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MUSEOTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2018
Aika

6.3.2018 klo 14 – 16

Paikka

Pitkäniemen linna, Pitkäniemi

Osallistujat

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

Kutsuttuna
(kohta 2)

Erillisellä liitteellä

Poissaolijat

Pauli Helén, Tarja Tammentie-Sarén, Rauno Ihalainen

Asian aihe

Asian esittely ja päätös

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät.

2

Pitkäniemen verkkonäyttely

Pirkanmaan maakuntamuseon edustaja on laatinut Pitkäniemen
verkkonäyttelyn toteutussuunnitelman (toimitettu osallistujille etukäteen).

(läsnä myös Pitkäniemen perinneyhdistyksen edustajat ja Elina Linkopuu
maakuntamuseolta)

Toteutussuunnitelmassa arvioidaan toteutukseen käytettävää työmäärää, työn aikataulutusta ja kustannuksia. Verkkonäyttelyn käsikirjoitukseen arvioidaan kuluvan noin 2 – 2,5 kuukautta ja kuvien mahdolliseen luettelointiin 2 kuukautta. Tekninen toteutus on suunniteltu
ulkoisen viestintätoimiston ja Taysin verkkosuunnittelijan kautta toteutettavaksi. Sivuston pohjana on tarkoitus käyttää samaa pohjaa
kuin Pikonlinnan verkkonäyttelyssä.
Verkkonäyttelyn rakennetta esitellään toteutussuunnitelmassa. Lähdemateriaalia on runsaasti, myös verkkonäyttelytekstiä löytyy valmiina.
Keskusteltiin verkkonäyttelyn sisällöstä ja siinä huomioitavista seikoista. Esiin nousseita huomioita:
- vanhoja videotallenteita (haastatteluja, opetusvideoita ym.)
pitäisi löytyä Taysin arkistosta ja mahdollisesti koulutuspalveluista
 videoiden digitointi aikaa vievää ja lisää kustannuksia (mikäli materiaalia ei ole viety digitaaliseen muotoon)
- potilasnäkökulman esiin tuomiseksi voisi hyödyntää potilasyhdistyksiä (esim. Mieli ry) sekä potilaiden anonyymejä
kokemuksia esiin tuovaa ”kotiutusviestipuuta”
- verkkosivustoa luodessa huomioitava, että se täyttää nykyaikaiset tekniset toiminnallisuudet (esim. mobiililaitteen käyttö)
- rakenteeseen tarkennettava 1970-luvun jälkeistä aikaa ja
sen sisältöä (esim. Kaivannon toiminnan loppuminen, kehitysvammahuollon siirtyminen alueelle)
- verkkonäyttelyn toteutus on suunniteltu kokonaisuudessaan
tämän vuoden aikana, joten aineistoa on rajattava
- kuva-aineistossa huomioitava tekijänoikeudet sekä se, ettei
potilaita saa näkyä
- ilmakuvan hyödyntäminen
Sovittiin, että valmis käsikirjoitus toimitetaan myös perinneyhdistyksen kommentoitavaksi (sihteerille).
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Asian aihe

Asian esittely ja päätös
Keskusteltiin perinneyhdistyksen suunnittelemasta kuvakirjasta. Kirjan tarkoituksena olisi kuvin esitellä Pitkäniemen miljöötä ja rakennuksia. Keskusteltiin kirjan rahoittamismahdollisuuksista ja työn tekijästä. Perinneyhdistys on perustanut työryhmän, joka hioo syyskuun
loppuun mennessä kuvakirjaprojektin yksityiskohtia.

3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslistalle lisättiin ”Pitkäniemen teknisen arkiston materiaali” kohtaan Muut asiat.

4

Edellisen kokouksen 1/2018 pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5

Muut asiat

Pitkäniemen teknisen arkiston materiaali
Minna kertoi Pitkäniemen teknisen arkiston materiaalista (kuvat,
piirustukset). Keskusteltiin materiaalin tarjoamisesta kansallisarkistoon tai arkkitehtuurimuseoon. Hyvälaatuisia kuvia voisi hyödyntää
verkkonäyttelyprojektissa.
Purettavien rakennusten valokuvadokumentointi
Eveliina ja Minna ovat selvitelleet purettavien rakennusten valokuvadokumentoinnin käytäntöjä. Toimitilat –vastuualue tilasi aikanaan Nrakennuksen dokumentoinnin ja ajatuksena olisi käyttää samaa sabluunaa myös muiden purettavien kohteiden osalta. M-rakennuksen
dokumentoinnista on tehty tarjouspyyntö Toimitilojen toimesta.
Toimikunnan pöytäkirjojen julkaiseminen ulkoisilla sivuilla
Kuntalain muutosten myötä sairaanhoitopiirin johtaja on linjannut,
että toimikuntien pöytäkirjat pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa, jos asianomainen toimikunta ja hallintojohtaja näkevät sen
tarpeelliseksi. Päätettiin, että museotoimikunnan pöytäkirjat voidaan
julkaista Taysin internetissä. Eveliina selvittää asian käytännöt.

6

Seuraava kokous

Kokoushuone Näsijärvi 28.3. klo 13 – 15.

7

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Jakelu

Osallistujat, intra ja internet
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