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Tallennus- ja kokoelmayhteistyöryhmä TAKO 
 
Toimintakertomus 1.1.–15.11.2011 
 
 
Suomen kansallismuseossa tamikuussa 2009 järjestetyssä maakuntamuseoiden ja 
valtakunnallisten erikoismuseoiden kokoelmapolitiikkaa ja -yhteistyötä käsittelevässä 
tilaisuudessa käynnistettiin hanke, jonka tavoite on museoammatillisten museoiden avoin 
ja aktiivinen kokoelmayhteistyö sekä yhdessä sovitun joustavan tallennustyönjaon 
toimeenpano. Toiminta on vapaaehtoista ja se toimii verkostona. Hankkeella on 
ohjausryhmä, johon kuuluvat vuonna 2011 
  
Teemu Ahola, Työväenmuseo Werstas 
Riitta Kela, Tampereen museot 
Sanna Kupila, Turun museokeskus 
Hanna Kyläniemi, Lapin maakuntamuseo (27.10.2011 alkaen) 
Kaisa Laitinen, Suomen urheilumuseo 
Johanna Lehto-Vahtera, Aboa vetus & Ars nova, vpj. 27.10.2011 alkaen 
Kimmo Levä, Mobilia, vpj (27.10.2011 asti) 
Dan Lindholm, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 
Minna Sarantola-Weiss, Helsingin kaupunginmuseo, pj. 
 
 
Sihteereinä toimivat Risto Hakomäki ja Antti Metsänkylä.Osastonjohtaja Elina Anttila 
Museovirastosta osallistuu kokouksiin tarvittaessa. 
 
Hankevastaavat ovat Minna Sarantola-Weiss, Risto Hakomäki ja Antti Metsänkylä, jotka 
vastaavat projektin etenemisestä, aikataulusta ja tiedottamisesta. Ohjausryhmän jäsenet 
ovat osallistuneet hankkeeseen osana virkatyötään.  
 

1. Toiminta 
 
TAKO-työskentely on museoiden verkostotyöskentelyä ja toiminta tapahtuu pooleissa, 
joissa on jäseninä noin 70 museota. Monet museot ovat edustettuina useissa pooleissa. 
Poolit ovat kokoontuneet yhteensä noin kaksikymmentä kertaa ja tapaamisten tuloksena 
on käynnistynyt useita nykydokumentointihankkeita, jotka toteutetaan vuosina 2011–12. 
Hankkeille saatiin avustusta museoiden innovatiivisten hankkeiden määrärahasta. 
Poolikokousten lisäksi vuonna 2011 järjestettin edellisen vuoden tapaan valtakunnallinen 
TAKO-seminaari 24.1.2011.  Seminaariin osallistuivat edustajat Ruotsin Samdok-
organisaatiosta ja Norjan Samtidsnett-verkostosta. Nykydokumentointihankkeisiin 
keskittyvä pooliraporttipäivä pidettiin 7.11.2011. Molemmat tilaisuudet on pidetty Suomen 
kansallismuseon auditoriossa. 
 
Ohjausryhmä piti vuonna 2011 viisi kokousta. Ohjausryhmä on laatinut Suomi-kokoelman 
visio -paperin ja käynnistänyt tallennustyönjakokeskustelun pooleissa. Lisäksi on 
valmisteltu uusi hakemus TAKO:n poolien projektien rahoittamiseksi museoiden 
innovatiivisten hankkeiden määrärahasta. 
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Hankevastaavat ovat keskustelleet hankkeesta useita kertoja mseoviraston pääjohtaja 
Juhani Kostetin kanssa valmistellakseen hankkeen siirtymistä osaksi Museoviraston 
toimintaa. 
 

2. Viestintä 
 
TAKO:n internet-sivut avattiin 11.11.2011 Suomen kansallismuseon sivustolla osoitteessa 
www.nba.fi/fi/tako   
Sivuston toimituksesta vastaa Antti Metsänkylä ja teknisestä toteutuksesta Museoviraston 
tiedotus / Liisa Tuomikoski. 
 
Hankkeen ja poolien sisäinen viestintä tapahtuu eDuuni-alustalla, jota ylläpitää 
museovirasto. Vireillä on eDuunin korvaaminen Wiki-alustalla. 
 

3. Talous 
 
TAKO:n opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuodeksi 2011 saamaa 16000 euron avustusta on 
hallinnoinut Suomen museoliitto. TAKO:n puolesta rahaliikennettä on hoitanut Risto 
Hakomäki. 

http://www.nba.fi/fi/tako

