Päijät-Hämeen museoiden työryhmä, muistio
Kokous 10.11.2021 klo 16.30–18.30, Teams-kokous
Paikalla edustettuna: Asikkalan kotiseutumuseo, Asikkalan kunnan museot, Hollolan
kotiseutumuseo, Koski-seura, Hämeenkosken kotiseutumuseo, Iitin kotiseutumuseo, Itä-Hämeen
museo, Orimattilan museot, Padasjoen kotiseutumuseo, Päijät-Hämeen Ilmailumuseo,
Sotilaslääketieteenmuseo ja Lahden museot, alueellinen vastuumuseo (AVM). Kokouksessa oli
mukana yht. 18 henkilöä.

1. Kokouksen avaus
- Paikalla olijat esittäytyivät lyhyesti. Samalla esiteltiin uutena Alueellisen vastuumuseon tutkijana
Päivi Repo, joka sijaistaa Anna-Riikka Vadenia 1.11.2021-31.5.2022. A-R Vaden siirtyy väliaikaisesti
kehitysprojektiin museon sisällä, mutta häneen voi edelleen olla yhteydessä museoiden
kokoelmanhallintajärjestelmään ja luettelointiin liittyvissä kysymyksissä.

2. Päheet museot – museoviikon järjestäminen vuonna 2022
-kaikki paikalla olleet kannattivat museoviikon järjestämistä myös vuonna 2022.
-Alueellisen vastuumuseon budjetissa on tapahtumaa varten pieni määräraha, joka mahdollistaa
esimerkiksi viime vuoden tasoisen markkinoinnin. Määrärahan käyttämisestä keskusteltiin viime
vuoden kokemusten pohjalta. Tärkeää on pohtia, mihin raha sijoitetaan, koska kaikkea ei voi saada.
-Tapahtumalla on olemassa viime vuonna luodut verkkosivut ja järjestäjiä varten tehty
verkkoilmoittautuminen. Nämä voidaan ottaa käyttöön myös ensi vuonna.
Ilmoittautumislomakkeen muokkaamisesta keskusteltiin. Nyt ei nähty tarvetta lomakkeen
muokkaamiseen, mutta ilmoittauduttaessa on tärkeää, että kunkin tapahtuman tiedot on ilmoitettu
yksiselitteisesti, ja mieluiten tapahtuma kerrallaan.
- Tapahtumalla on oltava nimi. Tapahtuma poikkeaa jollain tavoin järjestäjän normaalista
aukipidosta. Tapahtuma tuo siis jotain extraa. Se voi olla esimerkiksi sisäänpääsy ilmaiseksi tai
puoleen hintaan, se voi olla jokin tempaus, teemallinen kierros, kotieläinpiha tai mitä ikinä kukin
keksii.
-Kun sovittuihin tapahtumiin tulee muutoksia viime hetkellä tai muutoin, niistä on tärkeää ilmoittaa
myös alueelliseen vastuumuseoon, jotta muutoksista ehditään laittaa viesti päivän tapahtumien
ilmoitteluun.
-Viime vuoden perusteella kaikille kävijöille ei ollut selvää, että osa tapahtumista oli maksullisia,
vaikka niistä ilmoitettiin hinnat mainiten. Mietitään, miten tätä selvennetään tapahtumien
ilmoituksissa.
- Visuaalinen ilme ja ohjelmajuliste voidaan haluttaessa tehdä viimevuotisilla pohjilla. Viime vuonna
materiaalin väriteema on vihreä. Pohdittavaksi jäi, pidetäänkö värimaailma samana myös 2022 vai
halutaanko ilmeeseen muutosta.
- Julisteesta ja esitteistä syntyi keskustelua. Todettiin, että julisteella ei ollut museoiden
näkökulmasta merkitystä. Tapahtumiin oli hakeuduttu ensisijaisesti erilaisten nettikanavien ja
keskusteluryhmissä olleiden tietojen, radiomainonnan ja kuntien omien sivujen perusteella.

Pohdittiin, onko julisteen tekemiselle tarvetta, vai sijoitetaanko budjetti johonkin muuhun. Esitteitä
voi myös tehdä itse monistettaviksi.
-Viime vuonna Seutunelosissa, Itä-Hämeessä, Keski-Hämeessä, Uusi Lahti -lehdessä ja ESS
digilehdessä oli museoviikon maksettu mainos. Mediassa oli museoviikosta myös toimitettuja
juttuja, ja huomio säilyi mediassa vielä jälkikäteen.
-Pohdittiin myös muita yhteismainonnan muotoja. Samoin mietittiin, toimiiko nettisivuille koottu
tapahtumakalenteri päiväkohtaisesti ryhmiteltynä, vai esimerkiksi kunnittain tai museoittain.
- Reiteistä ja kartoista keskusteltiin. Yksinkertaisimmillaan kartta voi olla peruskarttapohjalle
laadittu esite, johon on merkitty alueen museoiden sijainnit.
- Toteutetaanko ideaa reittivinkkeinä ja suosituksina, vai hankitaanko jostain yhteistyökumppani,
esimerkiksi matkatoimisto tai palveluiden järjestäjä? Haluaako joku etsiä yhteistyökumppania tähän?
- Reittiehdotukset on hyvä sitoa viikon tai päivän teemaan, jos sellainen valitaan. Ehdotettiin
yhteiseksi viikon teemaksi mm. kulttuuria tai vesielementtiä. Vuonna 2022 on mm. Kestävän
kulttuuriperinnön teemavuosi: kulttuuriymparistomme.fi/fiFI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat/Vuositeemat/Kestava_perinto_2022.
- Keskusteltiin viikon ajoituksesta. Alustavasti sovittiin, että viikkoa laajennetaan kahden viikonlopun
ja niiden väliin jäävän arkiviikon mittaiseksi. Viikon ajankohdasta keskusteltiin, mutta yhteinen
kokemus oli, että heinäkuun alun lomakausi ja toivotut kauniit ilmat saavat yleisön liikkeelle. Päheet
museot -viikko toteutetaan 2-10.7.2022. Aikataulussa voidaan noudatella mukaillen viimevuotista
järjestystä. Tapahtumien ilmoittelu siis viimeistään toukokuun alusta alkaen (1.5.2022), jos on
tarkoitus tehdä tulostettavaa materiaalia. Päivitetty yhteismateriaali käytössä viimeistään 1.6.2022.

3. Lahden Historiallinen museo hakee yhteistyökumppania näyttelyhankkeeseen
-Lahden historiallisen museon ollessa edelleen remontissa se hakee Päijät-Hämeen alueelta
yhteistyökumppania pienimuotoisen näyttelyn järjestämiseen kevätkaudelta 2022 alkaen. Padasjoki
ilmoitti kiinnostuksensa näyttelyn suunnittelemiseen, ja tarjosi siihen myös tilaa (kevätkaudella
remontista valmistuva kotiseututalo). Ilmailumuseo/Lahden Ilmasilta tarjosi näyttelyyn materiaalia
mutta ei tilaa. Padasjoella Kotiseututalon kunnostamisessa parhaillaan toimiva talkooporukka on
käytettävissä myös yhteistyönäyttelyn suunnittelemiseen. Ilmoittautumisia ottavat vastaan ja muita
mahdollisia kiinnostuneita neuvovat museoamanuenssi Sini Ojala p. 044 018 7026 sini.ojala@lahti.fi
ja projektitutkija Riikka Huuskonen p. 044 482 6584 riikka.huuskonen@lahti.fi.

4. Muut ajankohtaiset asiat
-Korjausrakentamisen asiantuntija Anssi Malinen on järjestämässä la 11.12. Klo 12-15
korjausrakentamiseen keskittyvää tapaamista otsikolla Museorakennusten korjaaminen – haasteet
ja toimivat käytännöt. Tapaamisessa kuullaan perinteisistä suomalaisista vesikatoista ja pohditaan
keskustelevalla otteella museorakennusten korjaamiseen liittyviä näkökulmia. Asioina mm.
rakennuksiin ja niiden ylläpitoon liittyvät ongelmat, korjaushankkeiden kustannusten, työntekijöiden
ja materiaalien saatavuus, sopivien työtapojen valinta kuhunkin kohteeseen sekä onnistuneen
korjaushankkeen edellytykset. Näkökulmana myös yhteistyön edut ja mahdollisuudet
museorakennusten ylläpidossa ja korjaamisessa. Tilaisuuden paikka ei ole vielä varmistunut, mutta
asiasta ilmoitetaan museon nettisivuilla heti, kun se on tiedossa. Ilmoittautumiset tapaamiseen ja
asiaan liittyvät tiedustelut suoraan Anssille 1.12.2021 mennessä: anssi.malinen@lahti.fi.

-Wiki-kirjoittamiseen ja Wikipedian täydentämiseen museoiden tiedoilla on suunniteltu ohjausta ja
opastusta. Näissä merkeissä saamme koulutusta kädestä pitäen. Tarkoituksena on opastuspäivän
tuloksena luoda tiedot Wikipediaan, josta ne samalla voidaan linkittää Google Mapsiin. Kun museo
on näkyvissä eri kanavilla, se on potentiaalisen museovieraan silmin myös olemassa! Asia kannattaa
laittaa kunkin museon omalta osalta vireille keräämällä museon perustiedot ja mahdollinen
kuva/kuvat kohteesta. Wiki-kirjoittamiseen liittyvän tapaamisen ajankohdaksi on suunniteltu
alustavasti helmi-maaliskuuta. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä tutkijaan: paivi.repo@lahti.fi
-Maakunnassa on käynnistymässä laaja Kulttuuriympäristöselvitys tulevaa maakuntakaavaa varten.
Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.
-Käytiin läpi museoiden ja kokoelmien tilannetta. Aiempi museotyöryhmän yhteinen teema oli
kokoelmaohjelmien laatiminen. Keskusteltiin kokoelmaohjelmien käytöstä. Työryhmään
osallistuneista kahdeksan sai kokoelmaohjelmansa valmiiksi, ja osalla työ jäi kesken.
Kokoelmaohjelman valmiiksi saaneilla oli hyviä kokemuksia sen käyttämisestä oman museotyön
apuna: Kun periaatteet on yhdessä mietitty, sen mukaisesti on hyvä miettiä esimerkiksi kokoelman
selkiyttämistä. Talven ja kevätkauden aikana Alueellinen vastuumuseo tulee kyselemään museoiden
kokoelmien tilannetta.
-Sotilaslääketieteenmuseo on tehnyt Sotamuseon kanssa jatkosopimuksen museon pysymisestä
edelleen nykyisessä tilassa vuoden 2023 loppuun saakka entisen Hennalan varuskunta-alueen
kyljessä. Todennäköisesti museo saa edelleen olla nykyisessä osoitteessaan tätäkin pitempään aina
vuoden 2025 loppuun. Hyviä uutisia siis!

5. Seuraavan tapaamisen ajankohta
- Seuraava kokous päätettiin pitää 25.1.2022 klo 16.30. Tapaaminen tilanteen mukaan joko
Teamsisssa tai kasvokkain. Kutsu tapaamiseen tulee vielä tammikuun alussa.

Muistion laati 11.11.2021
Päivi Repo, tutkija, Lahden museot/Alueellinen vastuumuseo
paivi.repo@lahti.fi

