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Asialista 20.4.2020
1.

Kuulumiset ja korjausrakentamisen asiantuntija Anssi Malinen esittäytyy

2.

Kokoelmakäytännöt
- kokoelmiin liittäminen ja liitelomakkeet, talletukset ja kokoelmien dokumentointi
- käydään lävitse tilanne ja mahdolliset ongelmat

3.

Kokoelma käytännöt:
- lainat
- säilytys ja turvallisuus
- kokoelman käyttö ja saavutettavuus

4.

Seuraavan tapaamisen ajankohta ja paikka, yleistä aikataulusta

Lainat
u

Kenelle, mihin (olosuhteisiin) ja mihin tarkoitukseen kokoelmia lainataan?
- kirjaa lyhyesti selkeät periaatteet, samalla voi määritellä myös miten,
mistä ja miksi oma museo ottaa vastaan lainoja.
- voit myös määritellä kenelle tai mihin tarkoituksiin kokoelmaa ei lainata.
- pääsääntöisesti kokoelmia lainataan museoille tai vastaavalle taholle, ei
yksityishenkilöille

u

Kuka laatii sopimuksen?

u

Käytännön toimenpiteet kokoelman lainaamisen yhteydessä, kenen
vastuulla? Esim. lainan dokumentointi ennen lainaa, lainatietojen
kirjaaminen/sopimuksen taltiointi, vakuutuksen ottaminen ja toimenpiteet
lainan palautuessa, dokumentointi ja palauttaminen
säilytykseen/näyttelyyn.

Säilytys ja turvallisuus
u

Lyhyt luonnehdinta museon käytössä olevista säilytystiloista (ellei jo ole käsitelty
aiemmissa yhteyksissä). Esim. kuinka paljon lämmitettyä tai lämmittämätöntä
tilaa, lukittua tilaa, yhteiskäytössä olevaa varastotilaa jne.

u

Kuka vastaa ja kuinka tiloista ja kokoelmasta huolehditaan? esim. siivous,
olosuhteiden tarkastus jne.

u

Yleisimmin käytettyjä säilytysmateriaaleja voi luonnehtia tai yleisesti sitä miten
kokoelma on varastotiloissa suojattu, myös näyttelyssä tämän ollessa kiinni esim.
talvikaudella, tarvittaessa voi lyhyesti kertoa perusperiaatteet
kokoelman/näyttelyn kesä- ja talvikuntoon laittamisesta

u

Kerro miten museon digitaalinen aineisto säilytetään esim. digitoidut kuvat,
esinekuvat, luettelointitiedot jne.

Säilytys ja turvallisuus
u

Kuvaile miten kokoelmien turvallisuudesta huolehditaan sekä näyttelyssä
että varastoinnin yhteydessä.

u

Onko museolla olemassa turvallisuus- tai/ja pelastussuunnitelma? Onko
riskikartoitus tehty? -> nämä voi liittää museon oman käyttöön tarkoitetun
ohjelman liitteeksi. Turvallisuudesta vastaava henkilö/taho.

u

Onko kokoelmalla/museolla vakuutukset?

u

HUOM! MIKÄLI KIRJAAT YKSITYISKOHTAISTA TIETOA KOKOELMAN
SÄILYTYKSESTÄ TAI MUSEON TURVALLISUUDESTA, NÄMÄ TULEE JÄTTÄÄ POIS
MUSEON ULKOPUOLISILLE TARKOITETUSTA KOKOELMAPOLIITTISEN OHJELMAN
VERSIOSTA. Esim. jos haluat listata eri säilytystilat, tee erillinen liite joka vain
museon sisäiseen käyttöön.

Kokoelman käyttö ja saavutettavuus
u

Tähän osuuteen voi lyhyesti kuvailla sitä, miten museon kokoelmia pääsee
käyttämään ja näkemään (käyttö ei tarkoita kirjaimellista esineen käyttöä)

u

Onko kokoelmaan mahdollista tutustua näyttelyn lisäksi esim. verkossa
(Finna, museoiden omat sivut, Wikimedia/pedia), julkaisuissa, oppaissa jne.

u

Onko kokoelma keiden käytössä? Esim. tutkijat, tuotteistaminen, rajoitukset
jne.

u

Miten museo edistää kokoelmansa saavutettavuutta? Esim. kokoelman
digitointi, elävöittäminen, opetuskäyttö jne.

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 ja dokumentointi
- (talletukset)
- säilytys ja turvallisuus

Työstetään keväällä 2020:
2–3 kokoontumista

- lainat
- poistot

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

Aikataulu
u

Alkuosan 1–4 tekstit valmiit seuraavaan tapaamiseen mennessä ->
huhtikuu

u

Kokoelmakäytännöt ja liitteet valmiit toukokuun loppu.

u

Kuvamateriaali juhannukseen mennessä. Mielellään erillisinä tiedostoina.

u

Taitto heinä/elokuu

u

Julkistus P-H museopäivässä syyskuussa alussa.

u

Pidetäänkö kokous toukokuussa? -> voisimme samalla suunnitella myös
tulevaa toimintaa.

