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MUSEOTOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2018
Aika

30.10.2018 klo 9 – 10.30

Paikka

Kokoustila Taivas, Finn-Medi 6-7, 2. krs

Osallistujat

Sinikka Torkkola (pj), Heikki Oksa, Anu Salmela, Pauli Helén, Eveliina Syrjä (sihteeri)

Poissaolijat

Rauno Ihalainen, Tarja Tammentie-Sarén

Asian aihe

Asian esittely ja päätös

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Edellisen kokouksen 4/2018 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.
Museoyhdyshenkilötapaamisen materiaali löytyy Taysin intrasta

4

Pitkäniemen verkkonäyttely
Toimikunnan jäsenille on jaettu katseluoikeudet sivustolle. Sivusto on
- tilannekatsaus ja julkistamisti- vielä keskeneräinen, tekstit ja suurin osa mediasta on viety sivustollaisuuden suunnittelu
le.
Keskusteltiin sivuston ulkoasusta, teksteistä ja kuvista. Sihteeri kirjasi
kommentit ylös (liite 1).
Todettiin, että verkkonäyttelyssä on vielä muokattavaa ja aikataulu
muokkausten toteuttamiseen omien töiden ohessa liian tiukka. Keskustelun myötä päädyttiin siirtämään julkaisuajankohtaa. Sihteeri
selvittää toimialueinfojen ajankohdat ensi vuodelle ja sitten sovitaan
tarkempi ajankohta.
Päätökset:
- Verkkonäyttelyn julkistaminen siirretään vuodelle 2019
- Tilataan maakuntamuseolta vielä 2 viikon ajalle projektityöntekijä jatkotyöstämään verkkonäyttelyä, aloitus
7.1.2019
- Eveliina lähettää toimikunnan jäsenille verkkonäyttelysivuston PDF-muodossa tarkempaa kommentointia
varten

5

Pitkäniemen kirjallisuus

Kysymys museotoimikunnalle:
Pitkäniemen rakennus 9:ssä on 4 huoneellista ja yksi käytävänpätkä
täynnä kirjoja, vanhimmat 1800 –luvulta. Ammattikirjallisuutta ja muuta.
Rakennus 9:stä on lämmöt pois, joten kovin montaa vuotta kirjat
eivät siellä selviä. Viime talvena rakennuksessa oli myös paha vesivahinko, joka säästi vielä kirjat, mutta alkaahan sen rakennuksen
sisäilma olla melko karmaiseva.
Lisäksi yhdessä huoneessa on vielä jotain Keijärveltä tullutta tavaraa.
Toivoisimme museotoimikunnalta kannanottoa, mitä näille kirjoille
tehdään. Pitäisikö jonkun käydä ne läpi, onko joukossa jotain historiallisesti merkittävää. Joku ratkaisu pitäisi niille keksiä.
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Asian aihe

Asian esittely ja päätös
Päätökset:
- Eveliina tiedustelee asiasta kansalliskirjastosta. Voisiko
esim. kansalliskirjasto toteuttaa aineistoin kartoituksen?

6

Muut asiat

Terveydenhuoltoalan museoiden valtakunnallinen museopäivä
12.12.
Merkittiin tiedoksi, että Pauli Helén osallistuu museopäivään.
Museotoimikunnan kokoonpano
Merkittiin tiedoksi, että Minna Lehikoinen on vuoden 2018 loppuun
asti virkavapaalla.

7

Seuraava kokous

11.1. klo 10, kokoushuone Näsijärvi

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liitteet
Jakelu

Liite 1- Kommentit verkkonäyttelystä
Osallistujat, intra ja internet
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