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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä
Kokous 27.5.2019 klo 17.00–18.00, Vanha Am-asema Radiomäki
Paikalla: edustajat Koski-seurasta, Suomen melontamuseosta sekä Päijät-Hämeen maakuntamuseosta
yhteensä 4 henkeä.
Muistio:

1. Kokoelmaohjelman kohta Kokoelman painopisteet ja tallennustehtävä
- Kokouksen tarkoituksena oli saattaa kyseinen osio erikoismuseoiden osalta päätökseen. Aikataulujen
vuoksi paikalle pääsivät edustajat vain kahdesta museosta. Päijät-Hämeen ilmailumuseo oli aiemmin
toimittanut tekstin, jota maakuntamuseotutkija oli kommentoinut jo ennen kokousta. Päijät-Hämeen
ilmailumuseon edustaja ei päässyt osallistumaan kokoukseen.
- Koski-seura ja Suomen melontamuseo toimittivat kokousta varten tekstit, jotka käytiin lävitse.
Koski-seuran tallennekokoelma
- Teksti oli napakasti laadittu eikä tähän tullut muutosehdotuksia.
- Koski-seura on käynnistämässä kuvakeräystä, jonka yhteydessä kannattaa huolehtia, että taltiouduksi
tulee kuvia, joihin yhdistys on saanut käyttöoikeuden (lahjoitussopimus) ja mielellään luvan kuvan käyttöön
julkaisuun kuvissa esiintyviltä henkilöiltä. Keruussa ja kuvakokoelmaan taltioinnissa olisi hyvä noudattaa nyt
laaditussa tekstissä muotoiltua tallennustehtävää.
- Keskusteltiin mitä tehdä lahjoitetuille alkuperäismateriaalille (kuville), joita lahjoittaja ei halua ottaa
takaisin digitoinnin jälkeen. Merkittävien kokonaisuuksien osalta voi olla yhteydessä maakuntatutkijaan ja
maakuntamuseon kuva-arkistoon, mikäli tällaisia tilanteita alkaa syntymään.
Suomen melontamuseo
- Museo oli tehnyt aiempaan versioon vain vähän muutoksia, ohjelman Johdanto ja Kokoelmien historia ja
nykytila ovat pääsääntöisesti valmiita.
- Kokoelman painopisteitä käsittelevä osuus puuttuu kokonaan, tarkoituksena on lisätä kokoelmia
käsittelevä luku alun historiaosuuden jälkeen, jossa myös kokoelmien painotukset tulevat ilmi.
- Museon tallennustehtävä kaipaa napakoittamista, tallennustehtävään liittyviä tekstikohtia löytyy kyllä
tekstistä, mutta nämä olisi syytä kerätä yhden kappaleen alle selkeäksi kokonaisuudeksi.
- Tekstissä on ennakoitu myös kokoelmaan oton kriteereitä sekä kokoelmakäytäntöjä, joita ryhdytään
käsittelemään syksyllä. Nyt kirjatuista kriteereistä osa sopii hyvin tallennustehtävän kuvaukseksi,
kokoelmakäytännöt kohdassa on paljon pohdiskeluja, jotka ovat ennemminkin taustaa koko
kokoelmaohjelman laadinnalle. Näitä voi halutessaan ennemmin kirjata johdantoon.
- Maakuntamuseotutkija toimittaa museolle kommentoidun tekstin.
Päijät-Hämeen ilmailumuseo
- Museon pyrkimyksenä on ollut saada ohjelma mahdollisimman pitkälle valmiiksi jo kevätkaudella, joten
maakuntamuseotutkija on kommentoinut tekstiä jo aiemmin (myös muilta osin kuin nyt käsittelyssä
olevista kohdista). Tekstiä ei käsitelty kokouksessa, mutta se jaettiin osallistujille kyseisen kohdan osalta.
- Kokoelmaohjelma on työryhmässä käsiteltyjen osioiden osalta kunnossa, muiden kohtien osalta museon
on hyvä osallistua syksyn kokouksin, jotta nämä tulevat paremmin käsitellyiksi.

2. Seuraava kokous ja muuta
- Jatketaan työstämistä syksyllä kohdasta Kriteerit ja arviointiperusteet kokoelmaan otolle/poistoille
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- Seuraava kokous pidetään syyskuun alussa, tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan museoille elokuun
aikana syksyn aikataulujen selkiydyttyä.
Muistion laati:
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen maakuntamuseo
PL 113, 15111 Lahti
+358 50 398 5492 anna-riikka.vaden@lahti.fi

