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Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmä
Kokous 11.12.2019 klo 17.00 – 19.00, Sopenkorven kokoelmakeskus
Paikalla: edustajat Asikkalan kotiseutumuseosta, Asikkalan kunnan museoista, Hollolan kotiseutumuseosta,
Kirvun pitäjämuseosta, Koski-seuran tallennekokoelmasta, Orimattilan kunnan museoista, Sepänmäen
käsityömuseosta, Suomen melontamuseosta ja Päijät-Hämeen maakuntamuseosta, yhteensä 12 henkeä.

1. Tilannekatsaus menneeseen vuoteen
- glögin äärellä kerrattiin kuluneen vuoden kohokohtia museoissa, paljon on tehty ja hyviä asioita löytyi
mm. ennätyksellisistä kävijämääristä, uusista katoista, yhdessä tekemisestä, kuntien panostuksesta
museotoimintaan ja uusista työpaikoista.
- kokoelmaohjelmien suhteen on vuoden aikana edistytty ilahduttavasti ja keskustelu ja yhteiset
kokoontumiset ovat olleet antoisia, tästä on hyvä jatkaa vuonna 2020.

2. Kokoelmaohjelman osa: Kriteerit ja arviointiperusteet kokoelmaan otolle/poistoille
- Käsiteltiin kolmen tekstin toimittaneen museon osalta sitä, millaisia kriteereitä nämä ovat määritelleet
kokoelmaan otolle.
- Kirvun pitäjämuseon kriteerit ovat selkeän yksinkertaisia. Keskusteltiin siitä, miten kaksoiskappaleita
arvioidaan suhteessa esineen uniikkiin tarinaan, mitä samanlaiset esineet kertovat siitä, mitä Kirvusta
otettiin mukaan. Todettiin myös, ettei kaikkea tietoa tarvitse tallentaa esineinä.
- Suomen melontamuseon kriteereistä vilkasta keskustelua herätti dynaaminen kokoelmaote kokoelmassa
olevien esineiden korvaamisessa ”paremmilla” esineillä, sekä kokoelmasta poistettava arvoluokka.
Keskustelun perusteella Melontamuseo muokkasi arvoluokan kokoelman arvoluokaksi, mutta esineiden
korvaamista tulevaisuudessa vain paremmilla on syytä pohtia laaja-alaisemmin – mikä korvaavassa
esineessä on oleellisesti parempaa ja jos kyse ei ole identtisistä esineistä, onko korvattavaksi harkittavan
esineen säilyttäminen kuitenkin edelleen perusteltua? Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että vaikka tilat
ovatkin rajalliset, museokokoelma ei ole kooltaan rajattu kokonaisuus, joka ikään kuin esineitä vaihtamalla
hiotaan huippuunsa.
- Päijät-Hämeen ilmailumuseon kriteereitä ja arvoluokkia tarkasteltiin lyhykäisesti, sillä museon edustajat
eivät olleet päässeet paikalle. Keskustelua herätti arvoluokka 2, joka vaikuttaisi kriteerien perusteella
ennemminkin kokoelmaan kuuluvalta luokalta kuin käyttökokoelmalta, joka museoiden näkökulmasta on
sama kuin poistoarvoluokkaan kuuluvat esineet.
- Paikalla olleet museoiden edustajat voivat hyödyntää käsiteltyjä kriteereitä sekä käytyä keskustelua oman
museonsa kohdalla.

3. Poistot kokoelmasta
- Käytiin lävitse poistoihin liittyviä yleisiä periaatteita ja poistotapoja sekä keskusteltiin näistä
- Erityisen tärkeää on muistaa, että poisto on aina poikkeustapaus ja se tulee olla perusteltavissa.
Poistotapa on harkittava myös hyvin tilanteen mukaan, lahjoittajalle palauttaminen ei aina ole kaikista
paras keino.
- Kokoelma ohjelmaan on syytä laatia lyhyt teksti museossa noudatettavista poistoperiaatteista ja
toimintatavoista. Tämän voi liittää ohjelmaan kriteeri-osuuden jatkoksi tai erilliseksi alaluvuksi keväällä
käsiteltävien kokoelmakäytäntöjen alle.

4. Muut asiat ja seuraava tapaaminen
- Tavoitteena on saada kokoelmaohjelmat valmiiksi kevään aikana. Kevättalven ja kevään aikana muutama
kokoontuminen koskien kokoelma käytäntöjä ja kokoelman hallintaa, nämä ovat koko työryhmälle yhteisiä.
- Toiveissa saada teksti siten kuntoon, jotta taitto voitaisiin tehdä viimeistään toukokuussa ja
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kokoelmaohjelmat julkistaa yhdessä esim. Museokioskissa (toiminta lakkaa kesäkuun lopussa) tai PäijätHämeen museopäivän yhteydessä.
- Lahden museot on nimitetty Päijät-Hämeen alueelliseksi vastuumuseoksi 1.1.2020 alkaen, käytiin lävitse
tähän liittyviä muutoksia mm. korjaus- ja perinnerakentamiseen liittyvä neuvonta on mahdollista museoille
tulevan uudistuksen myötä. Tulossa kyselyjä, joihin toivotaan vastauksia jotta koulutuksia ja neuvontaa
osataan suunnitella paremmin museoiden tarpeita vastaavaksi.
- Työryhmän seuraavia hankkeita tai projekteja voi ryhtyä jo pohtimaan, keskustellaan näistä lisää keväällä.
- Seuraava tapaaminen on keskiviikkona 12.2.2020 klo 17.00 Sopenkorven kokoelmakeskuksessa,
tapaaminen on koko työryhmälle. Käydään lävitse aiempia tekstejä, etenkin kriteereitä ja poistoja koskevat
tekstit on hyvä toimittaa viimeistään viikkoa aikaisemmin. Käsitellään Kokoelmakäytännöistä ainakin
kokoelmiin liittäminen, mahdolliset talletukset ja lainat.

Muistion laati 13.12.2019:
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen maakuntamuseo
PL 113, 15111 Lahti
+358 50 398 5492 anna-riikka.vaden@lahti.fi

