Kokoelmaohjelman runko
1. Johdanto
- johdannon voi aloittaa lyhyellä luonnehdinnalla museosta esim. sijainnista/toiminnasta
- lyhyt kuvaus ohjelman tarkoituksesta: kenelle ja mihin käyttöön
- Mihin museotoiminta perustuu? maininnat kuntien osalta johtosäännöstä, yhdistysten
säännöistä? lainsäädännöstä? ICOM:in periaatteiden noudattamisesta?
- ketkä museosta ovat osallistuneet ohjelman tekemiseen, mihin osa-alueisiin (jos eivät
kaikkiin) sekä mahdollisesti muut osallistuneet tahot
- ohjelman työstön aloitus- ja päätösajankohta sekä koska hyväksytetty
johtokunnassa/lautakunnassa jne.
- ajankohta, jolloin ohjelma on viimeistään päivitettävä (ja arvioitava)

2. Kokoelman (museon) historia: kehitys ja nykytila
- miten/milloin museo on syntynyt lyhyesti
- miten ja milloin kokoelmat ovat saaneet alkunsa
- millä tavoin ja miten kokoelmat ovat karttuneet esim. lahjoitukset, keruut, ostot
-> milloin toiminta ollut aktiivisinta
- kokoelman muodostumisen kannalta merkittävät henkilöt, tapahtumat, ajankohdat jne.
- millaisia ja kuinka monta eri kokoelmaa museolla on esim. valokuvakokoelma,
esinekokoelma, Järvenkylän Marttojen kokoelma jne.
- tilanne nykyhetkellä -> arvio kokoelmien koosta/laajuudesta, kuinka paljon luetteloitu,
kuinka paljon kuvattu
- kokoelmien omistussuhteet -> kuka omistaa kokoelmat, onko talletuksia tai muita
sopimuksia
- kokoelmavastaavat, nykyinen kokoelmavastaava

3. Kokoelman painopisteet ja tallennustehtävä
- Millaiset esineet/kuvat (objektit)painottuvat kokoelmassa tai osakokoelmassa?
- Mitkä ovat kokoelman erityispiirteitä?
- Millaiset aihepiirit ja teemat painottuvat kokoelmassa?
- Millaiset alueet (maantieteelliset) tai ajanjaksot painottuvat kokoelmissa?
-> onko edellä kuvatuissa painotuksissa tapahtunut muutoksia museon historian aikana?

- Halutaanko kokoelman painopistettä tulevaisuudessa vahvistaa tai muuttaa? Halutaanko
painopisteiden jättämiä ”aukkoja” täyttää tai täydentää?
- määritetään museon tallennustehtävä eli mitä museo kerää ja tallettaa kokoelmiinsa
- Maantieteellinen alue
- Ajallinen alue
- Temaattinen (esim. aihepiiri)alue
- Objektityypit (mitä objektityyppejä esim. esineet, kuvat, äänitteet jne. museo
tallentaa)
- Tallennuksen painopisteet -> kirjataan erityiset painopisteet kullakin osaalueella tai näiden yhdistelminä
=> Näistä yhdessä muodostuu museon tallennustehtävä

4. Kriteerit ja arviointiperusteet kokoelmaan otolle/poistoille
- Millä kriteereillä esinettä/kuvaa (objektia) arvioidaan kun pohditaan tämän ottamista
kokoelmaan? -> selkeästi kirjatut kriteerit
Kriteerit liittyvät yleensä:
- objektin osumiseen museon aiemmin määriteltyyn tallennustehtävään tai
sen painopistealueisiin
- objektiin liittyviin kontekstitietojen määrään
- kuntoon
- edustavuuteen (esim. duplikaatit)kokoelmassa
- museon (tila)resursseihin
- museon muuhun erikoisalaan liittyvään sisältöön
- Mitkä ovat ensisijaisia kriteereitä, joiden tulee täyttyä? Esim. omistusoikeuteen liittyvät.
- Miten kriteerien tulee täyttyä, että esine/kuva (objekti) tulee otetuksi kokoelmaan?
-> selkeästi kirjatut periaatteet näistä
- Jos museossa on käytössä arvoluokitus, selkeä kuvaus luokkien määräytymisestä ja käytöstä
- Kriteerit voidaan muotoilla käytön helpottamiseksi myös kysymyksiksi, tällöin on
kirjoitettava auki myös ne vastaukset, joiden perusteella esine/kuva (objekti) otetaan
kokoelmaan/poistetaan.

5. Kokoelmakäytännöt/kokoelman hallinta:
- kokoelmaan liittäminen
- säilytys
- (talletukset)
- lainat

