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1.

Tilannekatsaus missä mennään
- käydään vielä nopeasti lävitse osio: Kokoelman painopisteet ja
tallennusvastuut/tallennustehtävä
- käsitellään mahdollisia ongelmia, täydennyksiä ja tilannetta missä kukin museo on menossa

2.

Siirrytään pohtimaan kokoelmaohjelman seuraavaa osaa: Kriteerit ja arviointiperusteet
kokoelmaan otolle/poistoille
- pohditaan mitä tämän osan tulisi sisältää, millaisilla kriteereillä objekteja arvioidaan, miten
esineitä arvotetaan ja mahdollisesti määritellään eri kokoelmien tallennustapoja

3.

Muut mahdolliset asiat

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 10.4.2019

Työn alle 25.9. 2019

- kokoelmaan liittäminen
- säilytys
- (talletukset)

Työn alle syksyllä 2019:
2–3 kokoontumista

- lainat
- poistot

Jokaisella museolla valmis ohjelma joulukuussa 2019!

4. Kriteerit ja arviointiperusteet
kokoelmaan otolle/poistolle
u

Selkeiden kriteerien ja arviointiperusteiden avulla päätetään yksittäisen objektin
(ja joissakin tapauksissa koko kokoelman) kohdalla osalta sen ottamisesta
kokoelmaan, samoja kriteereitä voidaan käyttää myös kokoelmasta
poistamiseen.

u

Kriteereiden ja arviointiperusteiden tulisi olla selkeästi kirjattuja ja kunkin museon
kannalta merkityksellisiä -> kriteereillä ei oteta kantaa museon
tallennustehtävään.

u

Museossa voi olla käytössä arvoluokitus ja objekti sijoitetaan arvoluokkaan
kriteereiden avulla -> arvoluokkaan sijoittuminen määrittää tällöin aseman
kokoelmassa

u

Kriteereillä voi olla erilaisia painoarvoja, esim. ensisijaisesti täytettäviä.

Kriteerit
u

Ensisijaisia kriteereitä, joiden on täytyttävä, ennen kuin objektia aletaan
arvioida ylipäätään ovat mm. lahjoittajan/myyjän omistusoikeus objektiin

u

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

u

Kriteerit voidaan muotoilla käytön helpottamiseksi myös kysymyksiksi esim. 4-6
kpl, joista päätetyn osan tai kaikkien tulee täyttyä ennalta määriteyllä tavalla,
jotta esine otetaan kokoelmaan.

Arvoluokat
u

Museoissa on kaikissa käytössä ainakin kaksi arvoluokkaa: kokoelmaan kuuluvat
ja kokoelmaan kuulumattomat

u

Tyypillisemmin arvoluokitus on kolmi- tai neliportainen: Kokoelman kannalta
tärkeimmät, kokoelmaa tukevat ja poistot (myös käyttökokoelma on yleensä
poistoon rinnastettava)

u

Objekti saa arvoluokan kriteerien perusteella -> voidaan määrittää kuinka
monta tai ensisijaisesti mitkä kriteerit esineen on täytettävä, jotta se päätyy
kokoelmaan. Tai mikäli kokoelma-arvolukkia on useampia millä tavoin kriteerien
on täytyttävä luokitusta varten

u

Arvoluokitusta ei kannata luoda kaksiportaista laajemmaksi mikäli tälle ei ole
museossa erityisesti tarvetta!

u

Arvoluokilla voidaan päättää myös muita objektin toimenpiteistä kuten
säilytyksestä ja konservoinnista

Kriteerit ja tallennustavat
u

Kriteerien yhteydessä voi myös tuoda ilmi eri kokoelmien tallennustavat,
mikäli nämä poikkeavat toisistaan. Esim. kuvakokoelmaan talletetaan vain
digitaalisia kuvia jne.

u

Tärkeää kriteereiden luomisessa on, että ne ovat punnittuja ja niiden avulla
voidaan oikeasti ohjata kartuntaa/poistoja -> kriteereissä punnitaan myös
itse objektin lisäksi museon resursseja!

u

Kysymysmuotoisille kriteereille on kirjoitettava auki myös ne vastaukset,
joiden perusteella objekti otetaan kokoelmaan/poistetaan.

Muuta
u

Museoviraston paikallismuseoiden hankeavustukset ovat haettavissa
- haku päättyy 18.10.2019 kello 15.00.
- jos haet ole yhteydessä maakuntamuseoon ja lue ohjeet:
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot

u

Seuraava tapaaminen?

u

Kokoamme yhdessä Suomen muiden maakuntamuseotutkijoiden kanssa
Wiki-opasta paikallismuseon kokoelman hoitoon. Täydentyvä kirja löytyy:
https://fi.wikibooks.org/wiki/Paikallismuseon_kokoelmien_hoito

