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Päijät-Hämeen museoiden työryhmä
Kokous 20.4.2020 klo 16.00 – 17.30, etäkokous
Paikalla: Itä-Hämeen museosta, Orimattilan kunnan museoista, Sepänmäen käsityömuseosta, PäijätHämeen ilmailumuseosta ja Päijät-Hämeen alueellisesta vastuumuseosta, yhteensä 7 henkeä.
- Kokouksen aluksi korjausrakentamisen asiantuntijana toimiva Anssi Malinen esitteli itsensä,
museorakennuksiin liittyen neuvonta ja kartoituskierroksia on tarkoitus tehdä kevään aikana,
koronatilanteen salliessa. Museot voivat olla meihin myös itse yhteydessä tarpeista, Vesivehmaan
lentokorsussa tullaan avustustenkin vuoksi käymään kevään aikana.

1. Kokoelmaohjelman osa: Kokoelmakäytännöistä kokoelmaan liittäminen, talletukset ja
kokoelman dokumentointi
- Tarkasteltiin niiden museoiden tekstejä, jotka olivat käsitelleet tätä osaa ohjelmassaan (P-H ilmailumuseo,
Itä-Hämeen museo, myös Kirvu-museo toimittanut tekstin aiheesta, mutta ei päässyt osallistumaan
kokoukseen.
- Pääsääntöisesti tekstit aiheesta ovat hyviä ja kattavia, asiaa on pohdittu museoissa. Itä-Hämeen museo voi
halutessaan täydentää tai avata kokoelman dokumentoinnin nykytilannetta tai toteutustapaa. PäijätHämeen ilmailumuseon lainojen ja sijoitusten yhteydessä on mainittu yksityishenkilöille lainaaminen ja
tästä on museon sisällä käyty keskustelu, toimintatapa on museoiden yleisistä toimintatavoista poikkeava,
mutta hyvin perusteltuna ja hyvin sopimusmuotoiluin turvattuna toki mahdollinen.

2. Kokoelmaohjelman osa: lainat, säilytys ja turvallisuus sekä kokoelman käyttö ja
saavutettavuus
- Käsiteltiin kohtien tietosisältöä ja keskusteltiin jo ohjelmiin kirjoitetuista kohdista
- vakuutusten osalta kannattaa huomioida, että lainan vakuuttaminen on eri asia kuin kokoelman tai
museorakennusten vakuuttaminen.
- Halutessaan museo voi kertoa myös enemmän kokoelman hoitoon liittyvistä toimenpiteistä
- Turvallisuuteen ja säilytystiloihin liittyvät arkaluontoiset asiat on syytä piilottaa yleisölle tarkoitetusta
versiosta -> nämä voi ainakin osin laittaa liitteeksi
- Paikallismuseoiden kokoelmien hoito –wikikirjaan on tulossa tänä vuonna myös turvallisuus osio, johon
kannattaa tutustua https://fi.wikibooks.org/wiki/Paikallismuseon_kokoelmien_hoito

3. Muut asiat ja aikataulu
Aikataulu kokoelmaohjelmien loppuun saattamista varten:
- Kokoelmaohjelman tekstit valmiiksi 25.5. mennessä, mielellään jo aiemminkin -> toimitetaan
maakuntamuseotutkijalle
- Mahdollinen kuvamateriaali 15.6. mennessä, mielellään erillisinä kuvatiedostoina -> toimitetaan
maakuntamuseotutkijalle
- 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.
- Päijät-Hämeen museopäivä todennäköisesti syys/lokakuun aikana, tarkempi aikataulu riippuvainen
museoiden avoinnaolosta ja tilaisuuksien järjestämisen sallimisesta epidemiatilanteen mukaan.
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- Seuraava koko työryhmän kokoontuminen Teams-etäkokouksena on maanantaina 25.5.2020 klo 16.00.
Tarpeen mukaan/tilanteen salliessa voidaan toteuttaa myös normaalina kokouksena. Asialistalla:
- kokoelmaohjelmien lopullinen tilanne
- Päijät-Hämeen museopäivän ohjelma ja sisältö
- Työryhmän toiminnan jatkaminen syksyllä ja uudet yhteiset kehittämiskohteet

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

