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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä
Kokous 8.4.2019 klo 17.00–19.00, Museokioski
Paikalla: edustajat Artjärven kotiseutumuseosta, Asikkalan kotiseutumuseosta, Hollolan kotiseutumuseosta,
Kirvun pitäjämuseosta, Padasjoen kotiseutumuseosta, Sepänmäen käsityömuseosta sekä Päijät-Hämeen
maakuntamuseosta yhteensä 11 henkeä.
Muistio:

1. Kokoelmaohjelman kohta Kokoelman historia: kehitys ja nykytila
- käytiin lyhyesti lävitse tilanne ja kysymykset
- kokoelmaohjelman tähän osuuteen on aiemmin toimittaneet tekstejä Artjärven, Padasjoen ja Kärkölän
kotiseutumuseot sekä Sepänmäen käsityömuseo, teksteihin annettiin kommentit viime kokouksen jälkeen
=> ilmeisesti korjaukset on tehty näiden perusteella, eikä tarvetta uusiin verisoihin ole ilmennyt.
- työryhmän osallistuvista museoista Asikkalan ja Hollolan kotiseutumuseot, Itä-Hämeen museot sekä
Kirvun pitäjämuseo ei ole vielä laatinut tai toimittanut tekstiä koskien kokoelmien historiaa -> tätä koskevat
tekstit tai luonnokset voi lähettää kommentoitavaksi kunhan nämä valmistuvat, apuna voi käyttää
kokoelmaohjelman sisältörunkoa.
- myös valmiit tai korjatut tekstit voi lähettää maakuntamuseotutkijalle

2. Kokoelman painopisteet
- kokousta varten museoiden tehtävänä oli pohtia ja kirjata ylös esim. ranskalaisilla viivoilla olemassa
olevan kokoelman painopisteitä -> yksikään museo ei ollut ennakkoon toimittanut em. luonnosta kokousta
varten
- museoiden kokoelmien nykyisiä painopisteitä käytiin lävitse taulukon avulla samalla kun pohdittiin mikä
museon tallennustehtävä tulisi olemaan.
=> luonnehdinta olemassa olevan kokoelman painopisteistä on hyvä sisällyttää kokoelmaohjelman 3.
osaan ennen varsinaista tallennustehtävän määrittelyä. Tallennustehtävä voi olla myös nykyisen
painopisteen siirtoon tähtäävä tai esim. ajallisesti täydentävä.

3. Tallennustehtävä ja vastuualueet
- käsiteltiin yleisesti ammatillisten museoiden tapaa jakaa tallennusvastuita eli TAKO-työtä->
tallennusvastuut löytyvät aihepiireittäin TAKO:n sivuilta: http://tako.nba.fi/tallennustyonjako/aihealueet
- tallennusvastuun jakamista mietittiin myös alueellisesti, missä vastuuta voitaisiin jakaa -> esimerkkinä oli
sahti, joka on niin leimallista Päijät-Hämeelle, että tähän liittyvää materiaalia on joka museossa.
Sahtikulttuurin tallentamista kannattaakin jatkossa miettiä ennemmin oman paikkakunnan omaleimaisen
perinteen osalta kuin yleisesti sahdin valmistuksen kannalta.
- Padasjoen kotiseutumuseosta nousi ilmoille ajatus vahvistaa jo olemassa olevaa kalastus esineistöä
mahdollisesti ulottamalla tallennus alue (eteläisen)Päijänteen kalastuselinkeinoon.
- tallennustehtävän osalta on hyvä määrittää taltioiko museo myös nykyhetkeä eli ulottuuko
tallennustehtävä nykypäivään asti ja miten tämä museossa tehdään (tätä kutsutaan nykydokumentoinniksi)
-> esim. Lahden kaupunginmuseo tekee osan nykypäivän tallennusvastuustaan vain kuvin ja haastatteluin,
tätä voisi soveltaa esim. nykypäivän sahtikulttuurin tallentamiseen tai yllä mainitun kalastuselinkeinon
tallentamiseen
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- tallennustehtävää käsiteltiin erillisen taulukon avulla (liitteenä) -> tätä voi hyödyntää kukin museo
määrittäessään tallennustehtäväänsä kirjoittaessaan tätä tekstimuotoon. Huom! Taulukolla luodataan
tallennustehtävää, jota museo tulee toteuttamaan, ei sitä mitä kokoelma vanhastaan käsittää.
Välttämättä näiden ei tarvitse poiketa toisistaan, tallennustehtävä voi pohjata myös vankasti olemassa
olevan kokoelman painopisteisiin.
- oleellista tallennustehtävän määrittelyssä on, että tehtävää voi ohjata painopisteiden avulla
tallennustehtävän eri osa-alueilla -> esim. Jos kotiseutumuseo yleisesti tallentaa pitäjänsä maaseudun
elinkeinoja viime vuosisadan alkupuolelle asti, painopisteillä on mahdollista ohjata tätä tallennusta
tarkemmin. Painopiste voi olla esim. käsityöläisyydessä, tietyssä ajanjaksossa. Tällöin aktiiviset toimet kuten
tulevat keruut voidaan suunnata tämän painopisteen mukaisesti tai isoista lahjoituskokonaisuuksista
voidaan tehdä valintoja painopisteisiin soveltuen, mutta kokoelmista ei tarvitse välttämättä torjua esim.
yksittäisinä lahjoituksina satavia tallennustehtävän yleiseen aihepiiriin sopivia esineitä.
- tallennustehtävän painotuksilla voidaan ohjailla myös haluttuja objektityyppejä -> kannattaa tehdä
päätöksiä etenkin kuva- ja arkistomateriaalin tallentamisen suhteen
- tallennustehtävän määrittelyssä voidaan myös rajata asioita pois, kirjata ylös se mitä ei kerätä -> esim.
Kirvun pitäjä museon osalta voi tehdä kirjauksen arkistomateriaalin sijoittamisesta kotiseutuarkiston
puolelle (Kirvu-säätiön ylläpitämä)
- oman tallennustehtävän selkeä muotoilu ja tietoisuus muiden museoiden vastuista auttaa ohjaamaan
tarjotun lahjoituksen oikeaan kokoelmaan, jonka osana esineet/kuvat (objektit) parhaiten kertovat
ilmentämästään kulttuuriperinnöstä ja historiasta ja jossa näiden säilyminen osana laajempaa
kokonaisuutta ja kulttuuriperintöä on turvattu tarvittavalla tasolla -> tämä on tallennustehtävien ja
vastuiden jaon perimmäinen tarkoitus (tämä ei missään nimessä tarkoita, että kaikki lahjoitukset ohjataan
ammatillisille museoille)
- tallennustehtävää määritettäessä on asiasta hyvä keskustella oman museon sisällä laajemman
kokoonpanon kanssa, jotta asiasta olisi mahdollisimman hyvä yhteisymmärrys

4. Seuraava kokous ja muuta
- seuraava kokous pidetään vasta syksyllä ja sitovaa päivämäärää ei vielä sovittu, ajankohta on alkusyksystä
- seuraavaa kokousta varten pyritään saattamaan valmiiksi tekstiksi kokoelman painopisteitä käsittelevä ja
tallennustehtävän määrittelevä luku
- Kokoelmaohjelman työstön etenemisen kannalta olisi hyvä saattaa nyt kevään aikana käsitellyt kohdat
valmiiksi ennen työn jatkumista syksyllä, etenkin Kokoelman historiaa käsittelevä luku -> tekstit olisi
hyvä toimittaa maakuntamuseotutkijalle ennen lomia (lomalla 24.6.-22.7.)
- Päijät-Hämeen museopäivä on tänä vuonna elo/syyskuussa Hartolassa, kokouksessa ei noussut esille
selkeitä toiveita päivän luennoiksi tai muiksi teemoiksi. Toiveita ja ideoita päivän tiedollisesta sisällöstä voi
toimittaa maakuntamuseotutkijalle.
Muistion laati 24.4.2019:
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen maakuntamuseo
PL 113, 15111 Lahti
+358 50 398 5492 anna-riikka.vaden@lahti.fi

Tallennustehtävät
Museo

Artjärven kotiseutumuseo

Alue
(Mikä on museon maantieteellinen
tallennusalue?)
Vanhan Artjärven alue.

Aika
(Miltä ajalta museo tallentaa materiaalia?
Nykydokumentointi?)
tukisi olemassa olevaa ajallista jakaumaa
kokoelmassa

Teema
(Mitä aihepiiriä museo tallentaa?)
maaseudun elinkeinot, Ratulan
kartano?, artjärveläisyys

Objektityypit
(Mitä eri tyyppejä (esim. esine, kuvat,
arkistomateriaali) museo tallentaa?)
Tähän voi myös rajata sen mitä ei
oteta vastaan.

Tässä olisi hyvä tuoda ilmi mikä on tuo ajallinen
jakauma sekä suhde nykypäivän taltioimiseen.

Painopisteet
(Etenkin aihepiiriä ja aikarajausta on
hyvä tarkentaa painopisteillä.)
Artjärveläisyys on laaja aihepiiri, jota
on syytä tarkentaa painopisteillä,
tällöin kannattaa pitää mielessä
museon jo olemassa oleva luonne.
Painopisteitä voi olla esim.
maatalouselinkeinot, käsityö jne.
Painopisteistä on apua etenkin suuria
lahjoituksia tarjottaessa -> auttaa
valokoimaan oleellisen.

Asikkalan kotiseutumuseo

Asikkala

Esine- ja talomuseon osalta tallennetaan aikaa
ennen sotia,
maatalouskonemuseon osalta esineistöä 60luvulta.
Miettikää suhde nykypäivän tallentamiseen ja
maatalouskoneiden osalta 60-lukua uudempaan
materiaaliin.

Maaseudun elinkeinot,
maatalouskoneet,
karjalaiset/siirtolaiset,
koulumateriaali?

Tätä kannattaa miettiä etenkin
maatalouskoneiden osalta.

Hollolan kotiseutumuseo

Vanhastaan esim. rakennuksia
Asikkalasta, Lahden alueelta.
Hollolan nykyinen alue
Hämeenkoski?
Suur-Hollola?

1800-1900-l alkupuoli

maaseudun elinkeinot, hollolalainen
hevonen, museoalueen rakennusten
teemat

Mikä on suhtautuminen esim. kuviin,
arkistomateriaaliin tai suurikokoisiin
esineisiin (ajopelit)?

Jos yleisesti tallennetaan hollolalaisia
maaseudun elinkeinoja viime
vuosisadan alkupuolelle asti,
painopisteillä on mahdollista ohjata
tätä tarkemmin.

Kirvu

1930-40-l käytössä olleet esineet

Tässä voisi mainita arkistomateriaalin
ohjaamisen Kirvun
kotiseutuarkistoon.

Mieluiten evakkokuorman mukana
tullut esine.

Kirvun pitäjämuseo

Suhde nykypäivän tallentamiseen? Sotien
jälkeinen aika, onko edustettuna esim. jossakin
teemassa?

Rakennusten aihepiirit kannattaa
tuoda ilmi selkeästi.
Kirvu, Kirvusta peräisin oleva
esineistö, Kirvun historia? evokkous?
Kannattaa miettiä missä määrin
tallennetaan rajan taakse jääneen
Kirvun historiaa? Entä kirvulaisten
historiaa sotien jälkeen/nykyään
uusilla asuinsijoilla?

Padasjoen kotiseutumuseo

Padasjoki, Päijänne?

1800-l 1900-alkupuoli

maaseudun elinkeinot

Suhde nykypäivän tallentamiseen?

Sepänmäen käsityömuseo

Sepänmäki/ kotiseutumuseo
kokoelma laajemmin Mäntsälä

1700-1900-l alkupuoli
Entä uudempi mäntsäläläisyys, mäntsäläläinen
käsityöläisyys?

käsityöläisyys Sepänmäellä, ammatit
Sepänmäellä ja elämä mäellä,
rakennusten teema

Mikä on suhtautuminen esim. kuviin,
arkistomateriaaliin tai suurikokoisiin
esineisiin (ajopelit)?

Miten esim. olisi mahdollista taltioida
nykypäivän käsityöläisyyttä esinein,
kuvin, haastatteluin?

(Painopistettä kannattaa miettiä
teemoissa olevan kommentin
pohjalta. Onko museo pitäjän
historian museo, jossa evakkous on
yksi osa tarinaa vai kirvulaisen
diasporan museo?)
kalastus? sahti?
Voisiko yksi tallennus tehtävän osa
olla eteläisen Päijänteen
kalastuselinkeino? (Vääksyssä vapaaajankalastusmuseo)

