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Päijät-Hämeen museoiden työryhmä, muistio
Kokous 25.5.2021 klo 16.30–18.05, Teams-kokous
Paikalla edustettuna: Asikkalan kotiseutumuseo, Asikkalan kunnan museot, Hollolan
kotiseutumuseo, Hämeenkosken kotiseutumuseo, Iitin kotiseutumuseo, Orimattilan
kunnan museot, Padasjoen kotiseutumuseo, Päijät-Hämeen Ilmailumuseo, Sotilaslääketieteenmuseo,
Suomen Harmonikkamuseo, Suomen Melontamuseo ja Lahden museot, alueellinen vastuumuseo (AVM).

1. Kokouksen avaus
- Paikalla 15 henkeä, jotka edustivat 14 eri organisaatiota.

2. Tilanne Päheet museot – museoviikon Päijät-Hämeessä (5.–11.7.2021) osalta
Tilannekatsaus:
- Viikolle saatiin avustusta Ympäristöpääkaupunkivuodelta 4 000 €, tämä on alle puolet haetusta
summasta, joten joudutaan tinkimään markkinoinnin määrästä ja kartoista. Avustuksen saanti edellyttää
sitoutumista tiettyihin periaatteisiin, kuten tapahtumien jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen sekä
suvaitsevan ilmapiirin ja mahdollisimman esteettömän ympäristön ylläpitämiseen.
- Ilme ja ohjelmajuliste käytännössä valmiit, katsottiin näitä.
- Julistetta tarkoitus painattaa kahdessa koossa A3 ja A2. Kysyttiin tarpeita määristä, julisteen levittäminen
paikkakunnilla tärkeää. Juliste toimitetaan kaikille PDF muodossa myös, jotta tätä on mahdollista tulostaa
myös itse. Tulee myös ladattavaksi viikon nettisivulle. Pyritään toimittamaan postilla/tuomalla kesäkuun
alussa.
- Päheet museot –viikon sivulta löytyy nyt myös ohjelma: www.lahdenmuseot.fi/paheetmuseot/
- Sivut täydentyvät vielä touko-kesäkuun aikana, lisätään yhteistä tietoa koronarajoituksista ja
esteettömyydestä, joka nousi esille keskustelussa museoiden omasta tiedottamisesta.
- Sivu ja ohjelma julkistetaan virallisesti tiedotteen kera 30.5. tai 1.6., kannattaa tarkastaa vielä kertaalleen
oman museon ohjelma päiväkohtaisesta ohjelmasta.
- Somemateriaalit vielä työn alla, toimitetaan materiaali tämän valmistuttua museoiden käyttöön
ohjeistuksen kera.
- Tulossa juttu ESS kesälehteen 27.5. ja Lahden kaupunkilainen lehteen 3.6.
- Lahden torilla pop up -tila Luontopiste, johon varattu koko Päheet museot -viikolle esittelyvuoro
keskiviikkona 30.6. klo 10-17, paikalle saa tulla mukaan kertomaan omasta tapahtumasta/museosta,
kannattaa soittaa etukäteen Anna-Riikalle tai Elisalle. Voi toimittaa oman museon/tapahtuman esitteitä ym.
materiaalia jaettavaksi, joko ennakkoon tai tuoda paikanpäälle.
Viikosta viestiminen kunkin museon osalta:
- Ilmoittakaa tapahtumien yhteydessä, että tapahtuma on osa Päheet museot – museoviikkoa PäijätHämeessä. Tietoihin voi lisätä linkin ohjelma sivulle www.lahdenmuseot.fi/paheetmuseot
- Vie museosi Tapahtumatiedot/aukioloajat MenoInfoon http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ess
- Vie tiedot museosi Päheet museot –viikon ohjelmasta museon omille verkkosivuille (näihin on linkki
ohjelmasivulla, joten tietojen olisi hyvä löytyä myös museon omilta sivuilta)
- Julisteen levittäminen omalla paikkakunnalla (Kirjastot, kauppojen aulat, toritaulut jne)
- Tee Päheet museot viikon ohjelmastasi/tapahtumastasi Facebook -tapahtuma. Voita laittaa
kanssajärjestäjäksi @lahden.museot, jolloin nämä näkyvät myös meidän tilillämme ja huomaamme myös
näitä jakaa. Jaa aktiivisesti tietoa tapahtumastasi esim. paikkakuntasi someryhmissä.
- Käytä somessa tunnistetta #päheetmuseot, sekä mielellään ympäristöpääkaupunkivuoden tunnisteita
#ympäristöpääkaupunki #TehtyKestäväksi #greenlahti
- Hyödynnä omaa verkostoasi, tuttuja toimittajia jne. tiedottamisessa
- Somemateriaalit tulossa kesäkuun alussa käyttöön.
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Varautuminen kesän koronatilanteeseen ja rajoituksiin:
- Seurataan tilannetta Päijät-Hämeen rajoitusten suhteen. Avin sivut: https://avi.fi/etusivu ja Päijät-Soten
sivut: https://paijat-sote.fi/koronavirus/alueelliset-suositukset/ tässä keskeisiä seurattavia.
- Kesäkuussa 1.6. – 15.6. voimassa 10 hengen rajoitus sisä- ja ulkotiloissa. Jos suunta jatkuu hyvänä,
oletettavasti sallitaan esim. Uudenmaan tapaan ainakin ulkotiloissa 50 hengen kokoontumiset.
-Tällä hetkellä voimassa kirjallisen suunnitelman tekemisestä, jossa esitetään ne toimenpiteet, joilla
asiakkaiden lähikontaktit estetään. Mahdollisesti tällainen on laadittava vielä heinäkuunkin tapahtumien
osalta. Ei vaadi suunnitelman lähettämistä minnekään hyväksyttäväksi. Lisätietoa esim.
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69910143
- Aluehallintoviraston sivulta löytyy helposti tietoa koronarajoituksista ja siitä, millaisia tapahtumia
rajoitukset koskevat: https://avi.fi/korona
- Varaudu: käsidesit, maskit, ohjekyltit, roskikset,
- Yleisömäärän rajaamiseen varauduttava: voi vaatia järjestäjältä lisähenkilön, jonka vastuulla tarkkailu
esim. kuinka monta henkeä on tilassa, merkityt kulkureitit jne.
- Ilmoita, mikäli tapahtuma joudutaan perumaan tai tulee oleellisia muutoksia esim.
ennakkoilmoittautumisen yhteystiedot/velvoite
- Vielä kesäkuun lopulla AVM laittaa kaikille osallistuville museoille tietoa ajantasaisista koronarajoituksista
sähköpostilla.
Kävijämäärän laskeminen ja tietojen toimittaminen tapahtumaviikon jälkeen:
- Tietoja tarvitaan loppuraportointiin ja muutenkin toiminnan kehittämisen tueksi, tietojen keräämisestä
tulee muistutusviesti vielä ennen tapahtumaviikkoa.
- Kerättävät tiedot:
- arvio tapahtumaan käytetyistä talkoo- ja/tai työtunneista, kokonaismäärä
- tapahtuman/viikon kävijämäärä
- arvio poikkesiko määrä normaalista
- lyhyt palaute tapahtuman ja yhteisen tapahtumaviikon onnistumisesta
- Keskusteltiin kävijöiden laskemisesta, esim. vastuu aina yhdellä seurata ja tehdä tukkimiehen kirjanpitoa,
Sotilaslääketieteen museolla viime kesänä kysytty nimi ja paikkakunta, kun vieraskirja ei ollut käytössä jne.
Laskentaa voi tehdä vaikkapa samahenkilö, joka tarkkailee yleisön määrää rajoitusten vuoksi.
- Läsnäolevilta tietojen keräys onnistuu.
- Tiedot laitetaan sähköpostilla 15.8. mennessä anna-riikka.vaden@lahti.fi
Pyöräilyreitit:
- Toteutetaan reittivinkkeinä ja suosituksia, sillä karttojen laadinta nykybudjetin valossa ei onnistu.
- Apua reiteistä kaivataan osallistuvilta museoilta, idean oman kunnan/museon lähiympäristön reitistä voi
lähettää 10.6. mennessä anna-riikka.vaden@lahti.fi Näistä sommitellaan verkkosivulle reittiehdotuksia.
- Reitin varrella voi olla muitakin kuin museoita esim. mielenkiintoisia pysähtymispaikkoja, muistomerkkejä,
maisemia jne.
- Keskusteltiin pituudesta ja ehkä noin puolen päivän/muutaman tunnin reitti pysähtymisineen olisi sopiva,
ehkä 10-20 km. Vaihtoehtoiset reititkin mahdollisia.

3. Päijät-Hämeen museopäivän 2021 ohjelma- ja sisältötoiveita
- Järjestetään tänä vuonna Hämeenkoskella, kerrattiin päivän tarkoitusta ja ajankohtaa: alueen
museotoimijoiden koulutus- ja verkostoitumispäivä, jonka aikana tietopuolista ohjelmaa sekä mahdollisuus
tutustua järjestävän paikkakunnan kohteisiin.
- Paikkana Seurala.
- Ohjelmaa kohtaan ei erityisiä toiveita, Koski-seura esittelee Hämeenkosken historiaa. Mahdollisesti
tietopuolisena ohjelmana voidaan pyytää alustus aineettomasta kulttuuriperinnöstä mahdollisesti Leena
Marsiolta Museovirastosta.
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-Ajankohta mieluummin syyskuu kuin elokuu, tapahtuma viikolla päiväsaikaan rajoittaa osan osallistumista.
Voidaan miettiä tilaisuuden tallentamista/striimaamista.

4. Muut asiat
- Somepajat keväältä peruttu osallistujien puutteen vuoksi.
- Vielä yksi Korjausklinikka tänä keväänä:
- 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.
• Tiistai 8.6. klo 16–18, Korjausklinikka: Ikkunat kuntoon
Lisätiedot ja liittymislinkit: https://kotiseutuliitto.fi/tapahtuma/korjausklinikka-ikkunat-kuntoonverkkotapahtuma/
- Rakennussuojelu on ympäristöteko! Maksuton seminaari pe 28.5.2021, klo 12:00 - 15:30
Seminaaria voi seurata Lahden Museot YouTube-kanavalla
https://www.youtube.com/watch?v=PiTgHqOlsIE

5. Seuraavan tapaamisen ajankohta
- Seuraavakokous päätetään Päijät-Hämeen museopäivässä syyskuussa. Päivään tulee kutsu elokuun
alkupuolella.

Muistion laati 27.5.2021
Anna-Riikka Vaden, maakuntamuseotutkija
Lahden museot
+358 50 398 5492, anna-riikka.vaden@lahti.fi

