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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä
Kokous 11.2.2019 klo 17.00–19.00, Sopenkorven kokoelmakeskus
Paikalla: edustajat Päijät-Hämeen ilmailumuseosta, Koski-seurasta, Suomen melontamuseosta, Häggin
eläintäyttämön museosta, Asikkalan kunnan museoista (Danielson-Kalmarin huvilamuseo), Suomen
kalastusmuseo yhdistyksestä/Suomen vapaa-ajankalastusmuseosta, sekä Päijät-Hämeen
maakuntamuseosta yhteensä 12 henkeä.
Muistio:
Aluksi vaihdettiin kuulumiset ja toivotettiin uudet jäsenet tervetulleiksi, Koski-seurasta oli paikalla uusi
edustaja, lisäksi Häggin eläintäyttämön museo osallistui ensimmäistä kertaa työryhmän kokoukseen.
Sotilaslääketieteen museo jättäytyi pois kokoelmaohjelman työstämisestä, sillä museon kokoelmat ovat
pääsääntöisesti Sotamuseon omistamat eivätkä säätiön hallinnoitavissa.

1. Kokoelmaohjelman kohta Kokoelman historia: kehitys ja nykytila
- käytiin lävitse ryhmän museoiden laatimia tekstejä kyseiseen kohtaan, yleisenä huomiona teksteihin:
- maakuntamuseon näkökulmasta teksteissä on positiivinen suuntaus ja paljon oikeaa
sisältöä, fokus oli suurimmassa osassa pysynyt hyvin hallussa
- tekstissä tulisi keskittyä nimenomaan kokoelman historiaan ja tilanteeseen, ei niinkään
esim. tällä hetkellä käytettävissä oleviin varoihin, rakennuksiin 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 ja tässä osa
oli onnistunut hyvin.
- kokoelmien omistussuhteet tulisi tuoda ilmi selkeästi
- kirjalliset kommentit toimitettuihin teksteihin laitetaan sähköpostilla vielä erikseen kullekin
museolle
- tilanne museoittain:
Päijät-Hämeen ilmailumuseo
- museo oli toimittanut kokousta varten tekstiluonnoksen, jota maakuntamuseotutkija oli kommentoinut jo
aiemmin, kokouksessa kommentteja selvennettiin ja tarkennettiin.
- yleisesti ottaen käsitelty kokoelmaohjelman kohta on museon kohdalta hyvällä tolalla, tarkennusta
vaativat vielä omistussuhteiden selkeä ilmaisu sekä yhdistyksen hallussa olevan kokoelman kuten kuvaarkiston esiin nostaminen ja tämän kokonaisuuden koon arvio. -> tulevaisuudessa, esim. kartunnan
kriteereitä ja periaatteita määriteltäessä, todennäköisesti yhdistyksen omassa omistuksessa oleva
kokoelma on se, mihin valmistuvalla kokoelmaohjelmalla voidaan vaikuttaa. Kokoelma käytännöt voivat
koskea myös muita kokoelmia ainakin osittain.
Koski-seuran kuvakokoelma
- museo oli toimittanut kokousta varten tekstiluonnoksen, jossa oli ansiokkaasti tuotu esiin kuvakokoelman
eri kokonaisuudet ja näiden laajuudet sekä kronologisesti saanti historia.
- tekstin alkuun, jossa luetellaan kokoelmaan kuuluvat eri kuvatallenteet kannattaa koota myös yleistiedot
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määristä. Kunkin kokonaisuuden kohdalla tulee jo nyt hyvin esille kuinka paljon kyseiseen kokonaisuuteen
kuuluu materiaalia. Kokonaisuuksiin kuulumattoman materiaalin määrää ei ole välttämätöntä mainita, jos
kokonaismäärät esim. kustakin tallennetyypistä ovat tiedossa.
- omistussuhteiden selkeä ilmaisu, myös silloin kun asiassa on epäselvyyttä
- kokoelman säilytyspaikkaa ei turvallisuus syistä ilmoiteta tarkasti
- keskusteltiin myös kuviin liittyvien käyttöoikeuksien tärkeydestä sekä digitaalisten kuvien säilyttämisestä
Suomen melontamuseo
- museo toimitti tekstin aivan kokouksen alla, kokoelmaohjelman johdannossa käy ilmi, että museo
sitoutuu museoeettisiin ohjeisiin, mikä on positiivista. Tekstissä on muutamia korjattavia termejä.
- kokoelmien historiaa koskevasta osuudesta osa on ennemminkin haasteita, joihin kokoelmaohjelmalla
pyritään vastaamaan -> nämä voi siirtää soveltuvin osin johdantoon, nuoren museon kokoelmalla ei
luonnollisestikaan ole pitkää historiaa
- luonnehdinta kokoelmasta ja mahdollisista erillisistä kokoelmista/alakokoelmista, kokoelman laajuus ja
omistussuhteet puuttuvat
Häggin eläintäyttämön museo
- museo oli toimittanut kokousta varten tekstin ja osallistui ensimmäistä kertaa työryhmään. Museo on
perustettu 2014 ja toimii omistajiensa voimavarojen rajoissa, taustalla on myös yhdistys.
- koska museo on varsin tuore, joten kokoelmalla ei ole vielä pitkää historiaa, tämän vuoksi museon
perustamisen historia puoltaa paikkansa tekstissä.
- perustamishistorian lisäksi kannattaa kirjata ylös, miten museossa nyt oleva kokoelma koottiin museota
varten. Esim. Oulun yliopiston eläintieteellisestä museosta saadut lahjoitukset on mielenkiintoinen ja tärkeä
tieto. Lisäksi kannattaa tuoda selkeästi ilmi luonnehdinta kokoelmasta (kuten tieto erillisestä
arkistokokoelmasta), määriä ja tieto, että tietojen kirjaaminen (eli luettelointityö) on vielä edessä.
Danielson-Kalmarin huvilamuseo
- museo ei ollut toimittanut tekstiä, mutta työhön on tarkoitus tarttua.
- keskusteltiin mille Asikkalan kunnan museoista kokoelmaohjelman laatiminen olisi keskeisintä ->
Danielson-Kalmari huvilamuseon kuvakokoelmassa on käynnissä digitointi ja on kunnan omistamista
museokokoelmista se, joka erityisesti karttuu tällä hetkellä. Päädyttiin lähtökohtaan, että kokoelmaohjelma
on syytä tehdä Danielson-Kalmarin huvilamuseon kokoelmalle, etenkin kuvakokoelmalle ja museon lähes
suljettu esinekokoelma voidaan helposti huomioida ohjelmassa. Myöhemmin voidaan samoja periaatteita
hyödyntäen laatia ohjelma myös Vääksyn vesimyllymuseolle.
Suomen kalastusmuseoyhdistys (Suomen vapaa-ajan kalastusmuseo)
- museo ei ollut toimittanut tekstiä, mutta työ on käynnistymässä.
- Samalla kun pohdittiin Asikkalan kunnan museokokoelmien kokoelmaohjelmia, pohdittiin myös Vääksyn
Päijänne-talossa toimivan Suomen vapaa-ajankalastusmuseon kokoelmaohjelmaa. Kyseinen museo on
lähinnä museonäyttely, jonka taustalla ovat Suomen kalastusmuseoyhdistys, Asikkalan kunta ja Vapaaajankalastusmuseosäätiö. Kokoelmat museossa ovat pääasiallisesti Suomen kalastusmuseoyhdistyksen.
Kokoelmaohjelman laatiminen on järkevintä toteuttaa Suomen kalastusmuseoyhdistyksen kokoelmalle,
vaikkakin yhdistys toimii valtakunnallisesti, sillä on merkittävä osa kokoelmaa esillä Päijät-Hämeen alueella.

2. Kokoelmaohjelman seuraava työstettävä osa ja seuraava kokous
- käsiteltiin lyhyesti mitä kokoelman painopisteellä ja tallennus vastuulla tarkoitetaan -> teemaa
syvennetään seuraavalla kokouskerralla
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- seuraavaa kertaa varten tehdään:
1) kokoelmahistoriaa koskevan osan täydentäminen kommenttien perusteella
2) kokoelmanpainopisteitä kannattaa selvittää ja museon tallennustehtävää miettiä
kokouksessa jaetun materiaalin avulla 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:
keskiviikkona 10.4.2019 klo 17.00–19.00 paikkana Sopenkorven kokoelmakeskus
-> tekstit Anna-Riikalle 3.4. mennessä

3. Muuta
- maakuntamuseolta lahjoitetaan pois entisen taidemuseon museokaupan kalusteita, näistä kuvat tulevat
myös sähköpostilla kaikille -> kalusteet luovutetaan ilmeiseksi museotoimintaan kunhan hoitaa noudon
itse. Tarkempia tietoja saa Anna-Riikalta
- 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 14.2.2019:
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen maakuntamuseo
PL 113, 15111 Lahti
+358 50 398 5492 anna-riikka.vaden@lahti.fi

