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Suomen Metsämuseo Luston toimintaympäristössä on viime vuosien aikana tapahtunut merkittäviä 

muutoksia ja kehitysaskeleita. Metsille on asetettu yhä uusia tavoitteita ja käyttötarkoituksia. Puun 

korjuumäärät ovat lisääntyneet, puusta kehitetään uusia biotuotteita ja metsiä hyödynnetään uusien 

matkailu-, hyvinvointi- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Samalla metsien merkitys ilmastonmuu-

toksen hillitsemisessä on kasvanut ja keskustelu metsien biologisesta monimuotoisuudesta on jat-

kunut aktiivisena. Myös metsien aineettomat kulttuuriset merkitykset ja suomalaisten metsäsuhteet 

ovat olleet kasvavan kiinnostuksen ja keskustelun kohteena. 

Samanaikaisesti museoala on kehittynyt, ja museot ovat saavuttaneet uudenlaista näkyvyyttä ja mer-

kitystä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Museoiden kävijämäärät ovat viime vuosina kasvaneet mer-

kittävästi Suomessa. Samalla uudet teknologiat ovat mahdollistaneet uudenlaisten museoelämysten 

tarjoamisen sekä uusien kohderyhmien osallistumisen museotoimintaan. 

Museoalan tulevaisuuden suuntaviivoja määriteltiin uudelleen vuonna 2018 vahvistetussa Museopo-

liittisessa ohjelmassa. Ohjelman visiona on, että vuonna 2030 Suomessa on Euroopan ajankohtaisim-

mat museot ja innostuneimmat asiakkaat.

Suomen Metsämuseo Luston strategiatyö käynnistyi syksyllä 2017 laajalla sisäisellä itsearvionnilla. 

Luston sidosryhmiä osallistettiin strategian laadintaan ensisijaisesti henkilökohtaisilla teemahaastat-

teluilla.  Merkittävässä roolissa strategian laadinnassa oli Suomen Metsämuseosäätiön hallitus, joka 

hyväksyi kesäkuussa 2018 uuden strategian vuosille 2018–2022.  

Tässä dokumentissa on kuvattu strategian keskeiset toimenpidekokonaisuudet, arvot ja päämäärät. 

Strategian konkreettiset toimenpiteet, mittarit ja aikataulut on kuvattu erillisellä liitteellä. 

Haluan kiittää lämpimästi innostavaan strategiatyöhön osallistunutta henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryh-

miä! 

Punkaharjulla 16.10.2018

Pekka Äänismaa 

Johtaja, Suomen Metsämuseo Lusto

VISIOMME on, että Suomen vaikuttavin museo kertoo metsästä ja ihmisestä. 

Metsät ovat keskeinen osa suomalaista elämäntapaa, kulttuuria, elinkeinoja ja yhteis-
kuntaa. Tarjoamme elämyksiä metsän ja ihmisen vuorovaikutuksesta menneisyydestä 
tulevaisuuteen. 

Vaikutamme metsäkulttuurisen näkökulmamme kautta metsiä ja niihin liittyviä tavoit-
teita koskevaan keskusteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

Luomme uutta ja syvällisempää ymmärrystä ihmisen suhteista metsään.

OLEMASSAOLOMME TARKOITUS on vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen suhteita met-
sään, koska uskomme että vahva metsäsuhde tukee hyvän elämän rakentamisessa. 

Jokaisen metsäsuhde on yksilöllinen, elämänvaiheissa kehittyvä ja moniarvoinen. Se 
voi olla tärkeä osa identiteettiä. Metsät vaikuttavat ihmiseen ja yhteiskuntaan monin 
eri tavoin. Metsillä on perustavanlaatuisia ekologisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja talou-
dellisia merkityksiä.
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METSÄKULTTUURIN JA -KULTTUURIPERINNÖN PARAS ASIANTUNTIJA

Vahvistamme ja hyödynnämme palveluissamme valtakunnallisesti ainutlaatuista erikoisosaamis-

tamme ja tietovarantojamme metsäkulttuurista ja metsäkulttuuriperinnöstä. 

Asiantuntemuksemme perustuu merkittäviin ja jatkuvasti karttuviin museokokoelmiimme, tutki-

mukselliseen museotyöhömme sekä erilaisiin yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoihimme.

MONIPUOLISEN JA LUOTETTAVAN METSÄTIEDON VÄLITTÄJÄ

Olemme yhteistyökumppaneitamme kiinnostava ja innovatiivinen alusta monipuolisen ja luotet-

tavan metsätiedon välittämiseksi yleisöillemme ja käyttäjillemme. 

Lustossa metsiin liittyvä, aikaa kestävä, luotettava ja päivittyvä sisältö linkittyy ymmärrettävällä 

ja elämyksellisellä tavalla metsäkulttuurin kokonaisuuteen.

Tärkeimmät kanavamme ovat näyttelyt, tapahtumat, julkaisut, asiantuntijavaikuttaminen ja 

verkkoympäristöt. 

Vahvuutemme on laaja ja monipuolinen suunnittelu-, sisältö- ja tuottamisosaaminen. Olemme 

hyviä tarjoamaan tietoa elämyksellisesti ja havainnollisesti.

HYVINVOIVA MUSEO

Varmistamme pitkän tähtäimen toimintaedellytyksemme. Niitä ovat ammattitaitoinen ja hyvin-

voiva henkilöstö, tasapainoinen talous sekä hyväkuntoinen ja toimiva kiinteistö.

HYVIN TUNNETTU MATKAILUKOHDE SUOMESSA

Osana Punkaharjun kansallismaisemaa olemme yksi matkailun hyvin tunnetuista kohteista Suo-

messa ja merkittävä vierailukohde Saimaan matkailualueella. 

Toimimme yhteistyössä seudun matkailuverkostojen kanssa. Kehitämme valtakunnallista ja kan-

sainvälistä näkyvyyttämme aktiivisesti.



LUSTON ARVOT

AITOUS

ROHKEUS

Tallennamme, tutkimme ja tuomme saataville aitoja asioita ja ainutlaatuista  

kulttuuriperintöä. Olemme aidosti läsnä, ja meitä on helppo lähestyä.

Vaalimme rohkeutta kokeilla uutta, käsitellä vaikeitakin aiheita ja tarttua uusiin 

haasteisiin. Olemme huomanneet olevamme haasteellisissa tilanteissa jopa par-

haimmillamme.

KESTÄVYYS
Haluamme toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, koska on tärke-

ää elää niin kuin opettaa. 

Kestävyys on sisäänrakennettuna museotoimintaan, sillä kulttuuriperintö kes-

tää aikaa ja kulttuuri sisältää aina kaikki ajan ulottuvuudet. 

Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua museo- ja kulttuuriperintötyöhön ja 

tuomme kulttuurisen kestävyyden osaksi kestävän kehityksen määrittelyä.

Panostamme kestäviin ja resurssiviisaisiin valintoihin toiminnassamme.

YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT

 » Toimintatapamme on verkostomainen ja yhteistyötä luova. Haluamme olla osa metsä-,  

museo-, matkailu- sekä tutkimus- ja koulutuskenttää. 

 » Tartumme mahdollisuuksiin kehittää uusia, asiakaslähtöisiä ja kannattavia palveluita.

 » Oma työyhteisömme tukee avointa ja luovaa yhdessä tekemistä yli organisaatiorakenteiden. 

 » Tukikohtamme on Punkaharjulla, mutta toimimme myös valtakunnallisesti ja digitaalisesti.

 » Uskomme että luovuus ja innostus luo yhteisyyttä ja synnyttää parempia tuloksia.



Suomen Metsämuseo Lusto on Punkaharjulla tukikohtaansa pitävä valtakunnallinen metsäkult-

tuurin erikoismuseo, joka vahvistaa suhteita metsään ja metsäkulttuurin yhteiskunnallista vai-

kuttavuutta Suomessa. Luston tavoitteena on olla metsäkulttuurin ja -kulttuuriperinnön paras 

asiantuntija, monipuolisen ja luotettavan metsätiedon välittäjä sekä hyvin tunnettu matkailu-

kohde Suomessa. 

Vuodesta 1994 toimineen Luston taustaorganisaatio on Suomen Metsämuseosäätiö, jonka pe-

rustivat vuonna 1988 metsäalan keskeisimmät organisaatiot.

Metsäkulttuurin ja metsäsuhteiden erikoisosaajana Luston toiminnan ytimessä ovat metsähis-

toria, metsäkulttuuri ja metsäsuhteet. Ne näkyvät Luston monipuolisissa ja -ulotteisissa näytte-

lyissä ja tapahtumissa, joihin tutustuu vuosittain noin 35 000 vierailijaa, aktiivisessa kokoelma-

työssä ja laajoissa museokokoelmissa sekä Luston verkostomaisessa asiantuntijatyöskentelyssä. 

Lusto on mukana erilaisissa metsäkulttuurin, metsä-, museo- ja matkailualan sekä tutkimus- ja 

koulutussektorin yhteistyöverkostoissa, esimerkiksi kansallisessa metsäneuvostossa ja ammatil-

listen museoiden TAKO-verkostossa. 


