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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä, kotiseutumuseot
Kokous 18.9.2019 klo 17.00 – 19.00, Vanha Am-asema Radiomäki

Paikalla: edustajat Kirvun pitäjämuseosta, Artjärven kotiseutumuseosta, Padasjoen makasiinimuseosta sekä
Päijät-Hämeen maakuntamuseosta yhteensä 5 henkeä
Muistio:

1. Kokoelmaohjelman kohta Kokoelman painopisteet ja tallennustehtävä
- Kokouksen tarkoituksena oli saattaa kyseinen osio kotiseutumuseoiden osalta päätökseen.
Aikatauluesteiden vuoksi paikalle pääsivät edustajat vain kolmesta museosta. Tästä syystä seuraavan
ohjelman osion käsittely lykättiin seuraavaan kertaan.
- Osallistujista vain Kirvun pitäjämuseo oli toimittanut kohtaa koskevan tekstin.
Kirvun pitäjämuseo
- Museo toimitti kokousta varten tekstin kaikista tähän mennessä käsitellyistä osista. Kokoelmien historiaa
ja nykytilaa koskevaan osaan keskusteltiin pieniä tarkennuksia sekä pohdittiin alakokoelmien olemassa
oloa. Alakokoelmia ei ole syytä luoda keinotekoisesti, mikäli näitä ei valmiiksi jo ole. Kokoelmien jaottelu
esim. esine-, kuva- ja arkistokokoelmaksi on riittävä.
- Tallennustehtävän rajaus on selkeä, myös eri aineistojen kesken -> keskusteltiin tämän noudattamisen
vaikeudesta ja esineisiin liittyvän tarinan (kontekstitiedon) merkityksestä.
- Keskusteltiin kotiseutuarkistoihin tallennettavasta materiaalista ja siitä mikä kuuluu keskusarkistoihin,
myös Artjärven kotiseutuyhdistyksellä on kotiseutuarkisto.
Padasjoen makasiinimuseo
- Museo on toimittanut keväällä vain tekstin kokoelman historiasta. Sovittiin, että museon edustajat
kokoontuvat keskustelemaan ja muotoilemaan napakan tekstin tallennustehtävästä kokoelmaohjelman
rungossa olevien kysymysten avulla. Tallennustehtävän on hyvä perustua laajemman ryhmän yhdessä
keskustelemaan päätökseen.
Artjärven kotiseutumuseo
- Museo toimitti keväällä koko kokoelmaohjelman luonnoksen. Luonnoksesta uupuu kuitenkin kohta, jossa
museon tallennustehtävä olisi määritelty. Luonnoksessa on esitetty joitakin kriteereitä, jotka voivat auttaa
tallennustehtävän muotoilussa.
- Sovittiin, että museon edustajat pyrkivät kirjaamaan tekstiksi lyhyen kiteytyksen museon
tallennustehtävästä. Tämä voi perustua jo aiemmin käytössä olleeseen tapaan toimia, mutta oleellista olisi
kirjata tämä ylös selkeästi.

2. Seuraava kokous ja muuta
- Päätettiin, että pidetään seuraava tapaaminen hieman aikaisemmin, jotta saadaan aikataulua kirittyä.
- Seuraava tapaaminen on maanantaina 14.10. klo 17.00 Sopenkorven kokoelmakeskuksessa.
- Seuraavaa kertaa varten tallennustehtävää tai muita aiemmin käsittelyssä olleita osioita koskevat
tekstit toimitetaan Anna-Riikalle (mielellään edeltävällä viikolla). Kotitehtävänä seuraavaa kertaa varten
on pohtia ja mahdollisesti listata niitä kriteereitä, joilla museossa on tähän mennessä arvioitu tai torjuttu
kokoelmaan tarjottavia uusia esineitä/objekteja.
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- Seuraavalla kerralla aloitetaan kohdan 4. Kriteerit ja arviointiperusteet kokoelmaan otolle/poistoille
käsittely. Aiempiin osiin palataan tarvittaessa, mikäli näissä on ongelmia.
- Maakuntamuseotutkija muistutti käynnissä olevasta Museoviraston avustushausta paikallismuseoiden
hankkeisiin, joka päättyy 18.10. Hakemista suunnittelevien on hyvä olla yhteydessä maakuntamuseoon
ennen hakemuksen lähettämistä.
Muistion laati:
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen maakuntamuseo
PL 113, 15111 Lahti
+358 50 398 5492 anna-riikka.vaden@lahti.fi

