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Päijät-Hämeen museoiden työryhmä
Kokous 25.5.2020 klo 16.00–17.30, etäkokous
Paikalla: edustajat Asikkalan kotiseutumuseosta, Asikkalan kunnan museoista, Hämeenkosken
kotiseutumuseosta, Kirvun pitäjämuseosta, Koski-seuran tallennearkistosta, Orimattilan kunnan museoista,
Pullomuseosta, Päijät-Hämeen ilmailumuseosta, Suomen melontamuseosta ja Päijät-Hämeen alueellisesta
vastuumuseosta, yhteensä 12 henkeä.

1. Kokoelmaohjelmien lopullinen tilanne ja aikataulu sekä mahdolliset ongelmat
- Kokoelmaohjelma on valmis tai valmistumassa aikataulun puitteissa kahdeksan museon osalta
- Osa kokoelmapoliittisista ohjelmista on jo valmiita ja hyväksytty tai menossa lautakunnan/johtokunnan
hyväksyttäväksi
- Asikkalan kunnan museoiden ja Mäntsälän Sepänmäen käsityömuseon ohjelmien tilanteesta ei ollut täyttä
varmuutta, mutta Asikkalan kunnan museoiden edustajat kertoivat ohjelman valmistuneen ja tämä on
hyväksytty lautakunnassa 13.5.. Sepänmäen käsityömuseon edustajia ei ollut paikalla.
- Ongelmia tekstin suhteen ei ollut ja palautetut tekstit viimeisimpien osien osalta (Asikkalan
kotiseutumuseo, Koski-seura, Kirvun pitäjämuseo, Orimattilan kotiseutumuseo) ovat olleet pääsääntöisesti
hyvin kirjoitettuja.
- Aikataulu pysyi samana kuin jo aiemmin oli sovittu.

2. Päijät-Hämeen museopäivän ohjelma ja sisältö
- Ajankohdaksi sovittiin keskiviikko syys/lokakuun taitteessa, todennäköisimmin 30.9.. Ajankohta varmistuu
kesäkuun aikana, kutsut museopäivään tulevat elokuun aikana.
- Museopäivä järjestetään Lahdessa, aloituspaikkana toimii Radio- ja tv-museo Mastola
- Päivän ohjelmassa on ainakin kokoelmapoliittisten ohjelmien julkaisu, muusta sisällöstä ei noussut
erityisiä toiveita -> mahdollisuus toteuttaa aamupäivän aikana työpaja työryhmän seuraavien hankkeiden
ideoinnista sai jonkin verran kannatusta, joten todennäköisesti tämä toteutetaan.
- Vierailukohteista Sotilaslääketieteenmuseo, Apulandia ja Malski sekä 1918 kohteet herättivät
kiinnostusta.

3. Työryhmän toiminta syksyllä 2020 ja uudet yhteiset kehittämiskohteet
- Keskusteltiin tulevista yhteistyömahdollisuuksista työryhmän seuraavien vuosien osalta, kaikki
esimerkkiteemat koettiin mielenkiintoisiksi, mutta eniten esiin nousivat rakennuksiin liittyvät asiat, myös
eläväperintö kiinnosti.
- Sovittiin, että ideoita kypsytetään Päijät-Hämeen museopäivän yhteydessä järjestettävässä työpajassa ja
tämän perusteella valitaan työryhmälle seuraava ”työkohde”

4. Muuta: korona-ajan ohjeistus museoiden avaamiseen ja vinkkejä kesäksi
- Museot ovat olleet pääsääntöisesti kiinni ja tapahtumat peruttu maaliskuulta lähtien, myös kokouksia
peruttu.
- Osa museoista pysyy suljettuna kesäkauden, suurin osa avaa aiempaa myöhemmin tai toimii
rajoitetummilla aukioloilla.
- Käytiin lyhyesti lävitse OKM:n antama ohjeistus: https://minedu.fi/artikkeli/-
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- Lisää ohjeistusta tulossa alueelliselta vastuumuseolta museoissa noudatettaviin rajoitteisiin liittyen 27.5.
- Alueellinen vastuumuseo kerää museoiden kesän avoinnaolotiedot ja laatii kesän alussa
lehdistötiedotteen paikallismuseoiden kesästä.
- Mikäli museoalueeseen on mahdollista tutustua myös museon ollessa suljettuna kannattaa rakennuksiin
kiinnittää infotekstejä tai yleisinformaatiota -> Alueelliselta vastuumuseolta saa apua tekstien tekoon ja
näiden laminiontiin. Alueellinen vastuumuseo voi myös tiedottaa mahdollisuudesta tutustua
museoalueisiin.
- Koronakriisin seurauksena ihmisillä on halu auttaa paikallisia toimijoita. Varainkeruuta helpottaa
muuttunut rahankeräyslaki, joka mahdollistaa pienkeräykset poliisille tehtävällä ilmoituksella (ilmoituksen
hinta 55 eura) -> pienkeräyksellä voi kerätä rahaa kolmenkuukauden ajan 10 000 euroon asti kaksi kertaa
vuoden aikana, lahjoittamisen mahdollisuuden voi tuoda ilmi myös museoalueen opasteissa. Myös
MobilePayn tai vastaavien käyttöön ottoa voi harkita käteisen rahan käytön välttämiseksi tai ylipäätään
vähentyneen käteisen käytön korvaajaksi.
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