Päijät-Hämeen museoiden työryhmä, muistio
Kokous 3.2.2021 klo 16.30–17.45, Teams-kokous
Paikalla edustettuna: Asikkalan kotiseutumuseo, Asikkalan kunnan museot, Hollolan kotiseutumuseo,
Hämeenkosken kotiseutumuseo, Iitin kotiseutumuseo, Koski-seuran tallennekokoelma, Orimattilan kunnan
museot, Padasjoen kotiseutumuseo, Suomen Melontamuseo ja Lahden museot.

1. Kokouksen avaus ja esittelykierros
- Paikalla 15 henkeä, jotka edustivat kymmentä eri organisaatiota. Vaihdettiin kuulumiset ja esittäydyttiin
lyhyesti.
- Kokousta edeltänyt valmisteluryhmän kokous 20.1., jonka esitys ”museoviikon” toteuttamisesta oli
kokouskutsun liitteenä.
- Aiemmin puheissa ollut Ympäristöpääkaupunkivuoden avustus projekteille on poistunut vuoden 2021
alusta, joten tätä ei ole mahdollista käyttää viikon rahoitukseen. Mahdollisesti tulossa on avustushaku
kesän tapahtumille.

2. Museoiden yhteismarkkinointitempaus ”Museoviikko”
- Käsiteltiin kokouskutsun liitteenä ollutta ehdotusta tapahtuma/teemaviikon järjestämisestä kesällä 2021
- Museoviikko tiivistetysti:
- Ajankohta viikko 27, 5.7. - 11.7.2021
- Viikkoon voi osallistua esim. museon avoimilla ovilla tai (ilmais)tapahtumalla eli jotakin
lisäarvoa normaalin (maksullisen) avoinnaolon lisäksi tulisi olla.
- Teemana löyhästi ympäristö, luonto, kestäväkehitys
- Museoviikon markkinointi (pääosin toteutettavissa alueellisen vastuumuseon (AVM) toimesta):
- Yhteiset lehdistötiedotteet museoviikosta, AVM kanavana ePressi
(maaliskuu/toukokuu/vko26)
- Oma nettisivu viikolle (uudistuvan Lahden museot sivuston alle)
- Yhtenäinen ilme, joka näkyy yhteisessä ohjelmajulisteessa, mainospohjissa ja somepohjissa.
- Sosiaalisen median markkinointi Lahden museoiden kanavilla (mainostettuina julkaisuina)
sekä kunkin osallistujan omilla tileillä
- Mahdollisesti yksi yhteinen lehtimainos
- Tulostettava esite, reittikartta? jos tarpeen
- Rahoitus em. markkinointiin pääsääntöisesti alueellisesta vastuumuseosta
- Jokainen viikkoon osallistuva museo rahoittaisi tapahtumansa, talkookulunsa ym. kulut itse
- Ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuus/avustukset harkitaan erikseen
- Aikataulu:
- Museot ilmoittavat mielenkiintonsa osallistua tapahtumaviikkoon helmikuun loppuun
mennessä.
-Tapahtuman ja tapahtuma-ajan(aikojen), avoinnaoloajan ilmoittaminen viimeistään
huhtikuun alussa/puoleenväliin mennessä. (vähintään alustava tieto)
- Lopullinen ja sitova ohjelma 30.5. mennessä, mielellään jo aiemmin.

3. Keskustelu esityksestä:
- Aikataulu ja ajankohta sopivat, yhdistyksissä myös hallitus voi päättää osallistumisesta, joten kevät
kokouksia ei tarvitse odottaa
- Yhteistä tapahtuma viikkoa pidettiin hyvänä ideana ja toteutettavana. Mukaan viikkoon olisivat lähdössä

ainakin Asikkalan kotisetumuseo, Asikkalan kunnan museot, Orimattilan kotiseutumuseo ja mahdollisesti
Taidemuseo (suuri maalaustapahtuma), Hämeenkosken kotiseutumuseo ja Koski-seura ja Lahden museot.
Jo aikaisemmin kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Heinolan museot ja Itä-Hämeen museo. Todennäköisesti
viikkoon läsnäolijoista osallistuvat myös Hollolan ja Padasjoen kotiseutumuseot sekä Melontamuseo
(urheiluseurojen koronarajoitteiden mukaan), Iitin kotiseutumuseon kesän tilanteesta ei ole varmuutta
(samalla viikolla myös Kymiring).
- Lisäideoina Päijät-Hämeen yhteinen maksullinen museokortti, todettiin kuitenkin ettei ensimmäistä kertaa
järjestettävällä viikolla kannata lähteä maksullisiin palveluihin vaan pyrkiä herättämään mielenkiintoa ja
tietämystä museoista käyntikohteina sekä madaltaa kynnystä tulla tutustumaan (uudelleen) museoon.
- Viikko tarvitsee aikaa kestävän nimen (Päijät-Hämeen museoviikko tylsä), esille nousseet ideat nimestä:
Astu museoon ja Museoring (museoviikko Päijät-Hämeessä voi olla tarkenne tai alaotsikko).

4. Päätökset & toimenpiteet
- AVM lähtee edistämään viikon toteutusta
- Helmikuussa alueen museoille Doodle -kysely kiinnostuksesta osallistua viikkoon ja museoiden alustavista
aikatauluista viikon osalta. (Kysely avoinna viikon 9 loppuun).
- Maaliskuussa avautuu lomake, tarkempien tietojen ilmoittamiselle museon tapahtumaa/avoinna oloa
koskien museoviikon osalta. Avoinna huhtikuun loppuun asti.

5. Muut asiat ja seuravan tapaamisen ajankohta
- Seuraava kokous keskiviikkona 17.3.2021 klo 16.30-18.30, Teams-kokouksena
- Kokouksen aiheena museoviikon lisäksi museoiden näkyvyys alueellisen vastuumuseon verkkosivuilla,
Päijät-Hämeen museomatkan lakkauttaminen ja VisitLahden matkailukartta.
Muistion laati 8.2.2021
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot
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