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MUSEOTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2018
Aika

28.3.2018 klo 13 – 14.45

Paikka

Kokoushuone Näsijärvi, Finn-Medi 5, 1. krs

Osallistujat

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

Kutsuttuna

Elina Linkopuu (maakuntamuseo)

Poissaolijat

Tarja Tammentie-Sarén, Rauno Ihalainen

Asian aihe

Asian esittely ja päätös

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Edellisen kokouksen 2/2018 pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

4

Pitkäniemen verkkonäyttely

Käytiin läpi verkkonäyttelyn tämän hetkistä käsikirjoitusta ja keskusteltiin näyttelyn rakenteesta sekä sisällöstä. Käsikirjoitusta täydennetään vielä.
Todettiin, että 1970-luvusta eteenpäin näyttelyteksti vaatii paljon
täydentämistä. Työmäärä on muutenkin osoittautunut oletettua suuremmaksi ja näyttelykäsikirjoituksen laatiminen vaatisi arviolta noin
yhden kuukauden lisää työtä.
Käytiin läpi mainostoimiston tarjous, joka sisältää Pikonlinnan verkkonäyttelyn verkkosivuston päivittämisen nykyaikaiseksi ja Pitkäniemen näyttelyn pohjien luomisen samalle verkkoalustalle. Tarjous on
pyydetty samalta taholta, joka toteutti Pikonlinnan verkkonäyttelyn.
Tarjous on todettu kattavaksi ja kilpailukykyiseksi.
Keskusteltiin valokuvista. Suuressa osassa Pitkäniemen arkiston
valokuvista ei ole kuvaajan tietoja, joka saattaa estää kuvan julkaisun. Lisäksi osassa kuvista on vaikeaa tunnistaa potilaita hoitohenkilökunnasta. Todettiin, että perinneyhdistyksen jäseniä voisi hyödyntää kuvien tunnistamisessa.
Keskusteltiin Pitkäniemen Outsider-taiteesta ja taiteen julkaisusta.
Käsikirjoitusta voi kommentoida Elinalle sähköpostitse.
Päätökset:
- Esitetään, että maakuntamuseolta ostetaan vielä yhden kuukauden työpanos näyttelykäsikirjoituksen laatimiseen. Sinikka ja Eveliina laativat esityksen.
- Hyväksyttiin mainostoimiston tekemä tarjous verkkonäyttelyn
alustan luomiseksi.

5

Museoyhdyshenkilöiden tapaaminen

Sovittiin tapaamisen ajankohdaksi 15.5.2018. Tapaamiseen kutsutaan toimialueiden museoyhdyshenkilöt sekä toimikunnasta puheenjohtaja ja Anu Salmela kertomaan museotoiminnasta ja museotoimi-
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kunnan roolista.

6

Mäntän esineistön sijoittaminen

Serlachius-museolta tiedusteltiin kiinnostusta Mäntän esineistöä
kohtaan. Museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaan terveydenhuoltoon liittyvää aineistoa ei enää kartuteta. Keskusteltiin aineiston
väliaikaisesta sijoittamisesta Pitkäniemen tyhjiin tiloihin. Kalusteiden
sijoittamisesta ei toistaiseksi ole tullut lisätietoa.

7

Muut asiat

Yhteydenotto verkkojulkaisusta
Minna kertoi ulkoisen tahon yhteydenotosta, joka suunnittelee Pitkäniemeen liittyvää verkkojulkaisua.

8

Seuraava kokous

Seuraava kokous 2.5.2018 klo 14 – 16, neuvotteluhuone 217, FinnMedi 5, 3. krs.

9

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jakelu

Osallistujat, intra ja internet
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