
KESTÄVÄÄ KOKOELMATYÖTÄ





Visio 2021 Suomalaisten museoiden kokoelmayhteistyö ja 
kokoelmanhallinta on Euroopan laadukkainta.

Poolien ajankohtaiset hankkeet 2019:

Pooli 3. ARKI

Arjen tallentajat keskittyvät tällä hetkellä Kestävän kehityksen teemojen 
dokumentoimiseen. Tule mukaan tallentamaan museokokoelmiin 
toimenpiteitä, joilla maapallo pelastetaan tuleville sukupolville!



Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n strategiset painopisteet 
2018−2021

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



Aalto- yliopisto kuukauden väitös:

Marium Durrani:

”Voiko uudelleen löydetty vaatteiden korjaamisen taito tarjota 
vastauksen maailmanlaajuiseen tekstiilijäteongelmaan?”

”Vaatteiden korjaaminen ilmiönä kasvaa maailmanlaajuisesti: 
ympäri maailmaa on käynnissä yli tuhat ‘korjauskahvilaa'."



Anu Tuominen Oikeita väriympyröitä





Näkökulma (kulttuuri)omaisuuden säilyttämiseen:

”Suurimman osan suomalaisista mielestä omaisuus kannattaa 
käyttää itse - tulevat sukupolvet vain tärväävät ja riitelevät siitä.”



Kustavilainen lipasto (ajoitus ~1780-luku) 



Jonas Hultstén (1742 - 1794) 
tukholmalainen puuseppämestari 1773-1794
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Henry McGhie:

There is no way to sustainability: sustainability is the way!

• Do more good

• Do less harm

• And repeat



• https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/



• ISO/TS 14067:2013ISO/TS 14067:2013



• https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/

Jäte
Syötä vuoden aikana syntyneiden eri jätelajien määrä 
vihreisiin soluihin.

Jätelajit Jätteiden määrä (kg) CO2ekv (kg)

Sekajäte 0

Biojäte 0

Energiajäte 0

Kartonki ja pahvi 0

Lasi 0

Metalli 0

Muovi 0

Paperi 0

Sähkölaitteet (kierrätykseen) 0

Vaarallinen jäte 0

Muu jäte 0

Yhteensä 0kg CO2ekv





Entä jos…



Entä jos…



Entä jos…



Entä jos…



1. Tee helppo.

Älä tee asioita vaikeasti, jos voit tehdä ne helposti. Hankalasti tekeminen ei ole hienoa vaan hankalaa.

2. Älä yritä väkisin.

Älä runno läpi, jos edessäsi on ylivoimainen este. Hae mieluummin apua, turvaudu muihin, syötä jollekin. Jos 
yrität liian kauan yksin, menetät pallon.

3. Älä peruuta.

Jos eteesi ilmestyy ongelma (kuten vastustaja), älä peruuta pelosta tai hölkkää löysänä vieressä. Mene 
ongelmaa kohti, niin lähelle kuin ikinä uskallat, ja yritä pysäyttää se. Vastustaja tekee ehkä maalin silti, mutta 
sinua harmittaa ihan vähän vähemmän.

4. Puhukaa!

Muuten tulee väärinkäsitys.

5. Laukaise.

Jos saat paikan, uskalla laukaista.

6. Katse ylös.

Jos tuijotat palloa, menetät sen. Pidä katseesi ylhäällä. Katso ympärillesi, joka suuntaan, niin kauas kentälle, 
että löydät ratkaisun. Mitä pahemmassa pulassa olet, sitä kauemmas katso.


