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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä
Kokous 10.4.2019 klo 17.00–19.00, Sopenkorven kokoelmakeskus
Paikalla: edustajat Päijät-Hämeen ilmailumuseosta, Koski-seurasta, Suomen melontamuseosta, Asikkalan
kunnan museoista (Danielson-Kalmarin huvilamuseo) sekä Päijät-Hämeen maakuntamuseosta yhteensä 7
henkeä.
Muistio:

1. Kokoelmaohjelman kohta Kokoelman historia: kehitys ja nykytila
- käytiin lyhyesti lävitse tilanne ja avoimet kysymykset
- Koski-seura ja Päijät-Hämeen ilmailumuseo olivat toimittaneet korjatut ja täydennetyt tekstit, Suomen
melontamuseon teksti saapui vain hetkeä ennen kokousta.
- kokoelmaohjelman tämä osuus on sekä Koski-seuran että P-H ilmailumuseon osalta kunnossa
- Melontamuseon osalta tekstiin ei ennätetty ennen kokousta ja kokouksessa syventyä suuremmin, mutta
mahdolliset vielä tähän kokoelma ohjelman osaan liittyvät kommentit laitetaan museolle sähköpostilla.
- Danielson-Kalmarin huvilamuseon ja kuvakokoelman kokoelma ohjelman varsinainen työstäminen alkaa
toukokuun alussa projektityöntekijän aloittaessa -> tällöin tehdään kevään aikana käsitellyt
kokoelmaohjelman osat.

2. Kokoelman painopisteet
- kokousta varten museoiden tehtävänä oli pohtia ja kirjata ylös esim. ranskalaisilla viivoilla olemassa
olevan kokoelman painopisteitä
Päijät-Hämeen ilmailumuseo
- museo oli toimittanut kokousta varten tekstiluonnoksen, jota maakuntamuseotutkija oli kommentoinut jo
aiemmin, kokouksessa kommentteja selvennettiin ja tarkennettiin.
- tekstistä ei käy ilmi nykyisen kokoelman painopisteet. Keskustelussa esille nousi kokoelman
painottuminen sotilasilmailuun, sodan jälkeiseen toimintaan sekä Vesivehmaan lentokentän osalta
ajallisesti kentän neljään ensimmäiseen vuoteen -> nämä olisi hyvä kirjata tekstiksi ja samalla miettiä mitä
muita mahdollisia painotuksia joita kokoelmassa tällä hetkellä on.
Koski-seuran kuvakokoelma
- museo oli toimittanut kokousta varten tekstiluonnoksen, johon oli hyvin seikkaperäisesti koottu nykyisen
kokoelman painopisteitä rankalaisin viivoin.
- yleisenä huomiona voi todeta, että tallennekokoelman erityispiirre on ehkä paremminkin
hämeenkoskelaisuus (tai tämän tallentaminen ja tarkemmin, jopa Hämeenkosken rakennuskanta 1950luvulta lähtien) ja aihepiirit kertovat painotukset tämän teeman sisällä. Myös henkilöhaastattelut eivät
sinällään ole aihepiiri, vaan todennäköisesti haastattelut liittyvät johonkin teemaan tai aihepiiriin.
- kokoelmasta on hyvin tunnistettu myös mahdollinen tarve kartutuksen painopisteen muuttamiselle eli se,
että aineistoa on vain vähän 1970-luvulta eteenpäin.
- luonnoksen avulla voi laatia lyhyen tekstin kokoelman painopisteistä
Suomen melontamuseo
- museo toimitti tekstin aivan kokouksen alla, joten kokouksessa käsittely jäi keskustelun tasolle
- tekstissä mainitut painopisteet ovat ennemminkin kriteereitä kokoelmaan otolle ja ylipäätään
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luonnehdinta nykyisen kokoelman painopisteistä uupuu. Keskustelun perusteella museossa on sekä kilpaharraste- että retkimelontaan liittyvää aineistoa sekä välineistön tekniseen kehitykseen liittyvää aineistoa,
mutta se mikä painopiste kokoelmassa näiden välillä on tai aineiston ajallinen painopiste olisi hyvä selvittää
ja kirjata ylös.
Danielson-Kalmarin huvilamuseo ja kuvakokoelma
- museo ei ollut toimittanut tekstiä, mutta työhön on tarkoitus tarttua toukokuussa.
- huvilamuseon osalta kokoelma on selkeä ja rajattu. Kuvakokoelma muistuttaa tyyliltään Hämeenkosken
vastaavaa kokoelmaa. Kokoelman painopisteet on jo tunnistettu kokoelman inventoinnin ja
digitointihankkeen yhteydessä. Painopisteet on mahdollista tämän pohjalta muotoilla kokoelmaohjelman
osaksi työn jälleen käynnistyessä.
=> luonnehdinta olemassa olevan kokoelman painopisteistä on hyvä sisällyttää kokoelmaohjelman 3. osaan
ennen varsinaista tallennustehtävän määrittelyä.

3. Tallennustehtävä ja vastuualueet
- käsiteltiin yleisesti ammatillisten museoiden tapaa jakaa tallennusvastuita eli TAKO-työtä-> nämä on
erikoismuseoiden hyvä tiedostaa, tallennusvastuut löytyvät aihepiireittäin TAKO:n sivuilta:
http://tako.nba.fi/tallennustyonjako/aihealueet
- P-H ilmailumuseolla on selkeä ja toimiva toimintatapa alan erikoismuseoiden kanssa kokoelmalahjoitusten
suhteen -> tämä on hyvä kirjata ylös tallennustehtävän tai vastuun määrittelyn yhteydessä.
- Suomen Melontamuseon toimittamaan tekstiin on myös kirjattu Suomen Urheilumuseon rooli alan
valtakunnallisena erikoismuseona -> Urheilumuseon kanssa kannattaa selkeästi sopia menettelystä ja
vastuunjaosta museolle tarjottavan materiaalin suhteen ellei näin ole jo toimittu.
- tallennustehtävää käsiteltiin erillisen taulukon avulla (liitteenä) -> tätä voi hyödyntää kukin museo
määrittäessään tallennustehtäväänsä kirjoittaessaan tätä tekstimuotoon. Huom! Taulokolla 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. Hämeenkosken tapauksessa: vaikka tallennustehtävänä on
Hämeenkoski aina 1800-luvulta nykypäivään voidaan tallennuksen painopistealueeksi määrittää kuvaaineisto 1970-luvulta lähtien. Tällöin aktiiviset toimet esim. tulevat keruut voidaan suunnata tämän
painopisteen mukaisesti, mutta kokoelmista ei tarvitse torjua esim. yksittäisinä lahjoituksina satavia kuvia
muilta aikakausilta.
- tallennustehtävän painotuksilla voidaan ohjailla myös haluttuja objektityyppejä esim. Suomen
melontamuseon kohdalla voisi olla oleellista tallennustehtävän kohdalla miettiä, miten painopisteillä
voidaan ohjata kanoottien ja kajakkien kartuntaa -> esim. pyritäänkö tallentamaan ennemmin välineistön
historiaa vs. henkilöhistoriaa
- tallennustehtävän määrittelyssä voidaan myös rajata asioita pois, kirjata ylös se mitä ei kerätä -> esim.
Koski-seura on päättänyt olla ottamatta enää vastaan analogista materiaalia
- tallennustehtävän osalta on hyvä määrittää taltioiko museo myös nykyhetkeä eli ulottuuko
tallennustehtävä nykypäivään asti ja miten tämä museossa tehdään -> esim. Lahden kaupunginmuseo
tekee osan nykypäivän tallennusvastuustaan vain kuvin ja haastatteluin, P-H ilmailumuseo pohti vastuun
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ottamista Vesivehmaan kentän kerhojen toiminnan dokumentoinnin ohjaamisessa Suomen
Ilmailumuseoon.
- 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
- kevään viimeinen kokoontuminen on maanantaina 27.5.2019 klo 17.00 – 19.00, paikkana on vanha Amasema Radiomäellä
- seuraavaa kokousta varten pyritään saattamaan valmiiksi tekstiksi kokoelman painopisteitä käsittelevä ja
tallennustehtävän määrittelevä luku, tekstit taas viimeistään viikkoa ennen maakuntamuseotutkijalle
- 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 11.4.2019:
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen maakuntamuseo
PL 113, 15111 Lahti
+358 50 398 5492 anna-riikka.vaden@lahti.fi

Tallennustehtävät
Museo

Teema

Alue

Danielson-Kalmarin huvilamuseo ja
kuvakokoelma

Museokokoelman osalta D-K ja
Asikkala? D-K osalta painopiste
perheen huvilaelämä Vääksyssä?
Vääksy?
Kuvakokoelman osalta
Asikkala/asikkalalaiset/asikkalalaisuus?

Aika

Objektityypit

Painopisteet

1800-luvun loppupuoli ?/Nykypäivä? -> dokumentoidaanko
kuvakokoelmaan nykypäivää

Esineet D-K kokoelmassa ->
kartutetaanko?
Kuvakokoelman osalta mitä
formaatteja otetaan? Kartutetaanko
myös tulevaisuudessa?

Keskeisin ratkaistava kuvakokoelman
osalta -> mitä teemoja tai keiden
toimijoiden aineistoa
kuvakokoelmaan jatkossa
tallennetaan?

Kuva- ja äänitallenteet -> otetaan
vastaan vain digitaalisena,
analoginen materiaali palautetaan
digitoinnin jälkeen.
Selkeä rajaus esineistön
vastaanottamisesta -> ei ylläpidä
museaalista esinekokoelmaa.
Lentokoneet (entä teemaan
alueeseen liittyvät siviilikoneet),
pienesineistö?, valokuvat?,
arkistomateriaali? -> tallennetaanko
jotakin teemaa vain vaikkapa kuvien
ja pienesineiden kautta?
Erityisen harvinainen materiaali
ohjataan ammatillisiin museoihin.
Esineet, kuvat?, arkisto- ja
kirjastomateriaali? Objektityyppien
painopisteet -> kanootit/kajakit esim.
teeman painopistealueen mukaan?
Ei melontaseurojen- ja lajiliittojen
arkistoja tai melontaelokuvia (KAVI).

Ajallinen painopiste 1980-luvulta
nykypäivään.

Kuvakokoelman
aikarajaus/esinekokoelman
aikarajaus
Häggin eläintäyttämön museo

Koski-seuran tallennekokoelma

Hämeenkoski? -> hämeenkoskelaisuus
laaja kokonaisuus, tallennusta voi
tarkentaa painopisteillä tai rajauksilla
esim. ei kunnan hallinnollista
toimintaa/seurakunnan toimintaa jne.

Hämeenkoski – kunta ja pitäjä

Päijät-Hämeen ilmailumuseo

Ilmailuhistoria
siviili-ilmailu? sotilasilmailu?
Kerhojen historian koordinointi?

Päijät-Häme

Ilmailun varhaishistoria? Nykyaika?

Suomen melontamuseo

Suomalaisen melonnan historia ja
suomalaisen melonnan
monimuotoisuus.
-> kirjattuna vastuunjako Suomen
urheilumuseon kanssa?
Laajaa teemaa voi myös jakaa osiin
esim. kilpamelonta/retkimelonta ->
miten ja millaisilla painotuksilla näitä
tallennetaan.

Suomi

? - Nykyaika? Itsenäisyyden aika?
Entä ajalliset painopisteet -> onko
jonkin teeman osalta tällaista?

Suomen vapaa-ajankalastusmuseo

1800-luvun lopulta nykypäivään.

Teeman painopistealueet: Kyläkuvat,
tapahtumat, rakennukset ja
elinkeinot.
Alueen painopiste Vesivehmaan
lentokenttä.
Teeman painopiste Vesivehmaan
kentän historia ja tapahtumat ->
asettaa samalla myös ajallisen
painopisteen?

Teeman painopisteet? – olisiko
tarkennettavaa?
- melonnan kehityksen
merkkipaalut
- kotimaiset melontaan
liittyvät
keksinnöt/välineistön
tekniseen kehitykseen
liittyvät kotimaiset piirteet

