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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä, kotiseutumuseot
Kokous 14.10.2019 klo 17.00 – 19.00, Sopenkorven kokoelmakeskus
Paikalla: edustajat Asikkalan kotiseutumuseosta, Hollolan kotiseutumuseosta, Kirvun pitäjämuseosta,
Padasjoen kotiseutumuseosta, Sepänmäen käsityömuseosta ja Päijät-Hämeen maakuntamuseosta,
yhteensä kahdeksan henkeä.

1. Tilannekatsaus missä mennään
- Kotiseutumuseoiden työryhmä kokoontui jo aiemmin syksyllä saattamaan päätökseen keväällä käsitellyt
kokoelmaohjelman osat kokoelman historiasta ja tallennustehtävästä, kokoukseen osallistui kuitenkin vain
muutama museo, joten päivitettiin tilanne kunkin museon kokoelmaohjelman osalta.
- Museoista Hollolan kotiseutumuseo oli toimittanut tekstin kokousta varten. Tekstissä on vielä
jäsentämisen varaa ja tallennustehtävää kannattaa pyrkiä tarkentamaan ja rajaamaan teemallisesti ja
ajallisesti lavean ”talonpoikaisuuden” suhteen. Hollolassa on ollut ongelmaa saada yhdistyksestä jäseniä
mukaan kirjoitustyöhön, mutta työ etenee muiden toimien ohella verkkaisesti.
- Kirvun pitäjämuseon osalta alkuosan tekstit käsiteltiin edellisessä osassa ja ne tämän jälkeen saatettu
valmiiksi.
- Asikkalan kotiseutumuseolla on talven aikana yhdistyksen aktiivien kesken aikaa keskittyä
kokoelmaohjelman laatimiseen olemassa olevien materiaalien avulla, samoin Sepänmäen käsityömuseon
osalta työtä aiotaan viedä eteenpäin, kokoelmien historiaosuus museolla on valmiina.
- Padasjoen kotiseutumuseossa ei ole löytynyt yhdistyksestä yhteistä aikaa ohjelman tekemiseen,
puheenjohtaja yrittää marraskuussa edistää asiaa lähettämällä luonnoksen kommentoitavaksi yhdistyksen
jäsenille.
- Kerrattiin aikataulu, ohjelmien valmistuminen jää ensi vuoden kevätpuolelle. Tarkoituksena, että valmiit
tekstit taitetaan maakuntamuseon toimesta ja nämä kuvitetaan joko museon kuvilla tai tarvittaessa
täydennetään maakuntamuseon kuva-arkistosta kuvia.

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
- Keskusteltiin siitä, miten esineen arvo syntyy esimerkkinä Hollolan kotiseutumuseon Martta-puku ->
arvoluokkien tarkoituksena on myös ohjata niitä toimenpiteitä, joita esineelle tehdään. Esim.
konservoitavaksi valikoituvat etenkin ne, jotka ovat kokoelmassa ensimmäisessä arvoluokassa.
Arvoluokituksen voi myös tehdä vain osaan kokoelmaan esim. siirron tai vaikkapa tekstiilikokoelman
kuntokartoituksen yhteydessä. Tällöin toimenpiteet ovat harkittuja eivätkä kohdistu sattumanvaraisesti
johonkin esineeseen.

Sivu 2 / 2
- 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

3. Muut asiat ja seuraava tapaaminen
- Museoviraston avustushaku paikallismuseoiden hankkeisiin päättyy 18.10. avustusta hakevien tai sitä
suunnittelevien on hyvä olla yhteydessä ennen hakemista maakuntamuseotutkijaan.
- Vilkaistiin tekeillä olevaa Suomen maakuntamuseotutkijoiden yhteistyönä syntyvää Wiki-kirjaa
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
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