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TAKO-verkoston kevätseminaari 13.2.2019 / Johanna Jakomaa



Tulossa vuonna 2019

• TAKO 10 vuotta: Juhlaseminaari 10.-11.10.2019, teemana yhteistyö

• Nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinto jaetaan ensimmäistä kertaa

• Verkostolle luodaan arviointimalli ja ensimmäinen ulkoinen arviointi 
toteutetaan 

• Tallennustyönjaon raportointi uudistuu ja tallennustyönjaon visualisointi 
julkaistaan



Tulossa vuonna 2019

• Kokoelmakartta-palvelu toteutetaan OKM:n rahoituksella

o Tiedot museoiden osakokoelmista saadaan vihdoin esille!

• Poolityö jatkuu aktiivisena

• Matkakorvauskäytännöt pysyvät ennallaan:

o TAKO korvaa 2 matkaa / museo / pooli tai alatyöryhmä / vuosi

o Laskut Tekniikan museolle kesäkuun ja joulukuun laskutusjaksoilla

• Toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019 löytyvät TAKO:n
verkkosivuilta: http://tako.nba.fi/

http://tako.nba.fi/


TAKO-ohjausryhmä 2019

Johanna Jakomaa, Satakunnan Museo (verkoston pj.)

Lotta Friberg, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo (Pooli 1 - Ihminen ja luonto)

Laura Lotta Andersson, Hangon museo (Pooli 2 - Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä) 

Anna-Mari Immonen, Suomen kansallismuseo (Pooli 3 - Arki) 

Kirsi Ojala, Tekniikan museo (Pooli 4 - Tuotanto, palvelut, työelämä; verkoston varapj.) 

Hanna Kyläniemi, Lapin maakuntamuseo (Pooli 5 - Viestintä, liikenne ja matkailu) 

Anni Wallenius, Suomen valokuvataiteen museo (Pooli 6 - Taide, oppi ja kokemus) 

Reetta Tervakangas, Tampereen museot (Pooli 7 - Trendit, vaikuttajat, käännekohdat)

Marianne Koski, Museovirasto (sihteeri)

Risto Hakomäki, Museovirasto (sihteeri)

Tallennustyönjakoasiantuntija: Teemu Ahola, Tampereen museot



Verkoston ulkoinen arviointi

• Tavoitteena luoda malli, jonka avulla verkoston toimintaa voidaan arvioida 

säännöllisin väliajoin

• Verkoston museot osallistetaan arviointiprosessiin

• Arviointityöryhmä: ulkopuolisia asiantuntijajäseniä ovat Carina Jaatinen (FM, 

näyttelypäällikkö, Heureka), Katriina Siivonen (FT, dosentti, Turun yliopisto), 

tutkijan rekrytointi on käynnissä

- Verkoston edustajina toimivat Elina Kallio (intendentti, Helsingin 

kaupunginmuseo) ja Johanna Jakomaa (amanuenssi, Satakunnan 

Museo)



Verkoston ulkoinen arviointi

• Suunnittelussa esillä: Mitä arvioidaan? Museoiden tyytyväisyyttä 

toimintaan? Verrataanko toteutunutta toimintaa määriteltyihin tavoitteisiin? 

Huomioidaanko laajempi vaikuttavuus: onko TAKO esim. auttanut verkoston 

museoita täyttämään oman tehtävänsä yhteiskunnassa?

• Kyselyt keskeisenä menetelmänä: keskustelua tänään!

• Arvioinnin tulokset esitellään juhlaseminaarissa syksyllä





Nykydokumentointiteko
-tunnustuspalkinto

• Tavoitteena on kannustaa museoita 
nykydokumentointiin ja sen menetelmien 
kehittämiseen sekä lisätä nykydokumentoinnin ja 
kokoelmatyön näkyvyyttä

• Yhteistyökumppanina Suomen museoliitto

• Jaetaan joka toinen vuosi, ensimmäistä kertaa 
verkoston juhlaseminaarissa 10.-11.10.2019

• Palkinnon voi saada museo tai museon kanssa 
yhteistyötä tehnyt taho, myös yhdessä tai ryhminä

• Pienikin teko tai hanke voidaan palkita!



Miten palkintoa 
voi hakea?

• Hakuaika alkaa nyt ja päättyy 31.5.2019

• Ensimmäistä palkintoa voi hakea/ehdottaa 
vuosina 2017-2019 toteutetulle teolle

• Hakemukset ja ehdotukset toimitetaan TAKO-
ohjausryhmälle: tako@kansallismuseo.fi

• Vapaamuotoisen hakemuksen pituus on max. 2 
sivua

- Hakemuksessa esitetään lyhyt kuvaus 
tehdystä työstä ja perustelut palkinnon 
saamiselle

- Mukaan voi liittää kuvia tai muuta aineistoa

mailto:tako@kansallismuseo.fi


Miten voittaja valitaan?

• Palkinnon saajan valitsee raati, johon kuuluvat 
verkoston puheenjohtaja,  Museoviraston 
edustaja, Museoliiton edustaja sekä 
ulkopuolinen asiantuntija

• Ensimmäisellä kerralla ulkopuolisena 
asiantuntijana on mukana kulttuuriperinnön 
professori Suzie Thomas Helsingin 
yliopistosta

• Muut jäsenet ovat Leena Tokila (Museoliitto), 
erikoisasiantuntija Marianne Koski 
(Museovirasto, verkoston sihteeri) ja 
amanuenssi Johanna Jakomaa (verkoston pj.)

• TAKO-ohjausryhmä tekee tarvittaessa 
esikarsintaa



Mihin raati kiinnittää huomiota?

• Ajankohtaisuus – palkittava teko on erityisesti ”ajan hermolla”

• Innovatiivisuus – nykydokumentoinnissa tai sitä edistävässä työssä on 
hyödynnetty uudenlaisia työtapoja tai näkökulmia

• Osallistavuus – palkinnon saaja edistää yhteistyötä sekä yhteisöjen 
osallistumista oman toimintansa tallentamiseen

• Näkyvyys – palkittava teko on tuonut museoiden nykydokumentointityölle 
näkyvyyttä myös museoalan ulkopuolella

• Innostavuus – palkittava teko inspiroi museoita sekä muita tahoja 
nykydokumentointiin

• Vaikuttavuus – palkinnon saaja on toiminut merkittävällä tavalla nykyajan 
dokumentoinnin ja tallennuksen edistämiseksi

Palkittava teko täyttää yhden tai useamman näistä kriteereistä



Mitä palkintona on?

• Palkintona on 1000 euron koulutuslahjakortti, jonka voi käyttää Museoliiton 
järjestämiin koulutuksiin

• Palkinnon saanutta tekoa esitellään Museo-lehdessä sekä TAKO-seminaarissa 
palkitsemisen yhteydessä

Kaikki palkintojahtiin! Lisätietoja: http://tako.nba.fi

http://tako.nba.fi/

