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Päijät-Hämeen museoiden työryhmä
Kokous 12.2.2020 klo 17.00 – 19.00, Sopenkorven kokoelmakeskus
Paikalla: edustajat Asikkalan kotiseutumuseosta, Asikkalan kunnan museoista, Hollolan kotiseutumuseosta,
Orimattilan kunnan museoista, Sepänmäen käsityömuseosta, Päijät-Hämeen ilmailumuseosta ja PäijätHämeen alueellisesta vastuumuseosta, yhteensä 8 henkeä.

1. Kokoelmaohjelman osa: Poistot
- edellisessä työryhmän kokouksessa käsiteltiin poistoja ja 12.2. kokousta varten käytettävissä oli Suomen
melontamuseon ja Päijät-Hämeen ilmailumuseon tekstit poistoista, lisäksi Asikkalan kunnan museoiden
joulukuussa maakuntamuseotutkijalle toimittamassa ohjelman versiossa on poistoja koskevia kohtia.
- poistoista tekstiä toimittaneet museot olivat pääsääntöisesti kiteyttäneet hyvin periaatteet ja käytännöt
kokoelmapoistoihin liittyen. Poistojen yhteydessä on syytä huomioida, ettei poistettavan esineen
luettelointitietoja hävitetä vaan näihin lisätään tieto, että kyseinen kohde on poistettu kokoelmasta.
Asikkalan kunnan museoiden osalta on syytä konkretisoida hieman käytäntöjä ja poiston tapoja.

2. Kokoelmaohjelman osa: Kokoelmakäytännöistä kokoelmaan liittäminen, talletukset ja
kokoelman dokumentointi
- Käsiteltiin kokoelmaan liittämisen käytäntöjä, jotka kukin museo kirjaa ohjelmaan omassa museossaan
noudatetun käytännön mukaisesti
- Kokoelmaan liittämiseen kuuluvia toimia ja käytäntöjä joita ohjelmaan on hyvä kirjata ovat:
- kuka arvioi (aiempiin kriteereihin perustuen) kokoelmaan tarjottua/lahjoitettavaa esinettä?
- kuka tai mikä taho tekee päätöksen kokoelmaan liittämisestä?
- milloin ja kuka laatii lahjoitusasiakirjan?
- miten ja kuka tekee diarioinnin ja antaa esineelle numeron?
- miten kokoelmaan otettujen luetteloimattomien esineiden kanssa menetellään? (säilytys,
numeron merkintä jne.)
- Käytiin lävitse lahjoitusasiakirjoja, joita oli mukana Mäntsälän ja Asikkalan kunnan museoiden ja PäijätHämeen ilmailumuseolta. Lahjoitusasiakirjan keskeinen tavoite on siirtää lahjoitettavan kohteen täydet
omistus- ja käyttöoikeudet lahjoittajalta museolle. Näiltä osin sekä Mäntsälän että Asikkalan asiakirjoissa on
puutteita. Mäntsälän asiakirjassa on positiivista lahjoitettavan esineen kontekstitietojen talteen ottamisen
tärkeyden korostaminen. Asikkalan yhdistetty poisto- ja lahjoitusasiakirja ei sovellu käyttötarkoitukseen,
vaan on ilmeisesti tarkoitettu yksittäisen toimenpiteen toteuttamiseen. Poistosta on syytä tehdä erillinen
päätösasiakirja, joka ei ole sidoksissa lahjoittamiseen. Asikkalan kuvakokoelmalla on todennäköisesti
olemassa lahjoitusasiakirjan pohja.
- Lahjoitusasiakirjan ja poistopöytäkirjan mallin voi liittää kokoelmaohjelman liitteeksi. Alueellisen
vastuumuseon malleja voi hyödyntää oman museon kohdalla.
- Talletuksista käytiin lävitse yleisiä periaatteita ja ohjelmaan kirjataan kunkin museon omat toimintatavat
talletusten suhteen. Usea museo oli jo päättänyt, ettei ota vastaan talletuksia.
- Kokoelman dokumentointia eli perinteisemmin luettelointia käsiteltiin lyhyesti. Kokoelmaohjelmaan on
syytä kirjata totuuden mukaisesti miten, kenen toimesta ja missä yhteyksissä kokoelmaa omassa museossa
dokumentoidaan tai luetteloidaan sekä digitoidaan.
- Kokoelmaohjelmaan on hyvä kirjata se mihin luettelointi tehdään ja miten sitä säilytetään tai ylläpidetään.

3. Muut asiat ja aikataulu
- Korjaus- ja perinnerakentamisen neuvonta on nyt mahdollista museoille, työtä tekevä Anssi Malinen
esittäytyy mahdollisesti seuraavassa tapaamisessa
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. Huhtikuun lopulla kuviin liittyvä koulutus Museokioskissa
- Ehdotuksia työryhmän seuraavasta yhteisprojektista otetaan vastaan
Aikataulu kokoelmaohjelmien loppuun saattamista varten:
- Kokoelmaohjelman alkuosan 1–4 tekstit valmiiksi 30.4. mennessä -> toimitetaan
maakuntamuseotutkijalle
- Kokoelmakäytäntöjen osa eli osa 5 ja mahdolliset loppusanat sekä mahdolliset liitteet valmiiksi 31.5.
mennessä -> toimitetaan maakuntamuseotutkijalle
- Mahdollinen kuvamateriaali 15.6. mennessä -> toimitetaan maakuntamuseotutkijalla
- Kokoelmaohjelmien taitto alueellisen vastuumuseon toimesta Heinä-elokuu
- Valmistuneiden kokoelmaohjelmien yhteisjulkistus Päijät-Hämeen museopäivässä Lahdessa, alueellinen
vastuumuseo hoitaa yhteistiedotuksen ja museoiden näkyvyyden
- Mahdollinen lautakunnassa/johtokunnassa hyväksyttäminen kokoelmaohjelman tekstille kannattaa tehdä
heti kun teillä on teksti on teillä kasassa, jotta tieto tästä voidaan lisätä taitettavan version johdantoon.
- Seuraava tapaaminen on maanantaina 20.4.2020 klo 17.00 Sopenkorven kokoelmakeskuksessa,
tapaaminen on koko työryhmälle. Käydään lävitse aiempia tekstejä, etenkin nyt kokouksessa läpikäytyjä
kokoelmakäytäntöjen osia. Käsitellään Kokoelmakäytännöt loppuun eli lainat, hoito ja turvalisuus sekä
käyttö. Puhutaan myös ohjelmaan lopputyöstöstä.

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

