
TAKO, toimintakertomus 2015 

TAKO-ohjausryhmään kuuluu puheenjohtaja, jäseninä poolien puheenjohtajat, kaksi 

Kansallismuseon edustajaa, jotka toimivat samalla TAKOn sihteereinä, sekä 

asiantuntijajäsenenä Museoviraston edustaja. Ohjausryhmän uutena jäsenenä aloitti 

toukokuussa pooli 7:n uusi puheenjohtaja, museonjohtaja Pälvi Myllylä Visavuoren 

museosta. 

Puheenjohtaja Teemu Ahola, museokeskus Vapriikki/ Työväenmuseo Werstas 

Reetta Karhunkorva, Suomen metsämuseo Lusto (pooli 1) 

Elina Kallio, Helsingin kaupunginmuseo (pooli 2) 

Johanna Jakomaa, Satakunnan Museo (pooli 3) 

Hanna-Kaisa Melaranta, Varkauden museot (pooli 4) 

Hanna Kyläniemi, Lapin maakuntamuseo (pooli 5) 

Johanna Lehto-Vahtera, Aboa Vetus & Ars Nova (pooli 6), varapuheenjohtaja 

Pälvi Myllylä, Visavuoren museo (pooli 7) 

Risto Hakomäki (SKM, Kokoelmat ja tutkimus) 

Antti Metsänkylä (SKM, Kokoelmat ja tutkimus) 

Asiantuntijajäsenenä Marianne Koski (Museovirasto, Kehittämispalvelut) 

Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa: 5.2., 2.6., 2.-3.9. ja 27.10.  

Museot raportoivat ensimmäistä kertaa edellisen vuoden alussa voimaan astuneen 

tallennustyönjaon mukaisista tallennustehtävistä. Ensimmäisen raportointikierroksen 

tulokset esitellään vuoden 2016 TAKO-seminaarissa helmikuussa. Ensimmäisellä 

raportointikierroksella 73 museota raportoi yhteensä 263 tallennustehtävää. 

Tallennustyönjakoa päivitetään vuosittain museoiden toiveiden mukaisesti, 

kertomusvuonna syys-marraskuussa. Edellisvuonna käyttöön otetun TAKOWikin käyttöä 

jatkettiin ja järjestettiin wikin käyttökoulutusta sekä kerättiin käyttäjäkokemuksia 

jatkokehityksen tueksi. TAKOWiki sijaitsee Museoviraston eDuuni-työskentelyalustalla. 

Tallennustyönjakoa esiteltiin joulukuussa Slovenian Ljubljanassa kansallisessa 

Muzeoforum-seminaarissa.  

TAKO-toimintaan liittyen verkosto lähestyi vuoden aikana aktiivisesti taidemuseokenttää 

tarkoituksena synnyttää aiempaa laajempaa ja aktiivisempaa vuoropuhelua 

kulttuurihistoriallisten museoiden ja taidemuseoiden kokoelmatoiminnoista. 

Varapuheenjohtaja oli kertomassa TAKO-toiminnasta taidemuseoiden valtakunnallisissa 

seminaareissa Turussa ja Mäntässä. 

Syksyllä arkistosektori lähestyi TAKOa toiveenaan, että verkosto nostaisi keskusteluun 

myös museoiden ja arkistojen kokoelmiin liittyvät päällekkäisyydet ja mahdollisuudet 

yhteistyöhön. Tämä vuoropuhelu on tarkoitus käynnistää tulevaisuudessa. 

 



Poolityöskentelyssä keskeisiä olivat museoiden yhteiset hankkeet. Monet poolit ovat 

saaneet hankkeilleen rahoitusta Museoviraston jakamasta museoiden innovatiivisten 

hankkeiden määrärahasta. Pooli 5 sai kaksivuotisen rahoituksen hankkeelleen Wihurin 

rahastolta. Nykydokumentointien lisäksi pooleissa on pohdittu tallennustyönjaon 

kysymyksiä ja tuotettu erilaista materiaalia sen suunnittelussa ja ylläpidossa käytettäväksi. 

Poolien hankkeita kertomusvuonna: 

Pooli 1: Ihan pihalla – Lasten ja nuorten luontosuhteen tallennushanke (jatkohanke). 

Pooli 2: Ei hanketta, pooli keskittyy kokoelmayhteistyön kysymyksiin. 

Pooli 3: Suomi syö ja juo – suomalaista ruokakulttuuria yleisöä sosiaalisen median kautta 

osallistaen tallentava hanke (jatkohanke). 

Pooli 4: Ei poolin yhteistä hanketta, poolin alaryhmät kehittävät omia hankkeitaan. Pooli 5: 

Kuljetusliikenteen kulttuuriperintö talteen museoihin nykyajan dokumentoinnin avulla. – 

hanke. 

Pooli 6: Kokoelmien avaimet – Museokokoelmien avainobjekteja kartoittava ja 

avainobjekti-käsitettä tutkiva hanke. Johanna voi haluta mainita tässä myös uuden, 

suunnitteluvaiheessa olevan hankkeen. 

TAKO järjesti 20.-21.1.2015 kaksipäiväisen seminaarin, jonka aiheina olivat kokoelmatyö, 

tallennustyönjako ja kokoelmahallinnan uudet avaukset. Seminaariin oli ilmoittautunut 190 

henkilöä. 

TAKO-esite 2015-16 saatiin painosta toukokuussa. Sitä on jaettu museopäivillä ja 

syysseminaarissa ja muissa sidosryhmätapaamisissa. 

Valtakunnallisilla museopäivillä 18.-20.5. Lappeenrannassa TAKO esitteli toimintaansa 

päivien osanottajille omassa esittelypöydässään. Esittelyn kärkinä olivat TAKOWiki ja 

yhteistyö taidemuseoiden kanssa. 

Syysseminaari järjestettiin Kansallismuseon auditoriossa 29.9.2015. Aiheina olivat 

aineeton kulttuuriperintö, taidemuseoiden integrointi TAKO-toimintaan ja taidemuseoissa 

tehtävä nykydokumentointityö. Seminaariin oli ilmoittautunut 149 henkilöä. 

TAKO on valmistellut koko syyskauden seuraavan kevään seminaaria, joka laajentuu 

yhteispohjoismaiseksi kokoelma-ammattilaisten tapaamiseksi. Seminaari tulee olemaan 

yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuoden 2016 

tapahtumista. Seminaarin rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Pohjoismaiden 

ministerineuvosto. Sen sisältö on suunniteltu yhteistyössä pohjoismaisen Norsam-

verkoston kanssa. Seminaari järjestetään 9.-10.2.2016 Suomen kansallismuseossa. 

TAKO toimi kumppanina Kokoelmapoistojen yhteiset käytänteet hankkeelle tuottaen 

hankkeelle suljetun testausympäristön kokoelmasiirtofoorumin toteuttamiselle. 



TAKO:n pääasialliset viestintäkanavat ovat vuoden kuluessa olleet Museoposti, Twitter ja 

Facebook. Vuoden lopussa verkostolla oli Twitterissä yhteensä 285 seuraajaa, 

Facebookissa jäseniä oli 213. 


