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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä
Kokous 4.2.2019 klo 17.00–19.00, Sopenkorven kokoelmakeskus
Paikalla: edustajat Artjärven kotiseutumuseosta, Hollolan kotiseutumuseosta, Itä-Hämeen museosta, Kirvun
pitäjämuseosta, Padasjoen makasiinimuseosta ja Mäntsälän Sepänmäen käsityömuseosta, sekä PäijätHämeen maakuntamuseosta yhteensä 11 henkeä.
Muistio:
Aluksi vaihdettiin kuulumiset ja ihasteltiin Hollolan kotiseutumuseon teettämää rannerengasreplikaa
Kirk`ailan kalmistosta. Sari Kainulainen kertoi kokoelmakeskuksesta ja tarjolla ilmaiseksi olevista entisen
taidemuseon museokaupan kalusteista.

1. Kokoelmaohjelman kohta Kokoelman historia: kehitys ja nykytila
- käytiin lävitse ryhmän museoiden laatimia tekstejä kyseiseen kohtaan, yleisenä huomiona teksteihin:
- tekstissä tulisi keskittyä nimenomaan kokoelman historiaan ja tilanteeseen, ei niinkään
esim. rakennuksiin, tällä hetkellä käytettävissä oleviin varoihin tai muuhun museon
toimintaan -> museon (yhdistyksen) historiaa voi käydä tekstissä lävitse siltä osin kuin se
liittyy läheisesti kokoelman kehitykseen
- teksteissä tulisi pyrkiä keskittymään oleelliseen ja napakkaan esitystapaan kokoelman
historiasta -> lukumääriä tai arvioita kokoelmien koosta olisi hyvä tuoda esille
- kokoelmien omistussuhteet tulisi tuoda ilmi
- kirjalliset kommentit laitetaan sähköpostilla vielä erikseen kullekin museolle
- maakuntamuseon näkökulmasta teksteissä on positiivinen suuntaus ja oikeaa sisältöä
- tilanne museoittain:
Artjärven kotiseutumuseo
- museo oli toimittanut kokousta varten koko kokoelmaohjelman luonnoksen, jonka muoto ja osin sisältö
on kopioitu Iitin kotiseutumuseolta -> kokouksessa käsiteltiin vain kokoelman historiaa koskevaa osaa,
rakenteessa voi tehdä myös työryhmän noudattamasta rakenteesta poikkeavan, mutta sisällön kopiointia
suoraan toiselta museolta kannattaa välttää
- Artjärven edustajilla oli mukana historiaosuutta täydentäviä tietoja -> museon oman olisi syytä keskustella
keskenään ja laatia yhteinen teksti/näkemys kokoelman historiasta, osan kokoelmaan liittymättömistä
historiatiedoista voidaan esittää erillisessä liitteessä, joka liitetään valmiiseen kokoelmaohjelmaan.
Kokoelmaohjelma ei voi koostua useista eri näkemyksistä asiaan.
Padasjoen makasiinimuseo
- museo toimitti ensimmäisen tekstiluonnoksen jo aiemmin ja kokouksessa käsiteltävään tekstiin oli tehty jo
lisäyksiä aiemman tekstin kommentteihin liittyen.
- yleisesti kokoelman historiasta kertovaa osuutta voisi lisätä esim. avaamalla tilannetta, jossa Creutzit
jättäytyivät pois toiminnasta ja ilmeisesti osa kokoelmasta palautui takaisin heille, kokoelman
omistussuhteet olisi hyvä tuoda esille
- tekstissä oli jo tulevia kokoelmaohjelman osia ennakoivia tietoja, jotka voi myöhemmin siirtää näihin
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lukuihin kuten mm. kartuttamisperiaatteita. Museon toiminnasta ja rakennuksen kokoelmaan
liittymättömästä historiasta kertovat tiedot voi myöhemmin siirtää lyhyenä mainintana johdantoon.
Itä-Hämeen museo
- museo ei ollut toimittanut tekstiä, mutta työ on käynnissä.
- Museolla on aiempia ”esineohjelmia” ja kokoelman keräämisen periaatteet määritellään jo museon
perustamisasiakirjassa. Tällä hetkellä on käynnissä kokoelman 2000-luvun historian selvitys.
Kokoelmaohjelma on osa Hilda Järvisen museologian sivukandidaatin työtä ja tekstiä toimitetaan
luettavaksi kun se on valmiimpaa.
Hollolan kotiseutumuseo
- museo oli toimittanut kokousta varten tekstin, jossa käsiteltiin myös muita kokoelmaohjelman osia
- kokoelman historia puuttui lähes kokonaan tekstistä, Hollolan kotiseutuyhdistyksessä on asiasta varmasti
tietoa ja ”kynäniekkojakin” saatavilla -> etenkin kokoelman historiaa kannattaa työstää yhdistyksessä
isommalla porukalla.
Sepänmäen käsityömuseo
- museo oli toimittanut tekstin kokousta varten, teksti oli käytännössä valmista sellaisenaan. Lisäkysymyksiä
herätti esinevaraston tuhopoltto ja siinä tuhoutuneiden esineiden määrä (tai arvio) ja minkä tyyppistä
esineistöä tuhoutui. Lisäksi selkeämmin voisi ilmaista onko museossa/kunnalla kaksi erillistä kokoelmaa eli
kotiseutumuseon kokoelma ja Sepänmäen kokoelma.
Kirvun pitäjämuseo
- museo ei ollut toimittanut tekstiä, mutta työ on käynnissä. Viesti kokouksen sisällöstä menee Helena
Ryynäselle, joka todennäköisesti kirjoittaa tekstiä maaliskuussa.
- kokoukseen oli toimittanut kokoelmanhistoriaa koskevan tekstin myös Kärkölän kotiseutumuseo, josta ei
kutenkaan paikalle päässyt edustusta -> tekstiä ei käsitelty ja kommentit laitetaan sähköpostilla.

2. Kokoelmaohjelman seuraava työstettävä osa ja seuraava kokous
- käsiteltiin lyhyesti mitä kokoelman painopisteellä ja tallennus vastuulla tarkoitetaan -> teemaa
syvennetään seuraavalla kokouskerralla
- seuraavaa kertaa varten tehdään:
1) kokoelmahistoriaa koskevan osan täydentäminen kommenttien perusteella
2) kokoelmanpainopisteitä kannattaa selvittää ja museon tallennustehtävää mietti
vähintään alustavasti kirjaamalla asioita esim. ranskalaisin viivoin. Valmista tekstiäkin voi toki
tuottaa.
-> täydennetyt (valmiit) Kokoelman historia: kehitys ja nykytila kohdan tekstit ja alustavat
painopisteitä koskevat luonnokset lähetetään Anna-Riikka Vadenille viikkoa ennen seuraavaa
kokousta anna-riikka.vaden@lahti.fi
Seuraavan tapaamisen ajankohta ja paikka:
maanantaina 8.4.2019 klo 17.00–19.00 paikkana Museokioski, Aleksanterinkatu 10 (entinen Kopin aula) ->
tekstit Anna-Riikalle 1.4. mennessä
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3. Muuta
- Kotiseutuliiton ja maakuntamuseon yhteistyönä tuotettu koulutus paikallismuseoille on yhteinen KantaHämeen maakuntamuseon kanssa. Koulutu järjestetään Hämeenlinnassa 22.–23.3 ja 29.3.2019.
Koulutukseen ilmoittautuminen on käynnissä Kotiseutuliiton sivuilla:
https://kotiseutuliitto.fi/paikallismuseoita-koulutetaan-ja-kehitetaan-maaliskuussa-hameenlinnassa/

Muistion laati 7.2.2019:
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen maakuntamuseo
PL 113, 15111 Lahti
+358 50 398 5492 anna-riikka.vaden@lahti.fi

