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MUSEO- JA HISTORIIKKITOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2018
Aika

25.1.2018 klo 10 – 11.30

Paikka

Kokoushuone 217, Finn-Medi 5, 3.krs

Osallistujat

Sinikka Torkkola (pj), Minna Lehikoinen, Heikki Oksa, Anu Salmela, Eveliina Syrjä (sihteeri)

Poissaolijat

Pauli Helén, Tarja Tammentie-Sarén, Rauno Ihalainen

Asian aihe

Asian esittely ja päätös

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin ”Historiikkien digitalisointi” kohtaan muut asiat. Hyväksyttiin
esityslista.

3

Edellisen kokouksen 4/2017 pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Pitkäniemen verkkonäyttelyn toteutus

Pirkanmaan maakuntamuseo on laatinut Pitkäniemen
verkkonäyttelyn toteutussuunnitelman (liite 1). Toteutussuunnitelmassa arvioidaan toteutukseen käytettävää työmäärää, työn aikataulutusta ja kustannuksia. Verkkonäyttelyn käsikirjoitukseen arvioidaan
kuluvan noin 2 – 2,5 kuukautta ja kuvien mahdolliseen luettelointiin 2
kuukautta. Teknisestä toteutuksesta huolehtivat alkuperäisen suunnitelman mukaan ulkopuolinen viestintätoimisto ja Taysin verkkosuunnittelija. Sivuston pohjana käytetään samaa pohjaa kuin Pikonlinnan
verkkonäyttelyssä.
Pitkäniemen verkkonäyttely voidaan toteuttaa Museotoimikunnan
oman budjetin puitteissa.
Seuraavaksi tulisi laatia verkkonäyttelyn käsikirjoitus. Keskusteltiin
projektin aikataulusta ja maakuntamuseon kautta projektiin palkattavasta henkilöstä.
Pitkäniemen perinneyhdistys suunnittelee kuvakirjan teettämistä
Pitkäniemen rakennuksista ja puistomiljööstä. Keskusteltiin yhteistyön mahdollisuuksista kuvakirjan ja verkkonäyttelyn suhteen. Rahallista tukea museotoimikunta ei todennäköisesti pysty antamaan nyt
verkkonäyttelyprojektin käynnistyessä.
Anu Salmela toi esiin, että maakuntamuseon valokuvaaja on tiedustellut, onko Taysilla kuvakokoelmaa, jonka parissa toteuttaisi kuvatutkimusta. Pohdittiin, voisiko tämän yhdistää perinneyhdistyksen
kuvakirjan toteutukseen.
Minna Lehikoinen toi esiin, että Pitkäniemen rakennussuunnitelmista
voisi löytyä kuvakirjassa hyödynnettäviä piirustuksia esim. puutarhan
rakennussuunnitelma.
Anu Salmela toi esiin, että osa Pitkäniemen kuvista ei ole Siirissä.
Kuvat olisi hyvä tämän projektin yhteydessä skannata ja viedä Siiriin.

Päätökset:
- Verkkonäyttelyprojekti käynnistetään
- Anu Salmela toimittaa maakuntamuseon tarjouksen kahden
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Mäntän sairaalan esineistö

kuukauden työstä
Puheenjohtaja Sinikka Torkkolalle annetaan valtuudet hyväksyä tarjous
Seuraava kokous järjestetään Pitkäniemen linnassa. Paikalle
kutsutaan Pitkäniemen perinneyhdistyksen edustus, maakuntamuseon valokuvaaja ja verkkonäyttelyn projektityöntekijä
Minna Lehikoinen selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä kuvakirjassa mahdollisesti hyödynnettävät rakennuspiirustukset

Heikki Oksa ja Anu Salmela vierailivat Mäntässä 21.11. Mukana
olivat myös Mäntän sairaalassa toiminut taloussuunnittelija sekä
kaksi sairaalan entistä osastonhoitajaa.
Käytiin läpi valokuvat ja raportti Mäntän sairaalasta (liite 2). Sairaalan
piha-alueella sijaitsee patsas, jonka PSHP omistaa. Eveliina laittaa
asiasta kyselyä taidetoimikunnan sihteerille. Keskusteltiin esineistön
sijoittamisesta. Todettiin, että esineistö olisi hyvä saada esille, ei vain
”säilöön”.
Päätökset:
- Minna Lehikoinen selvittää toimitilojen suunnittelijoilta huonekalujen mahdollista uusiokäyttöä (TaVa ry:n huutokauppa?)
- Eveliina Syrjä selvittää Serlachius-museon kiinnostusta esineistöä kohtaan

6

Museotoimikunnan aineisto Taysin
intrassa

Museotoimikunnan Intra-sivustolla on museoyhdyshenkilöt toimialueittain sekä ohjemateriaalia (liitteet 3 ja 4).
Käytiin läpi Intra-sivusto. Keskusteltiin museoyhdyshenkilöiden sekä
aineiston päivittämisestä. Sovittiin, että museoyhdyshenkilöille voisi
järjestää keväällä n. tunnin kestoisen tapaamisen, jossa kerrottaisiin
museotoimikunnan ajankohtaisia kuulumisia ja Anu voisi kertoa tarkemmin museotoiminnan tarkoituksesta ja esineistön säilyttämisestä.
Päätökset:
- Eveliina Syrjä laittaa toimialueille kyselyä museoyhdyshenkilöistä ja päivittää listauksen intraan
 uusille yhdyshenkilöille järjestetään tapaaminen huhtitoukokuulla
- Ohjeistukset päivitetään yhdyshenkilöiden tapaamiseen
mennessä
- Pöytäkirja –sivusto muutetaan Ajankohtaista -sivustoksi
- Historiikki –ohjeeseen lisätään uutena kohtana valokuvien
tekijänoikeuksien huomioiminen, jotta historiikit voisi julkaista
jatkossa sähköisenä verkossa

7

Muut asiat

Sairaalamuseopäivät 2018
- sairaalamuseopäivät järjestetään näillä näkymin Helsingissä. Seinäjoen sairaalamuseo ottaa mielellään myös ryhmiä vieraaksi jos
toimikunnalla tällaiseen on kiinnostusta. Sovittiin, että palataan asiaan kun tarkempi ajankohta sairaalamuseopäivistä tiedossa
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Museokortit
- Toimikunnalla on 2 käyttämätöntä museokorttia. Sovittiin, että kortit
arvotaan museoyhdyshenkilöiden tapaamisessa.
Historiikkien digitalisointi
- Keskusteltiin Taysin erikoisalahistoriikkien julkaisusta sähköisessä
muodossa. Historiikeissa julkaistujen kuvien tekijänoikeusasiat saattavat estää julkaisun. Asiaa voisi vielä viestinnästä selvittää.

8

Seuraava kokous

Tiistai 6.3. klo 14 -16, Pitkäniemen linna. Kokoukseen kutsutaan
myös Pitkäniemen perinneyhdistyksen edustus sekä maakuntamuseon valokuvaaja ja verkkonäyttelyn projektityöntekijä.

9

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.

Liitteet

Liite 1 – Pitkäniemen verkkonäyttelyn toteutussuunnitelma
Liite 2 – Kooste Mäntän sairaalan esineistöstä
Liite 3 – Museoyhdyshenkilön rooli
Liite 4 – Erikoisalakohtaiset historiikit

Jakelu

Osallistujat, intra, internet
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