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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä, erikoismuseot
Kokous 25.9.2019 klo 17.00 – 19.00, Päijännetalo, Vääksy
Paikalla: edustajat Päijät-Hämeen ilmailumuseosta, Suomen melontamuseosta, Suomen vapaaajakalastusmuseosta, Asikkalan kunnan museoista, Orimattilan kunnan museoista sekä Päijät-Hämeen
maakuntamuseosta yhteensä 9 henkeä

1. Tilannekatsaus missä mennään
- Erikoismuseoiden työryhmässä saatiin keväällä päätökseen kokoelmaohjelman alkupuoli, kevään ja kesän
aikana tekstiä ovat tuottaneet lähes kaikki työryhmän toimintaan osallistuneet museot.
- kokousta varten tekstin aiemmin käsitellyistä osista olivat toimittaneet Päijät-Hämeen ilmailumuseo ja
Asikkalan kunnan museot sekä Suomen melontamuseo, koosteessa oli myös näiden museoiden osalta
ennakoitua tekstiä kriteereistä
- Päijät-Hämeen ilmailumuseon ja Hämeenkosken tallennekokoelman osalta kokoelmaohjelman osat 2 ja 3
ovat valmiit eikä näihin ole korjattavaa, myös Suomen melontamuseon teksti on pääsääntöisesti näiltä osin
valmista
- Asikkalan kunnan museoiden osalta pohdittiin etenkin kuvakokoelman tallennustehtävän kiteyttämistä ja
selkeämpää muotoilua, myös nyt tekstin joukossa olevat luettelot voi laittaa ohjelman liitteeksi. Tekstissä
on syytä kiinnittää huomiota kunta-termin käyttöön, aktiivisena toimijana kokoelman suhteen on museo
vaikka kunta tämän omistaakin, kunta tallennusalueena voi merkitä sekä maantieteellistä aluetta että
hallinnollista toimijaa.
- Suomen vapaa-ajankalastusmuseo ei ole vielä päässyt kirjoituksen alkuun, mutta työ on tarkoitus aloittaa
paremmin soveltuvana ajankohtana. Vapaa-ajankalastusmuseolle kokoelmaohjelma ei ole syytä tehdä, sillä
esineet näyttelyssä ovat lainassa esim. muiden museoiden kokoelmista. Kokoelmaohjelma olisi syytä laatia
Suomen kalastusmuseoyhdistyksen omistamalle kokoelmalle, hyvänä pohjana kokoelmien laajuuden
ymmärtämiselle toimii kokoelmasta tehty inventointi.
- Orimattilan museoista osallistui edustaja ensimäistä kertaa työryhmän toimintaan, tarkoituksena on laatia
ohjelma kotiseutumuseolle, joka menisi muiden kunnallisten museoiden tavoin lautakunnalle
hyväksyttäväksi.

2. Kokoelmaohjelman seuraavaa osa: Kriteerit ja arviointiperusteet kokoelmaan
otolle/poistoille
- käsiteltiin sitä millaisilla kriteereillä kokoelmaan otettavaa tai poistettavaa kohdetta voidaan arvioida,
tärkeää erottaa ns. ensisijaiset kriteerit joiden tulee täyttyä, jotta kokoelmaan ottamista aletaan edes
harkita -> tällaisia ovat esim. omistusoikeuteen liittyvät asiat
- keskusteltiin myös arvoluokista, joita joka museossa on aina vähintään kaksi sekä museoesineen arvosta,
joka on erillinen esineen rahallisesta tai vakuutusarvosta
- Sari kertoi Lahden museoissa käytössä olevista merkitystasoista ja esineiden arvioinnista näiden avulla
- oleellista kriteereissä on arvioida esinettä suhteessa museon omiin resurssein että myös esineen
”kantamaan” kulttuuriperintöön
- selkeästi määritellyt kriteerit ja määrittely sille miten näitä käytetään ovat kokoelmaohjelman tämän
kohdan tavoite.
- kriteereitä voi lähestyä miettimällä museossa jo käytössä olevia tapoja arvioida lahjoituksia.
- kriteerien määrä ja mahdolliset arvoluokat kannattaa pitää yksinkertaisena, jotta nämä toteutuvat myös
käytännössä.
- kriteereitä koskeva teksti palautetaan jälleen ennen seuraavaa tapaamista maakuntamuseotutkijalle,
mielellään viikkoa aikaisemmin
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3. Muut asiat ja seuraava tapaaminen
- Museoviraston avustushaku paikallismuseoiden hankkeisiin on käynnissä, päättyy 18.10. avustusta
hakevien tai sitä suunnittelevien on hyvä olla yhteydessä ennen hakemista maakuntamuseotutkijaan.
- tekeillä on suomen maakuntamuseotutkijoiden yhteistyönä Wiki-kirja paikallismuseoiden kokoelman
hoidosta, kirja on vielä keskeneräinen ja päivittyy
https://fi.wikibooks.org/wiki/Paikallismuseon_kokoelmien_hoito
- seuraava tapaaminen on keskiviikkona 11.12. klo 17.00 Sopenkorven kokoelmakeskuksessa, tapaaminen
on yhteinen molemmille työryhmille jouluisen glögin merkeissä. Käsitellään kuitenkin myös asiaa eli nyt
työstettäviä kriteereitä sekä kokoelmakäytännöistä mahdollisesti poistoja, loput kokoelmakäytännöt jäävät
työstettäväksi keväälle.
Muistion laati:
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen maakuntamuseo
PL 113, 15111 Lahti
+358 50 398 5492 anna-riikka.vaden@lahti.fi

