lisäksi
hankkeen myötä on laadittu lomakepohjat
yhteistyöasioista sopimiseen.

Uutuutena museoalueella
käytössä olevat
museoreput
Riuttalaan tuli kesällä 2018
omatoimivierailijoille eri teemaisia
museoreppuja lainattavaksi
museovierailun ajaksi. Eri teemojen kautta
vierailija voi tutustua museoon eri
näkökulmista.
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Reppu on suunniteltu
palvelemaan erityisesti
lapsiperheitä sekä
koululais- ja
päiväkotiryhmiä.
Museoreppu on
lisämaksuton palvelu,
joka sisältyy normaaliin
pääsymaksuun.
Museoreppuja Riuttalassa
on nyt yhteensä 15 kpl. Eri
värit
erottavat
repun
teeman, joita on kolme.
Jokaista teema kohden on
viisi reppua.

Reppujen sydämenä on eri teemoihin pohjautuva vinkkivihko. Vihkon vinkit ovat tutustumista,
tekemistä tai yhdessä tietyn asian pohtimista. Vinkkivihkot ovat nähtävillä verkkosivuillamme.
Yhdessä aluekartan kanssa vihkojen aineisto toimii myös apumateriaalina koulujen ja päiväkotien
opettajille koululais- ja lapsiryhmien vierailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kumppaniyrityksellä /-yhteisöllä on nyt mahdollisuus varata näkyvyyttä reppuihin. Mukaan voi tulla
näkymällä repun ulkopuolelle brodeeratulla logolla tai repun sisään sijoitettavilla logollisilla tuotteilla
esim. piknik-viltti tai kuksa. Lisäksi vinkkivihkojen väliin voidaan lisätä yhteistyökumppanin toivoma
esite, jonka sisällön tulee luontevasti tukea vinkkivihkon teemaa.

Mietittekö mahdollisuutta tukea Riuttalan
Talonpoikaismuseon ylläpitoa, kunnostamista tai palveluiden
ja toiminnan kehittämistä?
Ota rohkeasti yhteyttä!
Lisätietoja yhteistyökumppanuuksiin liittyen antaa:
Sanna Laitinen, puh. 044 5550 135 tai info@riuttala.fi

Pidetään yhteistyön voimin Riuttala
vireänä ja elinvoimaisena tuleville sukupolville.
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