Päijät-Hämeen ja
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SOPENKORVEN KOKOELMAKESKUS

Asialista 11.12.2019

1.

Menneen vuoden koonti ja museoiden kuulumiset glögin lomassa

2.

Katsaus osaan Kriteerit ja arviointiperusteet kokoelmaan otolle/poistoille
- katsotaan millaisia kriteereitä on muovautunut, pohditaan ongelmia ja näihin ratkaisuja

3.

Kokoelmaohjelman osa Poistot (mikäli ennätetään)
- yleisiä periaatteita ja käytäntöjä, pohditaan mitkä ovat museoeettisesti kestäviä tapoja

4.

Muuta
- Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 1.1.2020 alkaen

5.

Seuraavan tapaamisen ajankohta ja paikka, yleistä aikataulusta

KIRVUN PITÄJÄMUSEO
Museolle tarjotut esineet arvioidaan seuraavilla kriteereillä:
Kuuluuko esine edellä kohdassa 3 määriteltyyn museon tallennustehtävän piiriin, ts. oliko se
evakkokuormassa? Jos ei ollut tai jos on epäselvyyttä, esinettä ei oteta kokoelmaan.
Onko tällaista esinettä ennestään kokoelmassa? Jos on, ei oteta kokoelmaan. Poikkeus: otetaan,
mikäli tarjotun esineen historiasta, käytöstä yms on enemmän tietoa kuin kokoelmassa jo olevassa
samanlaisessa esineessä.
Onko esine hyväkuntoinen? Pelkkä huonokuntoisuus ei estä esineen ottamista, mutta erittäin
huonokuntoista, lähes hajoamispisteessä olevaa ei kannata ottaa.
Onko esineelle tilaa? Jos tilaa ei löydy, ei voida ottaa (esim. huopatehtaan koneet)
Jos esine ei täytä em. kriteerejä, se voidaan harkinnan mukaan ottaa museoon rekvisiittaesineeksi,
mutta sitä ei kirjata kokoelmaan.

SUOMEN MELONTAMUSEO
Suomen melontamuseo arvioi uuden esinetalletuksen arvoa seuraavasti:
– esine on suomalaiselle melonnalle tyypillinen eikä vastaavaa esinettä tai
esinetyyppiä ole vielä kokoelmassa
– esineellä on ollut merkittävä vaikutus melonnan kehittymiseen Suomessa
– esineen käyttöalue on alkuperäinen maantieteellisesti; esine arvioidaan
keksityn kyseisellä käyttöalueella
– esineikä poikkeaa kokoelmasta tai antaa perspektiiviä kokoelman vastaaville
esineille.
Esineillä on kolme arvoluokkaa:
1. Kokoelmaan kuuluva; vähintään yksi kokoelmakriteeriä täyttyy
2. Kokoelmasta poistettava; uusi, parempi esine korvaa vastaavan esineen
tai vanha esine on alunperin arvioitu virheellisesti tai vanha esine aiheuttaa
vaaraa muulle kokoelmalle
3. Kokoelmaan kuulumaton; mikään kokoelmakriteeri ei täyty

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMAILUMUSEO
Kokoelmaan otolle on arviointikriteerit ja näiden käytölle arviointiperusteet, joilla arvioitava
esine on sijoitettu arvoluokkaan. Kriteerit on muotoiltu kysymyksiksi ja/tai numeroitu selkeyden
vuoksi. LIS/P-HIM:n kriteerejä ja käytön arviointiperusteita ovat, esineen tunnistamisen jälkeen:
1. Vastaako vai ei tallennustehtävää? (tallennustehtävän mukainen esine, ei tallennustehtävän
mukainen esine)
2. Onko kokoelmassa tai muissa ilmailumuseoissa ennestään vastaavia esineitä? (selvitetään
esim sähköpostilla muista suomalaisista ilmailumuseoista onko heillä ko. esinettä kokoelmassaan)
3. Kontekstitietojen määrä? (kuinka paljon esineestä on saatavissa käyttöhistoriaan, -tapaan, paikkaan ja -tarkoitukseen liittyvää tietoa?)
4. Kunto? Millainen on esineen kunto? (alkuperäiskunnossa, vaurioitunut, hylkymateriaalia, entisöity, konservoitu?)
5. Onko esineestä saatavissa kirjallista dokumentaatiota ja teknisiä tietoja? (manuaalit, huoltoohjeet, käyttöohjeet jne.)
6. Onko P-HIM:llä tilaa ottaa esine/materiaali vastaan ja millaisiin olosuhteisiin? (parakki,
museo-halli, kontti vai huoltokorsu säilytys?)
Näiden kriteerien toteutumista arvioidaan sijoittamalla esine arvoluokkiin, joita on kolme. Luokka
1 on museokokoelma, luokka 2 käyttökokoelma ja luokka 3 poistokokoelma.

Arvoluokkaan 1 päätyivät yllä olevien kriteerien mukaan:
Esine, joka vastaa hyvin museon tallennustehtävän painopisteitä.
Museolla ei ole ennestään esinettä kokoelmassa tai arvioitava esine on kokoelman paras kappale, jolloin myös konteksti
tulee huomioitua.
Osa on tunnistettu, siitä voidaan kertoa ja kirjata sen taustaan liittyvää tietoa, jotta voidaan tehdä esittelytaulu tai
muuten tallentaa osan tiedot. Taustatiedot voidaan todeta oikeiksi riittävällä varmuudella (esineen luovuttajan kertomus
esineen taustasta voidaan tarkistuttaa mahdollisella asiantuntijalla tai muulla tavoin todentaa kerrotun mukaiseksi).
Esine on kunnoltaan alkuperäinen, entisöity tai konservoitu. Hylkymateriaalina otetaan myös, mikäli osaa ei muun
kuntoisena löydy.
Esineeseen on saatavilla kirjallista dokumentaatiota. Tämän kohdan puuttuminen ei yksin riitä hylkäykselle kokoelmaan
otolle.
LIS/P-HIM:n tiloissa on tilaa ottaa materiaali/esine vastaan.
Arvoluokkaan 2 päätyvät yllä olevien kriteerien mukaan:
Esine, joka ei sovi 1. arvoluokkaan, mutta täydentää museon näyttelyä.
Vastaavia esineitä on jo muiden kokoelmissa, mutta esine on yleisesti niin harvinainen, ettei niitä ole säilynyt useampaa
kappaletta tai yleisesti alalla ei ole säilynyt neljää kappaletta.
Esine on parempikuntoinen kuin aiempi säilytetty esine, vaikka jo 4 olisi olemassa.
Esine liittyy tallennusalaan joko suoraan tai välillisesti.
Esineen mukana on kirjallista dokumentaatiota tai sitä on yleisesti muussa museossa säilynyt.
Esineelle on tilaa LIS/P-HIM:n näyttelyissä tai varastoissa.
Arvoluokkaan 3 eli poistokokoelmaan päätyvät:
Esine ei vastaa tallennustehtävää ja sen painopisteitä.
Vastaavia esineitä on jo kokoelmassa riittävästi, eikä kokoelmassa ole tarvetta useammalle versiolle.
Kontekstitietoja esineestä ei ole saatavilla tai kukaan ei kohtuullisella vaivalla tunnista esinettä ilmailuun liittyväksi.
Esineen kunto vaarantaa muiden esineiden kunnon.
Kirjallista dokumentaatiota ei ole saatavilla kohtuullisella vaivalla.
LIS/P-HIM:lla ei ole tilaa ottaa esinettä vastaan, eikä sitä voida ulkona säilyttää.

Yleisiä kriteereitä muistin virkistykseksi
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.

Poistot
u

Poistot museokokoelmista ovat aina poikkeustapauksia

u

Poistolle tulee olla aina perusteet, jotka tukeutuvat kokoelmaohjelmassa
esitettyihin periaatteisiin.

u

Poiston yhteydessä on hyvä laatia pöytäkirja, johon poiston perusteet
kirjataan.

u

Poistettavan esineen luettelointitiedot tarkastetaan, näihin lisätään
maininta poistosta ja tässä yhteydessä mielellään myös kuva
poistettavasta esineestä. -> poistetun esineen numeroa ei käytetä
uudelleen.

u

Kokoelmaohjelmaan kirjattava menettelytapa: Kuka päättää? Mitä
toimenpiteitä tehdään ja kuka tekee? Miten esine poistetaan?

Poistotavat
u

Museoiden eettinen vastuu lahjoittajia kohtaan (lahjoitusasiakirjan ehtojen
tarkastaminen)

u

Tarjoaminen toiseen museoon, arkistoon

u

Palauttaminen lahjoittajalle

u

Tarjoaminen yleishyödylliselle (kulttuuriperintö) toimijalle

u

Tuhoaminen

u

Myyminen?

-> osattava päättää oikea tapa oikeaan tilanteeseen, museon oma päätös
missä järjestyksessä edetään.

Muuta
u

Maakuntamuseosta Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 1.1.2020

u

Korjausrakentamiseen ja perinnerakentamiseen liittyvä neuvonta museoille
tulee mahdolliseksi
- tähän liittyen kartoitamme ensi vuoden aikana museorakennusten
tilannetta sekä yhdistysten tietotaitoa perinnerakentamisen suhteen

u

Koulutuksia luvassa vähintään 3 kpl ensi vuonna, keväällä kuviin liittyvä
koulutus

u

Odotettavissa kyselyitä koulutustarpeeseen ja palautteeseen liittyen

u

Työryhmän seuraavia yhteisprojekteja voi ryhtyä miettimään, ehdotuksia
kartoitetaan keväällä.

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 14.10. 2019

- kokoelmaan liittäminen
- säilytys
- (talletukset)

Työstetään keväällä 2020:
2–3 kokoontumista

- lainat
- poistot

Jokaisella museolla valmis ohjelma keväällä 2020!
Yhteisjulkistustilaisuus? Viimeistään museopäivän yhteydessä.

