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Päijät-Hämeen museoiden työryhmä, muistio
Kokous 17.3.2021 klo 16.30–17.45, Teams-kokous
Paikalla edustettuna: Asikkalan kotiseutumuseo, Asikkalan kunnan museot, Hollolan kotiseutumuseo,
Hämeenkosken kotiseutumuseo, Iitin kotiseutumuseo, Itä-Hämeen museo, Orimattilan kunnan museot,
Päijät-Hämeen Ilmailumuseo, Suomen harmonikkamuseo, Urajärven kartanomuseo ja Lahden museot,
alueellinen vastuumuseo (AVM).

1. Kokouksen avaus ja esittelykierros
- Paikalla 13 henkeä, jotka edustivat yhtätoista eri organisaatiota. Vaihdettiin kuulumiset ja esittäydyttiin
lyhyesti.

2. Museoiden yhteinen tapahtuma- ja teemaviikko kesällä 2021
- Tilannekatsaus:
Alueellinen vastuumuseo AVM hakee kulttuuriympäristövuoden tapahtuma-avustusta viikon visuaaliseen
ilmeeseen, markkinointimateriaaleihin ja mainontaan 30.3. päättyvässä haussa (päätös 3.5.).
Avustusta haettaessa sitoudutaan tapahtumien tuottamisen osalta tiettyihin periaatteisiin (jätteiden
kierrätys, suvaitsevaisuus, vastuullisen tapahtumatuottamisen koulutukseen osallistuminen), näihin
voidaan palata tarkemmin mikäli avustusta saadaan.
Viikko toteutetaan joka tapauksessa huolimatta avustuspäätöksestä, tällöin budjetti mainontaan ja
markkinointiin on huomattavasti pienempi.
- Tarjouspyynnöt viestintätoimistoille viikon visuaalisesta ilmeestä sekä materiaaleista ja näiden optioista
on tehty, vastauksia saadaan 30.3. mennessä.
- Mukaan on ilmoittautunut 7.3. mennessä 21 toimijaa eli noin 24 museokohdetta, lista ilmoittautuneista
liitteenä.
- AVM tekee mediatiedotteen järjestettävästä viikosta ja nimestä viikolla 12. Tiedote laitetaan tiedoksi
myös kaikille osallistujille ja sitä kannattaa levittää omissa verkostoissa ja kertoa omasta mukanaolosta.
- Tapahtumatietojen ja aukioloaikojen ym. ilmoittamiseen kunkin museon osalta tarkoitettu lomake
pyritään saamaan viikolla 13 auki, tästä ilmoitetaan vielä erikseen kaikille ohjeet sähköpostilla.
- Tiedot tapahtumaviikon ohjelmasta yms. kukin museo ilmoittaa lomakkeella 2.5. mennessä.
Myöhemminkin voi tapahtuman ilmoittaa mukaa tai tietoja muuttaa, mutta nämä eivät välttämättä ennätä
printtimateriaaleihin.
- Museoiden oma ohjelma/tapahtumat, alustavat ideat:
Asikkalan ksm: avoinna koko viikon, lasten museopäivä, näyttely, luento
Urajärven kartanomuseo: villiyrttikävelyt, lasten vesitutkimuspiste mahdollinen
Suomen Harmonikkamuseo: elävää musiikkia
Orimattilan museot: patsaskierros, Heinämaan pitsinnyplääjien näytös, opastukset, ulkoilmakonsertti
kotisetumuseolla, kotisetumuseo maksuton, taitelijatapaaminen
Hämeenkosken ksm: yhteistyötä Koski-seuran kanssa, musiikkia, purtavaa museolla, opastetut
kävelykierrokset
Hollola ksm: vaihtuvana näyttelynä tiilinäyttely, mahdollisesti tähän liittyvää ohjelmaa
Asikkalan kunnan museot: ehkä maanantaina Danielson-Kalmarin huvilan ja mahd. vesimyllymuseon
opastetut kierrokset
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Itä-Hämeen museo: opastettu kävelykierros mahdollista järjestää useampanakin päivänä viikon aikana
Iitin ksm ja kylätalo: suunnitelmat vielä avoinna.
- Tapahtumaviikon nimeksi päätettiin Päheet museot – museoviikko Päijät-Hämeessä

3. Päijät-Hämeen museoiden näkyvyys verkossa
- Keskusteltiin Päijät-Hämeen museomatka-sivuston tulevaisuudesta, jonka pohja on vanhentunut eikä
sivusto täytä saavutettavuuden vaatimuksia, toiminut vain muutamalle museolle ”kotisivuna” eikä estettä
sivuston lakkauttamiselle noussut esiin. Todennäköisesti ajetaan alas touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin
vanhentuneet tiedot eivät nouse esiin kesäkauden alettua. Ilmoitetaan vielä lakkauttamisen tarkasta
ajankohdasta vielä erillisellä viestillä, jotta sivustolle muista yhteyksistä johtavat linkit ehtii korjata.
- Päijät-Hämeen alueen museoiden perustiedot kootaan Lahden museoiden uusille sivuille (kuvaus,
osoitetieto, yhteystieto, aukioloajat, linkki museon omille sivuille ja kuva). Tiedot käännetään myös
englanniksi. https://www.lahdenmuseot.fi/vastuumuseo/museotyo/paikallismuseot/
- VisitLahden matkailukartta https://visitlahti.fi/matkailukartta/ ja sivuston tietojen päivitys voidaan tehdä
samalla yhteisesti AVM:n koordinoimana kaikille (ei koske Orimattilaa), kun päivitetyt tiedot kootaan ja
käännetään Lahden museoiden sivustoa varten. VisitLahden sivuilla kukin museo voi halutessaan käyttää
omia kuviaan ja kuvia voi olla useampiakin, kuvana voi myös halutessaan käyttää Lahden museoiden sivulla
olevaa kuvaa. VisitLahden kohdekorttiin eli tietoihin voi myös museo halutessaan saada esille tarkempaa
tietoa pääsymaksuista ja muista palveluista. Ajankohta tälle on touko-kesäkuu.
- Tietojen päivittäminen onnistuu kommentoimalla Lahden museot sivustolle tulevaa tekstiä
https://www.lahdenmuseot.fi/vastuumuseo/museotyo/paikallismuseot/ oman museon osalta
(päivittyvät kaikkien museoiden osalta 5.4. mennessä). Kommentit ja lisäykset, sekä samalla VisitLahden
sivustolle tulevat muut lisätiedot ja kuvat tulisi toimittaa sähköpostilla Anna-Riikalle (annariikka.vaden@lahti.fi) 28.4. mennessä.
-> tästäkin tulee vielä muistutussähköposti, kun kaikkien museoiden perustiedot löytyvät Lahden
museoiden sivulta.

4. Kevään ”infopajojen” aikataulut
5.5. Vertaistyöpaja museoiden ilmaisnäkyvyydestä ja Google Mapsin paikoista
- tarjolla tietoa ilmaisista tapahtumakalentereista, ryhmistä, tiedotuslistoista ym., jonne museon tietoja ja
tapahtumia kannattaa viedä sekä Google Mapsin paikkojen haltuunotosta, voit mielellään tulla mukaan
myös jakamaan tietosi olemassa olevista mahdollisuuksista. Pidetään etänä Teamsin-välityksellä.
19.5. Somepaja: Facebook
- tarkoitettu etenkin niille museoille, joilla ei ole sosiaalisen median profiilia/sivua tai haluavat tietoa aivan
perusasioista voidakseen osallistua museon Facebook sivun päivitykseen. Pyritään käytännössä luomaan
sivu ja tekemään sekä päivityksiä että tapahtumia, mielellään pienen ryhmän lähitapaamisena.
Tarkoituksena antaa eväät museoviikosta viestimiseen Facebookissa.
2.6. Somepaja: Instagram
- vastaava kuin Facebook somepaja, mutta alustana Instagram.
- tarkemmat kellonajat, paikat ja ilmoittautuminen ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

5. Muut asiat ja seuravan tapaamisen ajankohta
Kohteena museo! Museot matkailijan kartalle -webinaari 13.–14.4.2021
- kannattaa tutustua ohjelmaan ja ilmoittautua mukaan, myös Museoliittoon kuulumattomat ja
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museokortittomat voivat osallistua. Webinaarin ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät täältä:
https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Kohteena_museo_Museot_matkailijan_kartalle_webinaari_5283
- Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys järjestää Suomen kuvataiteen päivään 10.7. liittyen maakunnallisen
tapahtuman. Yhdistys on hakemassa myös tapahtumatukea, tapahtumasta kiinnostuneet tai oman
osatapahtuman järjestämisestä kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian pj. Kirsti
Nenyeen, pht.museoyhdistys@gmail.com
- Seuraava kokous keskiviikkona 21.4.2021 klo 16.30-18.30, Teams-kokouksena
Muistion laati 19.3.2021
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot
+358 50 398 5492, anna-riikka.vaden@lahti.fi
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Liite 1

Päheet museot – museoviikkoon Päijät-Hämeessä 7.3.2021 mennessä
ilmoittautuneet museot/toimijat
Apulandia
Asikkalan kotiseutumuseo
Asikkalan kunnan museot: Danielson-Kalmarin huvila, Vesimyllymuseo
Heinolan museot
Hollolan kotiseutumuseo
Hämeenkosken ksm
Iitin kotiseutumuseo
Iitin kylätalo
Itä-Hämeen museo
Koski-seura ry
Kärkölän kotiseutumuseo
Lahden museot
Orimattilan museot: Taidemuseo ja kotisetumuseo
Padasjoen kotisetumuseo
P-Hämeen ilmailumuseo
Sotilaslääketieteen museo
Suomen harmonikkamuseo
Suomen melontamuseo
Suomen moottoripyörämuseo
Sysmän kotisetumuseo
Urajärven kartano

