Päijät-Hämeen ja
Mäntsälän museoiden
työryhmän kokous
11.2.2019
SOPENKORVEN KOKOELMAKESKUS

Asialista 11.2.2019
1. Kokoelmaohjelman kohta Kokoelman historia: kehitys ja nykytila
- käydään lävitse osallistujien tekstejä ja luonnoksia kohtaan ja työn ongelmia
2. Kokoelmaohjelman seuraava työstettävä osa
- Kokoelman painopisteet ja tallennusvastuut (tallennustehtävä)
- käydään lävitse mitä tämän osan tulisi pitää sisällään ja mistä tietoja saa
3. Muut asiat:
- Kotiseutuliiton museonhoitajakoulutus, vitriinit ja pukulaatikot
4. Seuraavan tapaamisen ajankohta ja paikka

Aikataulu – ehdotus?
1. Johdanto
2. Kokoelman (museon) historia: kehitys ja nykytila

Työn alle 3.12.2018

3. Kokoelman painopisteet ja tallennusvastuut/tallennustehtävä
4. Kriteerit ja arviointiperusteet kokoelmaan otolle
5. Kokoelmakäytännöt/kokoelman hallinta:

Työn alle 4.2.2019

Työn alle 8.4.2019

- kokoelmaan liittäminen
- säilytys
- (talletukset)

Työn alle syksyllä 2019:
2–3 kokoontumista

- lainat
- poistot

Jokaisella museolla valmis ohjelma joulukuussa 2019!

2. Kokoelman (museon) historia:
kehitys ja nykytila – mitä tulisi sisältää?
miten/milloin museo on syntynyt
miten ja milloin kokoelmat ovat saaneet alkunsa
millaisia ja kuinka monta eri kokoelmaa museolla on esim. valokuvakokoelma,
esinekokoelma, Järvenkylän Marttojen kokoelma jne.
millä tavoin ja miten kokoelmat ovat karttuneet esim. lahjoitukset, keruut, ostot ->milloin
toiminta ollut aktiivisinta
kokoelman muodostumisen kannalta merkittävät henkilöt, tapahtumat, ajankohdat jne.
tilanne nykyhetkellä -> arvio kokoelmien koosta/laajuudesta, kuinka paljon luetteloitu,
kuinka paljon kuvattu
kokoelmien omistussuhteet -> kuka omistaa kokoelmat, onko talletuksia tai muita
sopimuksia
kokoelmavastaavat, nykyinen kokoelmavastaava

Mistä tietoa museon/kokoelman
historiasta?
omat historiikit ja toimintakertomukset
lahjoitusasiakirjat
kokousten ja toimikuntien pöytäkirjat
entisten museo/yhdistysaktiivien haastattelu
kokoelmatyön raportit esim. määräaikaisten luetteloijien työraportit
Paikallismuseon työkirja, vanhat kokoelmaohjelmat
Maakuntamuseon arkistot: museokohtaiset asiakirjat, keskuskortistointiaineisto,
lehtileikkeet
Jouko Heinonen: Päijät-Hämeen paikallismuseot. 2009.

3. Kokoelmien painopiste ja
tallennusvastuu/tehtävä – mitä tulisi sisältää?
Millaiset esineet/kuvat (objektit)painottuvat kokoelmassa tai osakokoelmassa? Mitkä ovat

kokoelman erityispiirteitä verrattuna muihin/yleisesti aihepiiriin -> tästä voidaan käydä ryhmässä
keskustelua myös seuraavalla kerralla

Millaiset aihepiirit ja esine(kuva/objekti)tyypit painottuvat kokoelmassa?
Millaiset alueet (esim. maantieteelliset, toiminnalliset) tai ajanjaksot painottuvat
kokoelmissa?
-> onko edellä kuvatuissa painotuksissa tapahtunut muutoksia museon historian aikana?

Halutaanko kokoelman painopistettä tulevaisuudessa vahvistaa tai muuttaa?
Halutaanko painopisteiden jättämiä ”aukkoja” täyttää tai täydentää? Miten?
Kokoelman painopisteiden perusteella: Mikä olisi jatkossa museon tallennusalue
(maantieteellinen/ajallinen) ja tallennusvastuu(t)/tehtävä(t) tallennusalueella?

3. Kokoelmien painopiste ja
tallennusvastuu/tehtävä – mistä tietoa
Yleiskuvan kokoelman painopisteestä saa esim. museon esitteestä,
näyttelyteksteistä/infoteksteistä, historiikeista, haastattelemalla aiempia
museoaktiiveja ja kokoelmaa tuntevia henkilöitä. Usein paikallismuseossa näyttely on
painotettu kokoelman mukaan, kannattaa kuitenkin muistaa myös varastoidut aarteet!

Yleiskuvaa syventää tutustuminen museon luettelointitietoihin mm. pääkirja,
esinekortisto, luettelointilomakkeet, tietokantaan tehtävät haut (Musketti).
Kannatta testata kokoelmatietoja vasten esim. aiemmin tiedossa ollutta kuvaa
kokoelman painottumisesta ja alueellisesta/ajallisesta jakautumisesta -> onko esim.
1800-luvun talonpoikaisesineistöön painottuvan museon kokoelman painopiste oikeasti
ajallisesti 1800-luvulla, onko koko Suomen/maakunnan alueen historiaa tallentavan museon
kokoelmat oikeasti kattavalta alueelta jne.

Muuta
Ilmoittautuminen Kotiseutuliiton museonhoitojakoulutukseen käynnissä
https://kotiseutuliitto.fi/paikallismuseoita-koulutetaan-ja-kehitetaanmaaliskuussa-hameenlinnassa/
Vitriineitä ja laatikoita tarjolla, tarpeiston tyhjennys päivä siirtyy aikataulujen
vuoksi
Onko alustavaa kiinnostusta Wikipedian ja Wikidatan opetteluun,
tarkoituksena saattaa suomen paikallismuseot kattavasti palveluun?
https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekti:Paikallismuseot_Wikimediaan

