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Asialista 10.4.2019
1.

Kokoelmaohjelmien kokoelmien historiaa, kehitystä ja nykytilaa koskevan osuuden lyhyt
käsittely, mikäli tässä on ilmennyt ongelmia.
- käsitellään mahdollisia ongelmia, täydennyksiä ja tilannetta missä kukin museo on menossa

2.

Siirrytään pohtimaan kokoelmaohjelman seuraavaa osaa: Kokoelman painopisteet ja
tallennusvastuut/tallennustehtävä
- pohditaan mitä tämän osan tulisi sisältää, millaisia painopisteitä kokoelmissa voi olla ja miten
nämä voidaan selkeästi määritellä, pohditaan myös kunkin museon tallennustehtävää ja sen
suhdetta muiden museoiden ja valtakunnallisiin tallennustehtäviin.

3.

Muut mahdolliset asiat
- ehdotuksia Päijät-Hämeen museopäivän ohjelmaksi, paikka Hartola

4. Seuraavan tapaamisen ajankohta ja paikka

Aikataulu – ehdotus?
u

1. Johdanto

u

2. Kokoelman (museon) historia: kehitys ja nykytila

u

3. Kokoelman painopisteet ja tallennusvastuut/tallennustehtävä

u

4. Kriteerit ja arviointiperusteet kokoelmaan otolle

u

5. Kokoelmakäytännöt/kokoelman hallinta:

Työn alle 3.12.2018
Työn alle 8.2.2019

Työn alle loppukevät/syyskuu ? 2019

- kokoelmaan liittäminen
- säilytys
- (talletukset)

Työn alle syksyllä 2019:
2–3 kokoontumista

- lainat
- poistot

Jokaisella museolla valmis ohjelma joulukuussa 2019!

3. Kokoelmien painopiste ja
tallennusvastuu/tehtävä – mitä tulisi sisältää?

u

Millaiset esineet/kuvat (objektit)painottuvat kokoelmassa tai osakokoelmassa? Mitkä ovat
kokoelman erityispiirteitä esim. verrattuna muihin aihepiirin museoihin tai teeman sisällä -> tästä
voidaan käydä ryhmässä keskustelua

u

Millaiset aihepiirit ja esine(kuva/objekti)tyypit painottuvat kokoelmassa?

u

Millaiset alueet (maantieteelliset) tai ajanjaksot painottuvat kokoelmissa?
-> onko edellä kuvatuissa painotuksissa tapahtunut muutoksia museon historian aikana?

u

Halutaanko kokoelman painopistettä tulevaisuudessa vahvistaa tai muuttaa?
Halutaanko painopisteiden jättämiä ”aukkoja” täyttää tai täydentää? Miten?

u

Kokoelman painopisteiden perusteella: Mikä olisi jatkossa museon tallennusalue
(maantieteellinen/ajallinen) ja tallennusvastuu(t)/tehtävä(t)?

3. Kokoelmien painopiste ja
tallennusvastuu/tehtävä – mistä tietoa
u

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!
u

Yleiskuvaa syventää tutustuminen museon luettelointitietoihin mm. pääkirja,
esinekortisto, luettelointilomakkeet, tietokantaan tehtävät haut (Musketti).

u

Kannatta testata kokoelmatietoja vasten esim. aiemmin tiedossa ollutta kuvaa
kokoelman painottumisesta ja alueellisesta/ajallisesta jakautumisesta -> onko
kokoelma oikeasti alueellisesti, ajallisesti tai temaattisesti niin kattava kuin on oletettu,
löytyisikö tätä kautta tallennustehtävään tarkennuksia

3. Tallennustehtävä
u

Maantieteellinen alue

u

Ajallinen alue

u

Temaattinen (esim. aihepiiri)alue

u

Objektityypit (mitä objektityyppejä esim. esineet, kuvat, äänitteet jne.
museo tallentaa)

u

Tallennuksen painopisteet -> kirjataan erityiset painopisteet
tallennustoiminnassa

u

=> Näistä yhdessä muodostuu museon tallennustehtävä

Muuta
u

Päijät-Hämeen museopäivä 2019 Hartolassa
- Toiveita ohjelmasta, tutustumiskohteista, ajankohdasta?

u

Seuraava tapaaminen?

u

Onko alustavaa kiinnostusta Wikipedian ja Wikidatan opetteluun,
tarkoituksena saattaa suomen paikallismuseot kattavasti palveluun?
https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekti:Paikallismuseot_Wikimediaan

