
TAKO, toimintakertomus 2014 

Puheenjohtaja ja osa ohjausryhmän jäsenistä vaihtui tammikuussa 2014, samoin 

Museoviraston edustaja Pirjo Hamarin virkavapauden ajaksi. Ohjausryhmään kuuluu 

puheenjohtaja, jäseninä poolien puheenjohtajat, kaksi Kansallismuseon edustajaa, jotka 

toimivat samalla TAKOn sihteereinä, sekä Museoviraston edustaja. 

Puheenjohtaja Teemu Ahola, museokeskus Vapriikki 

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 

Kaisa Laitinen, Suomen urheilumuseo (pooli 7, 20.10. asti) 

Risto Hakomäki (SKM, Kokoelmat ja tutkimus) 

Antti Metsänkylä (SKM, Kokoelmat ja tutkimus) 

Carina Jaatinen (Museovirasto, Kehittämispalvelut) 

Lisäksi työhön osallistui Marianne Koski (Museovirasto, Kehittämispalvelut) 

Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa: 6.2., 28.4., 27.-28.8. ja 5.11.  

Vuoden 2014 alussa voimaan astunut tallennustyönjako käynnistyi vuoden aikana, 

yhteensä 95 museota on allekirjoittanut tallennustyönjakosopimuksen ja yksi 

(Designmuseo) osallistuu siihen toistaiseksi ilman sopimusta. Tallennustyönjakomalli on 

laadittu ja eri museoiden tallennusvastuut siinä on sovittu TAKOn ja museoiden välisenä 

tiiviinä yhteistyönä v. 2012-13, opetus- ja kulttuuriministeriön rahallisella tuella. 

Tallennustyönjakoa päivitetään vuosittain museoiden toiveiden mukaisesti, 

kertomusvuonna syyskuussa. Tallennustyönjaon raportointia webropol-lomakkeella 

valmisteltiin yhteistyössä Museoviraston tietohallinnon ja kehittämispalveluiden kanssa 

toteutettavaksi vuoden 2015 alkupuolella. Samoin suunniteltiin, testattiin ja toteutettiin wiki-

pohjainen työkalu nimeltä TAKO-wiki, jonka kautta museot voivat ilmoittaa erilaisista 

osakokoelmistaan, tarkoituksena on museoiden toistensa kokoelmia koskevan tiedon 

lisääminen. TAKO-wiki toimii TAKOssa käytössä olevan eDuuni-työskentelyalustan 

yhteydessä. TAKOn eDuunilla oli vuoden lopussa noin 240 käyttäjää. 

Poolityöskentelyssä keskeisiä olivat museoiden yhteiset hankkeet. Monet poolit ovat 

saaneet hankkeilleen rahoitusta Museoviraston jakamasta museoiden innovatiivisten 

hankkeiden määrärahasta. Nykydokumentointien lisäksi pooleissa on pohdittu 

tallennustyönjaon kysymyksiä ja tuotettu hyödyllistä materiaalia sen suunnittelussa ja 

ylläpidossa käytettäväksi. 

Poolien hankkeita kertomusvuonna: 

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



Pooli 2: Kieli- ja kulttuuritietoisuus suomalaisissa kouluissa Hangosta Inariin. 

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

osallistaen tallentava hanke. 

Pooli 4: Tallennustyönjaon jalkauttaminen – tallennustyönjaon käytännön toteutusta 

edistävä hanke. 

Pooli 5: Se ei ole enää pelkkä puhelin – mobiiliteknologian käyttöä tallentava hanke. 

Pooli 6: Kokoelmien avaimet – Museokokoelmien avainobjekteja kartoittava ja 

avainobjekti-käsitettä tutkiva hanke. 

Uudet TAKO-verkkosivut julkistettiin 20.1.2014. Ne sisältävät monipuolista tietoa TAKOn 

toiminnasta, pooleista ja tallennustyönjaosta. Poolien hankkeiden tulokset (verkkonäyttelyt, 

raportit) on sijoitettu sivuille suoraan tai linkitettyinä. Sivuston osoite on: http://tako.nba.fi  

TAKO järjesti 20.-21.1.2014 kaksipäiväisen seminaarin, jonka aiheina olivat 

kokoelmapolitiikkatyö, TAKO-verkkosivujen julkistus sekä maakuntamuseoiden rooli 

valtakunnallisessa tallennustyönjaossa. Seminaariin oli ilmoittautunut 190 henkilöä. 

TAKO-esite 2014-15 saatiin painosta toukokuussa. 

Valtakunnallisilla museopäivillä 21.-22.5. Savonlinnassa TAKO esitteli toimintaansa 

päivien osanottajille omassa esittelypöydässään. 

Syysseminaari järjestettiin Kansallismuseon auditoriossa 20.10.2014. Aiheena oli 

nykydokumentointi, ja seminaarin esitelmät kuuluivat samalla Suomen museoliiton 

järjestämän nykydokumentoinnin monimuotokoulutuksen kurssiohjelmaan. Seminaarin 

osanottajalistalla on 169 nimeä. 

Taidemuseokentän integroiminen TAKO-toimintaan on tehostunut kertomusvuoden 

aikana, ja monia taidemuseoita on liittynyt pooliin 6. TAKOa esiteltiin taidemuseopäivillä 

28.10. 

TAKO osallistui  Suomi100/Museo100 -juhlavuoden työryhmien työskentelyyn sekä 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -

hankkeeseen. 

TAKOn puitteissa on käynnistetty maakuntamuseoiden kokoelmayhteistyöryhmä, jonka 

toiminta on alkanut kertomusvuoden aikana.  

Vuoden aikana TAKOn rooli erilaisten kokoelmanhallinnan uusien avauksien ja 

yhteistyöhankkeiden osapuolena ja edistäjänä vahvistui entisestään. 

 

http://tako.nba.fi/

