
muistio Nea Vallas 

Päijät Hämeen alueen paikallismuseotyöryhmän kokous  

25.1.2023 klo 17-19 
Paikka: Kokoustila Ars-ja cultura, Fellmannia (Kirkkokatu 27, Lahti) 

 

Paikalla:  

Anssi Malinen, Elisa Lindell ja Nea Vallas, Lahden museot 

 

Hollolan kotiseutumuseo, Iitin kirjasto ja kotiseutumuseo, Padasjoen kotiseutumuseo, Arrakosken 

mylly ja raittiustalo, Hämeenkosken kotiseutumuseo/Koski-seura, Kotiseututalo, Artjärven ksm, 

Hollolan kunta/Hämeenkosken kotiseutumuseo, Kärkölän kotiseutumuseo (13 henkilöä) 

 

 

Rakennuskansio ja rakennusten korjaussuunnittelu (Nea ja Anssi) 

Kokouksessa jaetaan rakennusdokumentoinnin kansiot, joita työryhmässä aletaan täydentää ja koota 

yhteen. Dokumentointikansiota jaettaessa painotetaan sitä, että kaikkia rakennuksia käsitellään 

erikseen ja rakennusten tiedot kootaan johdonmukaisesti yhteen paikkaan. Rakennuskansio luvataan 

toimittaa myös sähköisenä. Tarjottuja välilehtiä ei ole pakollista käyttää, mutta esimerkkikansioon 

on koottu tiivistetysti tiedot, joita rakennuksista on hyvä olla ja koota.  

 

Kokouksessa käsitellään rakennuskorjausten periaatteita ja käydään läpi korjaussuunnittelua, 

rakennusten pohjatiedon keräämistä osana korjausprosessia sekä korjausaikataulun perusteita. 

Lisäksi tarkastellaan erilaisia korjaustapoja, materiaalivalintoja sekä niiden haasteita, rakennus- ja 

korjaustekniikoita sekä hyönteisiä museorakennusten osalta. Painotuksena kokouksen 

tiedonannossa on paikkaava korjaaminen eli teroitetaan sitä, että korjataan vain se mikä on tarpeen 

korjata ja harkitaan tarkkaan käytettäviä korjausmateriaaleja ja -tekniikoita. Esimerkiksi peltien 

käytön myötä rakennusten autenttisuus kärsii väistämättä. Keskustelussa hyönteisistä ja 

hyönteisvaurioista nostetaan esiin lämmityksen ja hyvän ilmanvaihdon merkittävyys 

hyönteisvaurioita tarkastellessa. Samassa yhteydessä herää kysymyksiä erityisesti 

lentomuurahaisten käsittelystä. Anssi lupaa palata asiaan tulevassa kokouksessa. Keskustelua 

herättää myös puumateriaalien käyttö. Ne nähdään hyvänä ja kestävänä ratkaisuna rakentamiseen.  

 

Lisäksi pyydetään osallistujia tarttumaan seuraavaan vaiheeseen eli korjaussuunnitteluun omien 

museorakennusten osalta. Seuraavaa kokousta silmällä pitäen aletaan nyt koota kasaan mahdollisia 

korjaustarpeita sekä kartoittaa niiden toteutusmahdollisuuksia ja rahoitusta.  

 

Päheet museot (Nea ja Elisa) 

Viikon toteutus vuonna 2022 mallilla, jossa tapahtumaviikko ylittää kaksi viikonloppua la-su 2.7-

10.7.2022 todettiin hyväksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Tänä vuonna viikko on sovittu järjestettävän 

1.-9.7.2023, siitäkin huolimatta, että Lahden valtaa Ironman-tapahtuma heinäkuun ensimmäisenä 

viikonloppuna.  

 

Viikon teemaksi on esitetty rakennuskorjauksia, perinteisiä työtapoja, nälkävuosia, varautumista ja 

hortaa, ruokakulttuuria, maataloustyötä sekä lasten ja nuorten osallistamista esimerkiksi 

kesäteatteri-ilmiön kautta. Myös esimerkiksi sahtikulttuuri mainittiin. Lisäksi keskustelussa 

painottuivat yhteistyökumppanien hyödyntäminen. Esimerkiksi ruokakulttuuriin ja hortaan 

liittyvissä asioissa yhteistyökumppaneita voitaisiin hakea Martoista tai Maa- ja kotitalousnaisista. 

Samoin kohderyhmistä keskusteltiin paljon ja yhtenä toiveena olisi voida järjestää laajasti toimintaa 

nimenomaan kouluikäisille ja perheille.  

 



Keskustelussa keskeisimmiksi kiinnostaviksi teemoiksi jäivät ruoka- ja juomakulttuuri sekä 

kädentaidot ja vanhat työtavat, jotka työryhmä yhdisti aineettoman kulttuuriperinnön 

hyödyntämiseen. Keskustelussa ovat paljon myös työnäytökset osana tapahtumaviikkoa. 

Ehdotammekin aineettoman kulttuuriperinnön pukemista helpommin viestinnässä lähestyttävää 

termiin, kuten ”arki”, jonka kautta osallistuvat museot voidaan ohjata käsittelemään edellä 

mainittuja teemoja.  

 

 

Muita asioita:  

Työryhmässä esitetään idea yhteistalkoo/-koulutuksesta. Toiveena olisi vastata kaikkia alueen 

museoita vaivaavaan ongelmaan tekijäpulasta eli väkeä koetaan olevan liian vähän huolehtimaan 

kaikista museon korjauksista. Tämän takia ehdotetaan, että voitaisiin esimerkiksi yhden kerran 

kesässä museotyöryhmän kautta kerätyllä talkooporukalla tehdä jonkin työ yhdessä alueen 

museokohteista. Työskentelyä voisi olla ohjaamassa yksi asiantuntija, kuten vastuumuseon 

edustaja, jolloin samalla saataisiin kouluttavaa ohjausta työskentelyyn. 

 

Toinen ehdotus koskee museoiden varainhankintaa. Olisiko vastuumuseolla mahdollisuus tarjota 

opastusta tai ohjausta tuotekehittelyyn museoiden esineistön pohjalta. Miten voidaan luoda 

esimerkiksi museokauppaan soveltuvia tuotteita, joiden ulkoasu tai perusta on jossakin 

museoesineessä. Miten tuotteita voidaan luoda? Millaisia yhteistyökumppaneita tuotekehitys voisi 

vaata? Miten niitä saadaan myydä? Käytännössä esimerkiksi museolla voi olla kiinnostava tekstiili, 

jonka kuvioinnista voisi suunnitella vaikkapa kangaskasseja myytäväksi. Miten tällainen olisi 

mahdollista? 

 

Tiedotetaan, että Suomen maatalousmuseo Sarka etsii yhteistyökumppania ei-ammatillisten 

museoiden joukosta.  

 

Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous sovitaan järjestettäväksi 5.4.2023 klo 17-19. 

 

Päheisiin museoihin liittyvästä tapahtumaviikosta sekä sen teemasta luvataan järjestää yleinen 

infotilaisuus Teamsin välityksellä helmikuun aikana, jotta tapahtumailmoittautuminen ja -

suunnittelu viikkoa varten voidaan aloittaa viimeistään maaliskuussa. 

 

 

 

 

 


