
TAKO 
 
Toimintakertomus 2009 
 
Suomen kansallismuseo järjesti 23.1.2009 maakuntamuseoille ja valtakunnallisille 
erikoismuseoille kokoelmapolitiikkaa ja -yhteistyötä käsittelevän tilaisuuden, johon 
osallistui edustajia kaikista 21 maakuntamuseosta, 12 valtakunnallisesta erikoismuseosta 
sekä Kansallismuseosta yhteensä 86 henkilöä. Iltapäivän aikana esiteltiin 
Kansallismuseon uusi kokoelmapoliittinen ohjelma sekä käynnistettiin hanke, jonka 
tavoitteena on museoammatillisten museoiden avoin ja aktiivinen kokoelmayhteistyö sekä 
yhdessä sovitun joustavan tallennustyönjaon toimeenpano. Hankkeelle valittiin 
kokouksessa johtoryhmä (ks. jälj.) Johtoryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 23.3.2009, 
jolloin se järjestäytyi ja otti nimekseen Tallennus- ja kokoelmayhteistyöryhmä TAKO. 
 
Johtoryhmään kuuluvat:  
Teemu Ahola, Työväenmuseo Werstas 
Merja Heiskanen, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 
Tuula Kuusisalo, Tekniikan museo 
Kimmo Levä, Mobilia, vpj 
Dan Lindholm, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 
Ritva Palo-oja, Tampereen museot 
Minna Sarantola-Weiss, Helsingin kaupunginmuseo, pj. 
Maarit Talamo-Kemiläinen, Turun museokeskus 
 
Sihteereinä toimivat Risto Hakomäki ja Antti Metsänkylä Suomen kansallismuseosta.  
 
Hankevastaavat ovat Minna Sarantola-Weiss, Risto Hakomäki ja Antti Metsänkylä, jotka 
vastaavat projektin etenemisestä, aikataulusta ja tiedottamisesta. 
 
Hankkeen lähitavoite on synnyttää samoista aihepiireistä kiinnostuneiden museoiden 
yhteistyöryhmiä, pooleja, joiden yhteiset mielenkiinnon kohteet voisivat ohjata 
kokoelmayhteistyötä. Johtoryhmä sisällyttää ehdotuksen näistä esitykseensä. 
 
Tavoitteena on monivuotinen jatkuva kokoelmanhallintayhteistyö, joka tekee mahdolliseksi 
kokoelmatyöskentelyn asiantuntijuuden jakamisen. Aihepiirejä ovat luetteloinnin 
kehittäminen, kokoelmien liikkuvuus, arvoluokitus ja poistopolitiikka. Työskentely on 
verkostomaista ja mukaantulo on vapaaehtoista 
 
Hankkeen tavoitteet on määritelty ja toiminnan rakenteesta tehty esitys. Museoille 
lähetettiin kysely, johon vastasi 87 museota. Esitystä käsitellään valtakunnallisessa 
kokouksessa tammikuussa 2010. 
 
Johtoryhmä piti vuoden aikana neljä kokousta, 23.3. Kansallismuseossa, 9.6. Werstaalla 
Tampereella, 15.9. Turun museokeskuksessa ja 2.12. Kansallismuseossa. Kokouksissa 
käytiin läpi museoiden vastaukset kyselyyn, laadittiin hankesuunnitelma, laadittiin ehdotus 
tallennuksen työnjaoksi sekä valmisteltiin tammikuun 2010 seminaaria. Puheenjohtaja ja 
sihteerit kävivät esittelemässä hanketta Kansallismuseon ylijohtaja Helena Edgrenille 
26.10., opetusministeriön kulttuuriasiainneuvos Päivi Saloselle 25.11. ja Suomen 
museoliiton pääsihteeri Anja-Tuulikki Huoviselle 11.12. Kehyksen edustajat Susanna 



Pettersson ja Helka Ketonen vierailivat johtoryhmän kokouksessa 2.12. esittelemässä 
taidemuseoiden kokoelmapolitiikkaa ja yhteistyötä. 
 
Hankevastaavat ja johtoryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen osana virkatyötään. 
 
Opetusministeriö myönsi 21.12. hankkeelle valtionavustuksena 15 000 euroa käytettäväksi 
kansallisen tallennus- ja kokoelmayhteistyön käynnistämiseen. 
 
 


