Kuriositeettikabi.net 1/2014

Anna Mikola
Opiskelijat avasivat ovet maailmalle - näin syntyi Kuriositeettikabi.net
"Näin pienelle sekä nuorelle, mutta aktiiviselle ainejärjestölle oman verkkolehden perustaminen on
suuri asia niin identiteetin kuin näkyvyydenkin kannalta. Verkkolehti tuo mukanaan jatkuvuutta
sekä konkreettisen keinon toimia jäsenistön hyväksi, tiedottaa ja olla tiedostava." kirjoitti
Museionin puheenjohtaja Anniina Lehtokari lehden ensimmäisessä numerossa.
Ajatus Museionin omasta lehdestä syntyi jo ainejärjestön perustamiskokouksessa vuonna 2002.
Lehti sai nimen ja siihen kirjoitettiin muutamia artikkeleita, mutta muut kiireet veivät tekijät eikä
lehti koskaan ilmestynyt. Ajatus omasta lehdestä ei kuitenkaan unohtunut.
Keväällä 2005 oppiaineessa järjestettiin projektiseminaari, jossa tarkoituksena oli tuottaa
artikkeleita ja etsiä niille julkaisukanavia. Tässä yhteydessä syntyi idea verkkolehdestä. "Koimme,
että on tarvetta laaja-alaiselle kanavalle, jonka kautta voisi julkaista nimenomaan laadukkaita
opiskelijoiden kirjoituksia yhdessä alan ammattilaisten ja museoaiheita tutkivien kanssa", kertoo
Anniina lehden perustamisesta nyt 20 numeroa myöhemmin.

Lajissaan ensimmäinen
Tavoitteena oli Suomen ensimmäinen museologian alan verkkolehti, joka tavoittaisi laajemman
yleisön kuin paperinen ainejärjestölehti. Sisällöllisesti haluttiin luoda mahdollisuuksia alan
ammattilaisten ja opiskelijoiden vuoropuhelulle ajankohtaisissa museologisissa aiheissa.
"Oma ajatukseni oli se, että Kabista tulee jotain muuta kuin perinteinen ainejärjestöaviisi, joissa iso
osa sisällöstä muodostuu huonoista sisäpiirivitseistä ja ryyppykertomuksista", kertoo lehden
ensimmäinen päätoimittaja Timo Muhonen. "Vähän kunnianhimoisempaa juttua yritettiin, ja
muistan toivoneeni, että lehdellä olisi oikeasti merkitystä ja annettavaa Suomen museologisessa
keskustelussa." Tavoitteiden toteutuminen on nykyisten lukijoiden arvioitavissa.

Teetä ja innostusta
Ensimmäinen toimituskunta aloitti lehden suunnittelun Hämeenkadun Aschanin kahvilassa.
Mukana olivat Timon ja Anniinan lisäksi Miia Huttu, Hanna Kuuskoski ja Anna Mikola. Kevään
2005 projektiseminaarin jälkeen hahmoteltiin ensimmäiset ideat teknisestä toteutuksesta ja
juttutyypeistä. Syksyllä ajatukset alkoivat konkretisoitua ja ensimmäinen lehti ilmestyi.
Timo muistaa lehden perustamisen näin: "Itse muistan, että Kabin toiminnan aloittaminen oli tosi
innostavaa. Kytken sen ainakin omassa mielessäni silloiseen museologian aineopintovaiheen
porukkaan, jossa oli tosi hyvä ja tiivis ryhmähenki. Se näkyi seminaari-istunnoissa, mutta myös
juuri lehden ideoinnissa ja starttaamisessa."

Tiivis ryhmähenki on kantanut pitkälle ja Museionin kautta syntyneet ystävyyssuhteet elävät.
Ensimmäisen toimituskunnan tavoittamiseen tarvittiin vain yksi viestiketju Facebookissa.
Kuriositeettikabi.netia seurataan erityisen iloisina siitä, että uudet opiskelijat ovat yhä uudelleen
innostuneet sen tekemisestä.
LÄHTEET:
http://www.kuriositeettikabi.net/numero1/Puheenjohtajalta.pdf
Kirjoittaja opiskeli museologiaa Turun yliopistossa ja työskentelee nykyään Forum Marinumissa
tutkijana.
	
  

