Edellä aikaansa

Holvi-tietopankki palvelee sekä
kelloista ja koruista kiinnostuneita
yksityishenkilöitä että alan ammattilaisia. Museon nettisivujen yhteydessä
toimivasta Holvista on tarkoitus
kasvattaa helposti saavutettava,
yhteen paikkaan koottu tiedonlähde,
jonne niin harrastajat kuin ammattilaisetkin voivat tallettaa tarinoita,
muistoja ja muuta tietoa.

Ajan hermolla
Suomen kello- ja korumuseo Kruunu on keväällä 2022
avattu täysin uusi museo, joka on erikoistunut kelloihin ja
koruihin. Nostamme esiin kellojen ja korujen merkityksiä,
osallistumme alan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
tarjoamme kokoontumisalustan kaikille alasta kiinnostuneille. Alan historia huokuu kellojen ja korujen nykytilassa
ja tulevaisuudessa, jotka ovat meillä vahvasti läsnä.
Museossa on esillä erikoisnäyttelyitä sekä vaihtuvia
kokoelmanäyttelyitä eri teemoilla. Näyttelyiden järjes-

tämisen ohella tärkeä tehtävämme on pitää huolta kokoelmiimme tallennetuista esineistä. Kokoelmista löytyy
kellojen ja korujen lisäksi alaan liittyviä työkaluja, koneita,
kalusteita, varaosia, valokuvia ja AV-materiaalia.
Järjestämme museolla erilaisia työpajoja ja -näytöksiä sekä
opastettuja kierroksia kaikenlaisille kohderyhmille. Museon laaja kirjasto on avoinna kaikille alasta kiinnostuneille.
Hyppää mukaan museon monipuoliseen toimintaan!

korutaideyhdistys.fi

Monipuoliset palvelut

Opastettuja näyttelykierroksia järjestämme kaikenlaisille ryhmille lapsista aikuisiin. Kierrosten sisällöt ovat
aina muokattavissa osallistujien kiinnostuksenkohteiden
mukaan. Opastuksen kieleksi voit valita suomen, ruotsin
tai englannin.
Työpajoja on tarjolla todella monipuolisesti sekä oman
henkilökuntamme että yhteistyökumppaneidemme
vetäminä. Osa työpajoista voidaan järjestää myös
virtuaalisesti tai siirtää museosta asiakkaidemme tiloihin, kuten työpaikan virkistyspäivään tai hoivakodin
asukkaiden iloksi. Kaikki työpajat ovat räätälöitävissä
toiveiden mukaan.
Esinetunnistuspalvelu auttaa selvittämään vanhojen
kellojen ja korujen iän, valmistajan ja valmistuksessa
käytetyn tekniikan. Jos esineen tarina tunnetaan,
se kirjataan myös. Tunnistuksesta laaditaan kirjallinen
raportti valokuvien kera, joten tunnistettava esine toimitetaan useimmiten museolle. Tunnistukseen varataan
aikaa vähintään kaksi viikkoa. Voit hyödyntää raporttia
esimerkiksi arvon määrityksessä, vakuutuksessa tai
myynnin yhteydessä.

Tutustu palveluihin tarkemmin osoitteessa
www.kellojakorumuseo.fi/palvelut.

Museokauppa palvelee aina museon aukioloaikoina.
Myynnissä on esimerkiksi laadukkaita kelloja, pienvalmistajien koruja sekä kirjallisuutta ja muistoesineitä.
Kelloalan erikoiskirjasto sekä museon arkisto ovat
avoinna ajanvarauksella.
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Museossa tapahtuu
Upouudet, viihtyisät tilamme sopivat loistavasti myös
erilaisiin tapahtumiin. Meillä järjestät esimerkiksi tyhy
-päivän, yritystapahtuman, lasten synttärit tai vaikka
polttarit. Tai mitä vain mieleesi tuleekaan.
Ota yhteyttä, autamme mielellämme ideoinnissa ja
juuri sinun ryhmällesi sopivan ohjelman räätälöinnissä!
Tapahtumiin on mahdollista tilata tarjoilut museon
kanssa samoissa tiloissa toimivasta kahvilasta.

Museossa järjestetään jatkuvasti
myös kaikille avoimia tapahtumia.
Katso tapahtumakalenteri nettisivuiltamme tai Facebookista.

Ahead of our time
Opened in the spring of 2022, the Finnish Museum of
Horology and Jewellery Kruunu is a new museum
specialising in clocks, watches and jewellery. The museum features special and changing exhibitions with
various themes.
In addition to organising exhibitions, our key tasks
include taking care of the items in our collection. In
addition to clocks, watches and jewellery, our collections
include various tools, pieces of machinery, fittings, spare
parts, photos and audiovisual material.

The museum offers a diverse range of services. The
content of the guided tours and workshops can be
tailored according to the participants’ age and interests.
We offer guided tours and workshops also in English. In
addition, we operate a venue rental and entertainment
service for your special events, such as company outings
or children’s birthday parties.
Our services also include item identification, a gift shop
and a specialised horology library and archive. Jump in
and enjoy the diverse activities at the museum!

Puh. +358 (0) 947 805 500
maailmanluokan kellobrändejä kuten Seiko, Casio ja GANT.

Suomen kello- ja
korumuseo Kruunu
Ahertajantie 3, 02100 Espoo
info@kellojakorumuseo.fi
www.kellojakorumuseo.fi

• www.jssuomi.fi

Meille on helppo tulla. Museo sijaitsee 10 minuutin kävelymatkan päässä
Tapiolan keskustasta, jonne kulkevat sekä metro että useat bussilinjat.
Aivan museon vieressä on pysäköintihalli P-Kulttuuriparkki.
Kaikki tilamme ovat esteettömiä.
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