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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä
Kokous 3.12.2018 klo 17.00–19.00 Radio- ja tv-museo Mastolan auditorio
Paikalla: ks. erillinen liite
Muistio:
1. Esittelykierros ja järjestäytyminen
- paikalla yhteensä 25 henkeä, jotka edustivat 16 eri museota. Vaihdettiin kuulumiset ja esittäydyttiin
lyhyesti.
- sovittiin, että pidetään toiminta vapaamuotoisena, maakuntamuseo koordinoi ja Vaden kirjoittaa lyhyet
muistiot tapaamisista/kokouksista
- kutsu kokouksiin/tapaamisiin lähetetään sähköpostilla ja tarvittaessa kirjeellä, tiedot seuraavista
kokouksista ja mahdolliset materiaalit löytyvät myös Lahden museoiden sivulta:
http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/tutkimus-ja-kulttuuriymparistoyksikko/maakuntamuseo/
- kutsu kokouksiin lähetetään myös niille, jotka eivät nyt olleet läsnä. Kaikkien museoiden on mahdollista
tulla mukaan toimintaan.
- kokouspaikat olisivat kiertäviä, jotta toistemme museot tulisivat myös tutuiksi. Talvikelien vuoksi
enemmistö päätti kuitenkin, että vielä helmikuun kokoontumiset pidetään Lahdessa. Tämän jälkeen
pyritään pitämään kokoontumisia muissakin museoissa.

2. Kokoelmaohjelmat
- Päijät-Hämeen museopäivässä työryhmän ensimmäiseksi tavoitteeksi määriteltiin kokoelmaohjelmien
laatiminen
- Sari Kainulainen ja Anna-Riikka Vaden alustivat yleisesti kokoelmaohjelmista ja niiden tarkoituksesta, Vesa
Järvinen muistutti, että maakunnan yhteinen kokoelmaohjelma on laadittu jo aiemmin -> kokoelmaohjelma
laadittiin 1977, toinen osa, joka sisälsi mm. keruuohjelman ja lausunnot aiemmasta kokoelmaohjelmasta
julkaistiin 1979 ja vuonna 1981 julkaistiin ohjelman kolmas taidemuseoita käsittelevä osa.
(Päijät-Hämeen museopoliittinen ohjelma. Lahden museo- ja taidelautakunta. Selvityksiä ja kannanottoja X
1978; Päijät-Hämeen museopoliittinen ohjelma II. Lahden museo- ja taidelautakunta. Selvityksiä ja
kannanottoja XIV 1979; Päijät-Hämeen museopoliittinen ohjelma III. Lahden museo- ja taidelautakunta.
Selvityksiä ja kannanottoja XVII 1981.)
- pohdittiin myös kuinka usein ohjelmaa olisi päivitettävä, jokin tarkastelu ajankohta syytä määrittää mutta
ei vuosittain
- Vesa Järvinen esitti kysymyksen kuinka monella olemassa kokoelmaohjelma: harvalta löytyy selkeää
ohjelmaa, osalla esim. maininta säännöissä yhdellä lauseella tai muu ylimalkainen luonnehdinta.
- kokoelmaohjelmien rakenne ja työskentelyn aikataulu ja tavat:
- rakenne pääsääntöisesti ok, ks. kokousmateriaali
- mietittiin pitäisikö rakennukset huomioida -> jätetään rakennukset pääsääntöisesti pois,
näitä voidaan käsitellä myöhemmin omana kokonaisuutena
- kokoelmakäytäntöihin mahdollisesti lisää alalukuja mm. turvallisuus -> viittaus
turvallisuusohjelmaan tai turvallisuusohjelma liitteenä?
- työskentelytapana ainakin alkuun sähköposti -> viikkoa ennen seuraavaa kokousta tekstit
sähköpostilla A-R Vadenille, joka koostaa nämä yhteen ja välittää kaikille ryhmäläisille. Näihin
hyvä perehtyä ennen kokousta.
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- koska osallistuvia museoita on runsaasti päätettiin ryhmä jakaa kahtia karkealla teemalla Kotiseutumuseot
ja ”erikoismuseot”:
Kotiseutumuseot:
Artjärven kotiseutumuseo
Asikkalan kotiseutumuseo
Hollolan kotiseutumuseo
Kirvun pitäjämuseo
Kärkölän kotiseutumuseo
Padasjoen makasiinimuseo
Sepänmäen käsityömuseo
Itä-Hämeen museo?

Erikoismuseot:
Asikkalan kunnan museot: D-K huvila ja Vääksyn vesimylly ja
sähkölaitosmuseo
Koski-seura ry (kuvakokoelma)
Päijät-Hämeen ilmailumuseo
Sotilaslääketieteen museo
Suomen harmonikkamuseo
Suomen melontamuseo
Suomen vapaa-ajankalastusmuseo

3. Illan teema: Oman kokoelman historia – kehitys ja nykytila
- käsiteltiin aihetta kokousmateriaalin mukaisesti
- tehtävänantona seuraavaa kertaa varten lähteä selvittämään omien kokoelmien historiaa ja samalla oman
museotoiminnan perustaa -> palautettavan tekstin ei tarvitse olla lopullinen versio, voi sisältää avoimia
kysymyksiä, ranskalaisia viivoja, alalukuja ja pienempiä kokonaisuuksia.

4. Muut asiat
- Maakuntamuseon tarpeistovaraston tyhjennys – tule valitsemaan omasi: maakunta museo luopuu
ylimääräisisä näyttelykalusteista, valoista, vitriineistä ym. tulossa Sopenkorven kokoelmakeskuksella päivä,
jolloin voi tulla valitsemaan omaan museoon soveltuvat ja samalla viedä nämä mukanaan. -> ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin
- Kotiseutuliiton koordinoima koulutus paikallismuseoiden hoitajille. Koulutus on Päijät-Hämeen osalta
yhteinen Kanta-Hämeen kanssa ja alustavasti sovittu ajankohta on 22.-23.3. ja 29.3.2019. Koulutus
järjestetään Hämeenlinnassa. Seuratkaa tarkempaa tiedottelua, paikkoja rajallinen määrä.
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/

5. Seuraavan tapaamisen ajankohta ja paikka
- maanantaina 4.2.2019 klo 17.00-19.00 Kotiseutumuseot, paikkana Sopenkorven kokoelmakeskus,
Sopenkorvenkatu 9 -> tekstit Anna-Riikalle 28.1. mennessä
- maanantaina 11.2.2019 klo 17.00-19.00 Erikoismuseot, paikkana Sopenkorven kokoelmakeskus,
Sopenkorvenkatu 9 -> tekstit Anna-Riikalle 4.2. mennessä

Muistion laati 5.12.2018:
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen maakuntamuseo
PL 113, 15111 Lahti
+358 50 398 5492 anna-riikka.vaden@lahti.fi

