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Päijät-Hämeen museoiden työryhmä, muistio
Kokous 21.4.2021 klo 16.30–18.20, Teams-kokous
Paikalla edustettuna: Asikkalan kotiseutumuseo, Asikkalan kunnan museot, Heinolan museot, Hollolan
kotiseutumuseo, Hämeenkosken kotiseutumuseo, Iitin kotiseutumuseo, Itä-Hämeen museo, Orimattilan
kunnan museot, Päijät-Hämeen Ilmailumuseo, Sotilaslääketieteenmuseo, Suomen Harmonikkamuseo,
Suomen Melontamuseo, Urajärven kartanomuseo ja Lahden museot, alueellinen vastuumuseo (AVM).

1. Kokouksen avaus ja esittelykierros
- Paikalla 21 henkeä, jotka edustivat 16 eri organisaatiota. Vaihdettiin kuulumiset ja esittäydyttiin lyhyesti.

2. Tilanne Päheet museot – museoviikon Päijät-Hämeessä (5.–11.7.2021) osalta
- Viikosta tehty mediatiedote 23.3., joka noteerattiin hyvin alueen lehdissä. Tiedotteesta tehtyä artikkelia
Lahden museot sivustolla levitettiin myös sosiaalisen median avulla ja tämä keräsi huomattavan paljon
positiivisia reaktioita.
Tiedote: www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/tapahtumaviikko-nostaa-esiin-paijat-hameenpaheet-museot.html
Artikkeli: www.lahdenmuseot.fi/yleinen/tapahtumaviikko-nostaa-esiin-paijat-hameen-paheet-museot/
Tapahtumien ilmoittaminen ja tilanne:
- Ilmoittautumislomake käytössä www.lahdenmuseot.fi/paheetmuseot/ilmoitamuseo/ , käytiin lävitse
lomakkeen täyttämisen periaatteet
- Kokoukseen mennessä kolme museota ilmoittanut tapahtumansa, mutta keskustelun perusteella
tapahtumien ilmoittaminen onnistuu valtaosalta paikallaolevista 3.5. mennessä.
- Tiedot (edes tapahtuman nimi ja päivä) olisi hyvä ilmoittaa 3.5. mennessä, jotta nämä voidaan
huomioida julisteen suunnittelussa ja taitossa. Tietoja on mahdollista tarkentaa myöhemminkin.
- Koronatilanteen vuoksi mahdollisesti voimassa olevat rajoitukset on hyvä ennakoida tapahtumien
suunnittelussa, rajoitetut ryhmät, porrastettu sisään pääsy jne.
Visuaalinen ilme:
- Visuaalisen ilmeen sekä taittopohjat julistetta ja lehti-ilmoituksia varten toteuttaa HannaR Ky, hankinta
kilpailutettiin maalis-huhtikuun taitteessa paikallisilla toimistoilla. Toteutukseen lähdettiin AVM:n budjetin
turvin.
- Ensimmäiset ehdotukset ilmeestä saapuivat juuri ennen kokousta ja näitä katseltiin ja kommentoitiin.
Ilmeeseen toivottiin enemmän näkemystä kävijän näkökulmasta ja museotarjonnan monipuolisuudesta,
toisaalta hannunvaakuna, joka ehdotuksissa oli pohjana voisi olla kehittelemisen arvoinen. Kunta- tai
karttamuotoja sisältäneet ehdotukset eivät herättäneet vastakaikua, tekstin toivottiin olevan ennemmin
värillinen kuin musta. AVM huomio myös työryhmän kommentit tulevassa palaverissa tekijän kanssa.
Viestintäsuunnitelma ja touko-kesäkuun infopajat:
- Käsiteltiin Päheet museot viikon viestintäsuunnitelma, joka on laadittu Ympäristöpääkaupunkivuoden
tapahtumatukihaun yhteydessä. (Viestintäsuunnitelma toimitetaan osallistuneille tämän muistion
yhteydessä).
- Suunnitelma todettiin varsin kattavaksi, osin toteutus riippuu avustuksen saannista ja sen suuruudesta.
- Padasjoen kotiseutumuseo oli hakenut 4H:n kautta museolle kesäsomettajaa jo aiemmin.
- Osallistuvien museoiden omaa viestintää tukemaan järjestetään touko-kesäkuussa infopajoja, joihin voi
osallistua museon oman tarpeen mukaan:
• 5.5. klo 16:30 - 18:00 Museoiden näkyvyys verkon ilmaispalveluissa (etätyöpaja)
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Vertaistyöpaja museoiden ilmaisnäkyvyydestä ja Google Mapsin paikoista. Lisätiedot:
www.lahdenmuseot.fi/tapahtumat/museoiden-nakyvyys-verkonilmaispalveluissa/
• 19.5. 16:30 - 18:00 Somepaja: Facebook
- tarkoitettu etenkin niille museoille, joilla ei ole sosiaalisen median profiilia/sivua tai haluavat tietoa aivan
perusasioista voidakseen osallistua museon FB sivun päivitykseen. Pyritään käytännössä luomaan sivu ja
tekemään sekä päivityksiä että tapahtumia, mielellään pienen ryhmän lähitapaamisena. Tarkoituksena
antaa eväät museoviikosta viestimiseen Facebookissa.
• 2.6. 16:30 - 18:00 Somepaja: Instagram
- vastaava kuin Facebook somepaja, mutta alustana Instagram.
- Kaikkiin pajoihin ilmoittaudutaan anna.riikka@lahti.fi tai 050 3985 492.
Pyöräilyreitit:
- Näiden suunnittelu on riippuvainen osin avustuksen saannista, ideaa pidettiin hyvänä ja reittejä voisi
toteuttaa myös muutenkin.
- Reittien suunnittelua varten nopeat kokoukset todennäköisesti toukokuussa 3.5. jälkeen, esimerkiksi
kunnittain tai pyöräiltävien matkojen etäisyydellä sijaitsevien kesken, jotta huomioitua tulee esim. teiden
kunto ja muut mahdolliset pysähtymispaikat matkan varrella.

3. Tilanne museoiden perustietojen päivityksen suhteen Lahden museot ja Visit Lahden
sivuille
- Maakunnan museoiden perustiedot löytyvät nyt Päijät-Hämeen paikallismuseot sivulta Lahden
museoiden sivuston alta www.lahdenmuseot.fi/vastuumuseo/museotyo/paikallismuseot/
- Tietojen täydennyksiä on tullut hyvin ja käytiin vielä lävitse miten samat tiedot on tarkoitus päivittää Visit
Lahden sivuille ja matkailukartalle //visitlahti.fi/matkailukartta/
- Päijät-Hämeen paikallismuseot sivun kutakin museota koskevat tiedot olisi museon syytä tarkastaa
26.4.2021 mennessä, jotta muutokset tietoihin ehtivät ajoissa englannin kielisiin käännöksiin.

4. Muut asiat
Tarjolla koulutusta viestintään:
• Vaikuttavan viestinnän ABC 4.5. klo 10-12 ja 3.6. klo 10-12
Ilmoittautuminen ja ohjelma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhJJXOz6fbeME0HFDHPCNYrnUW36oKjlDXpsSgfRHndu4Bw/viewform
Helinä Rautavaaran museon järjestämä maksuton koulutus etenkin pienille museoille.
Korjausklinikat keväällä:
- Korjausklinikan ja Lahden museoiden korjausaiheiset maksuttomat verkkotapahtumat sopivat myös
museorakennusten korjaajille. Tapahtumat toteutetaan Zoomissa ja ennakkoon voi laittaa kysymyksiä
osoitteeseen reetta.nousiainen@lahti.fi. Näihin vastataan tilaisuudessa.
• Ennakoiva korjaaminen Tiistai 27.4. klo 16–17.30
Ilmoittautuminen: https://bit.ly/2Pajcig
Lisätietoa: www.lahdenmuseot.fi/tapahtumat/korjausklinikka-ennakoiva-korjaaminen/
Tulossa myöhemmin keväällä:
• Tiistai 18.5. klo 16.30–18, Korjausklinikka: Onnistunut maalaus
• Tiistai 8.6. klo 16–18, Korjausklinikka: Ikkunat kuntoon
Museoviraston paikallismuseokysely:
- Viiden vuoden välein tehtävä kysely toteutetaan keväällä 2022, kyselyssä kysytään vuoden 2021 tietoja
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- Käytiin hieman lävitse kyselyn tärkeimpiä kohtia, jotka kannattaa pitää mielessä tämän vuoden tietoja
muistiin laitettaessa. Kyselyn tulevat kysymykset toimitetaan vielä erikseen sähköpostilla niille museoille,
joita vastaaminen koskee.

5. Seuraavan tapaamisen ajankohta
- Seuraava kokous tiistaina 25.5.2021 klo 16.30-18.30, Teams-kokouksena
Muistion laati 23.4.2021
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

