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Missio

TAKO antaa museoille välineitä avata ja kehittää kokoelmiaan yhdessä.

Visio 2021

Suomalaisten museoiden kokoelmayhteistyö ja kokoelmahallinta on Euroopan 
laadukkainta.

Arvot: Tasa-arvo, tarmo ja vuorovaikutteisuus

TAKO-verkosto toimii tasa-arvoisesti. Verkoston museot koosta ja tallennusvastuusta tai 
sijainnista riippumatta ovat keskenään tasa-arvoisia. Yhteistyössä kuuluu kaikkien ääni. 
Verkosto kehittää tallennus- ja kokoelmatyötä tarmokkaasti sekä vastuullisesti ja 
suunnitelmallisesti jatkuvassa vuorovaikutuksessa koko museoalan kanssa.

Ohjausryhmän esitys TAKO-strategiaksi 14.2.2018



Strategiset painopisteet 2018-2021

1. Tallennustyönjaon kehittäminen

• Tallennustyönjaon jatkokehittäminen ja täydentäminen

• Kokoelmien liikkuvuuden edistäminen ja lainauskäytäntöjen kehittäminen

• Museoiden kokoelmatuntemuksen kasvattaminen

• Yhteistyö muiden kokoelma- ja kulttuuriperintötoimijoiden kanssa

miksi? Tallennustyönjako edistää kestävää ja kehittyvää kokoelmatyötä. Yhteisesti 
tunnistetut ja jaetut tallennusvastuut mahdollistavat suunnitelmallisen ja laadukkaan 
kokoelmahallinnan ja kokoelmien käytön.



Strategiset painopisteet 2018-2021

2. Nykydokumentointi ja tämän päivän tallentaminen

• Hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakaminen

• Nykydokumentointihankkeiden koordinointi ja toteutus

• Yhteisöllisen ja osallistavan dokumentoinnin kehittäminen

miksi? Monipuoliset, ammattitaitoisesti tallennetut ja laadullisesti korkeatasoiset 
aineistot ovat laajasti käytettävissä, tutkittavissa ja tulkittavissa myös tulevaisuudessa. 
Ymmärrys ja tietoisuus tämän päivän ilmiöiden tallentamisen merkityksestä laajenee 
museoiden ulkopuolelle.



Strategiset painopisteet 2018-2021

3. Verkoston toiminnan vertaiskehittäminen ja arviointi

• Verkoston toiminnan vahvistaminen ja uusien museoiden kannustaminen verkostoon 
liittymiseen

• TAKO-strategian jatkuva ja osallistava päivittäminen

• Viestinnän ja viestintästrategian kehittäminen TAKO-verkostolle ja pooleille

• Verkoston toimintaedellytykset turvaavan rahoituksen vakiinnuttaminen

• Toiminnan säännöllinen ulkopuolinen arviointi kolmen vuoden välein verkoston 
kehittymisen varmistamiseksi

miksi? Koko ammatillinen museokenttä on mukana verkostossa, jossa jokainen museo 
on voimavara. Yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen lisäävät ammattitaitoa ja 
vahvistavat asiantuntijuutta. Verkoston kehittäminen perustuu koordinointiin, resursointiin 
ja arviointiin. TAKO-verkoston toiminta ja laadukas viestintä edistää museokokoelmien ja 
kokoelmatyön merkitystä yhteiskunnan voimavarana.



Toiminta-ajatus

Ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO kehittää ja 
ylläpitää valtakunnallista tallennustyönjakoa. Verkostossa mukana olevien museoiden 
yhteisesti tunnistetut ja jaetut tallennusvastuut mahdollistavat kokoelmien monipuolisen 
käytön ja liikkuvuuden sekä saavutettavuuden ja kokoelmien merkityksen avaamisen. 

Verkoston suunnitelmallinen kehittämistyö tukee museokokoelmien käyttöä yhteisöllisesti 
yhteiskunnan voimavarana. TAKO-verkosto kehittää museoiden kokoelmatuntemusta ja 
tukee niiden roolia kulttuuriperinnön tuntijana ja välittäjänä. Verkosto edistää monipuolista 
kokoelmayhteistyötä ja osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun. TAKO-verkosto tarjoaa 
foorumin kokoelmatyön uusille avauksille, yhteistyölle ja asiantuntijuuden jakamiselle.



Toimintasuunnitelma 2018-2019

1. Tallennustyönjaon kehittäminen

• Sosiaali- ja terveydenhuollon aihealueen tallennustyönjaon kehittäminen ja 
päivittäminen

• Valtakunnallisen tallennustyönjaon raportoinnin visualisointityökalun toteutus ja 
käyttöönotto



Toimintasuunnitelma 2018-2019

2. Nykydokumentointi ja tämän päivän tallentaminen

• Uusien museoiden innostaminen ja kannustaminen nykydokumentointityöhön

• Avoimet poolikokoukset tänään: rohkeasti mukaan tutustumaan!

• Vuoden nykydokuteko -palkinto

3. Verkoston toiminnan vertaiskehittäminen ja arviointi

• Verkoston ulkoinen arviointi

• Viestinnän kehittäminen: verkkosivujen päivittäminen ja viestintästrategian luominen



Toimintasuunnitelma 2018-2019

Muuta vuodelle 2018:

• Matkakorvauskäytännöt jatkuvat ennallaan

• Syysseminaari lokakuussa

• Verkoston rahoituksen vakiinnuttaminen

• TAKO-strategia, toimintakertomus 2017 ja toimintasuunnitelma 2018-2019 löytyvät 
TAKO:n verkkosivuilta: http://tako.nba.fi

http://tako.nba.fi/

