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JOHDANTO
”Käsillään tekijä käsittelee. Hän käsittelee ajatuksiaan,
jotka ohjaavat hänen kättensä työtä. Hän käsittelee
materiaaleja, työvälineitä, muotoja, työnsä kohdetta.
Mitä siitä pitäisi tulla ja mitä siitä näyttää tulevan?
Tuleeko siitä hyvä ja silmää miellyttävä? Tuleeko siitä
hyvin toimiva, kestävä ja tarkoituksenmukainen?
Toteutuvatko siinä sellaiset työn ja tekemisen odotuk
set, että siihen kannattaa panostaa kallista aikaa ja
vaivaa? Tekijä arvioi, arvostelee, asettaa työn tuloksen
arvottamisen kohteeksi. Näin hänelle syntyy käsitys
siitä, oliko työ tekemisen arvoista – mitä se merkitsee
hänelle, mitä merkitystä sillä on toisille ihmisille?
Oliko se turhaa vai jotakin, joka säilyttää viestin sekä
tekijästään että tarkoituksestaan.” (Anttila Pirkko,
2015)

valtakunnalliseen kokoelma- ja tallennusyhteistyöhön (TAKO) on
hyvä resurssi työtapojen kehittämisessä. Muiden museoiden kanssa jaetut kokemukset ja määräajoin toistuvat seminaarit lisäävät
myös yksittäisen museon vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi
jakamalla toisille omaan toimintaan vakiintuvia hyviä käytänteitä.
Osallistuminen ja kokemusten jakaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä kokoelmatyössä, jossa sekä fyysiset aineistot että niistä tallennettava sähköinen tietoaineisto ovat lisääntyneet ja kasvavat koko
ajan. Isojen aineistojen logistiikka ja hallinnointi vaatii uudenlaisia
tilaresursseja, mukautuvaa ammattitaitoa ja kehittyneen tieto
järjestelmän.
Suomen käsityön museon ensimmäinen kirjattu kokoelmapoliittinen ohjelma valmistui vuonna 2010. Museon pitkä ja monivaiheinen
historia sai siinä painoarvoa kokoelmien syntyyn ja muotoutumiseen vaikuttaneena tekijänä. Strateginen osuus ja toimintaperiaatteet kuvattiin yleisellä tasolla, kuitenkin valintaa, kontekstitiedon
merkitystä ja ilmiökeskeisyyttä kartunnassa ja tallentamisessa
painottaen. Toimintaa ohjaavia arvoja tuolloin olivat museoalalla
ajankohtaiset suositukset kestävästä kehityksestä ja verkko
saavutettavuudesta. Kokoelmien sisällön ja työprosessien kuvailu
ensimmäisessä versiossa rajoittui esinekokoelmien esimerkkeihin.
Nyt julkaistavassa kokoelmapoliittisessa ohjelmassa näkökulmaa
on laajennettu koskemaan koko tallennus- ja kokoelmatyötä.

Kokoelmapolitiikan tarkoituksena ja tavoitteena on kertoa, mitä
museon kokoelma- ja tallennustyössä tehdään, kenelle, miten ja
miksi. Suomen käsityön museo on velvoitettu tähän valtionapua
saavana ammatillisena ja erikoismuseona. Asiakirja tukee myös
omaa henkilökuntaa sekä työhön perehtyviä, sillä siihen on jäsennelty asiakokonaisuuksina kokoelmiin ja tallennukseen liittyvät
käytänteet. Kokoelmaohjelmassa esitellään työprosessit, niiden
taustalla vaikuttavia sekä niiden ansiosta aikaansaatuja asioita.

Suomen käsityön museon historia

Oman työn kriittinen tarkastelu ja tulosten arviointi auttaa kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Museoiden mahdollisuus osallistua

Suomen käsityön museo sai alkunsa Helsingissä 14.12.1888, kun
Keisarillinen Senaatti myönsi määrärahaa toiminnan aloittamiseksi
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Käsityö on 1) käsin tai käsin ohjatun koneen avulla valmistettu tuote, 2) tällaisen tuotteen
suunnittelu- ja valmistusprosessi ja 3) erilaisia luonnoksia, kokeiluja ja prototyyppejä,
joita syntyy käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessissa. (Suojanen, 1992)
Käsityössä yhdistyvät ihminen, talous, teknologia ja ympäristö (tuotannollinen-,
taloudellinen-, kulttuuri- tai luonnonympäristö). Käsityötaito tarkoittaa kaikkien
osa-alueitten hallintaa. (Anttila, 1992)
Käsityöllä on perinteisesti tarkoitettu käsin tehtyjä esineitä. Myöhemmin käsityöksi on
hyväksytty myös käsin ohjattujen laitteiden käyttö, sekä eräät palvelut. Tänä päivänä
käsityössä on oleellisempaa tuotteiden erilaistaminen, ei niinkään tarkka valmistusmetodi.
Toinen oleellinen tekijä on tekijän luova panos. Käsityö on yhä enemmän inhimillistä
tuotteiden muotoilua ja niiden valmistusta muuttuviin yksilöllisiin tarpeisiin. Se on myös
toimintaa, jonka tuloksena ei välttämättä synny konkreettista tuotetta vaan esimerkiksi
uusi kokemus tai jonkin asian oppiminen. (Luutonen, 2003)
Materiaalisuus ja immateriaalisuus käsityössä liittyvät tuotteen lisäksi myös siihen
prosessiin, jossa tuote saa muotonsa. Käsien kautta syntyy fyysinen tuntuma muokattavaan
materiaaliin, mutta käsityöhön tarvitaan lisäksi sellaisia immateriaalisia elementtejä
kuin tekijän taidot ja käsityön idea. (Kouhia & Laamanen 2014)
Käsityö työnä ja taitona on ihmisyyden keskeinen tunnuspiirre. Kädet ottavat luonnosta
materiaalia ja työstävät sitä tarkoituksenmukaisesti. Valmiissa työssä tekijän aikomus
on konkretisoitunut tuotteeksi, joka paljastaa tekijänsä suunnitelman ja taidot. Käsityössä
ihmisen toiminta kohdistuu luontoon ja siten ihmisen oman olemassaolon ehtoihin.
(Kojonkoski-Rännäli, 1995)
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Käsityöhön läheisesti liittyviä käsitteitä ja teemoja
ovat tieto, taito, tuote, prosessi, muotoilu, taide
käsityö, käsiteollisuus sekä käsityökasvatus,
kulttuuripääoma, käsityöperinne ja elävä perinne.
Museo osallistaa yleisöä käsityöhön liittyvien
käsitteiden pohdintaan muotoilusanastokäsiteanimaation avulla.

vuonna 1890. Museon nimeksi annettiin Valtion Käsityömuseo
ja se toimi aluksi Suomen Taideteollisuusyhdistyksen alaisuudessa
Taideteollisuusmuseon yhteydessä.

Vuosina 1908–1926 museo toimi Valtion kotiteollisuusmuseo
-nimiseksi muutettuna Valtion kotiteollisuustoimiston alaisuudessa
ja vuosina 1927–1933 Taideteollisuusmuseon yhteydessä, kunnes
resurssien puuttuessa kotiteollisuusmuseon toiminta päätettiin
lakkauttaa.

Perustamisvaiheessa aikakauden kansallisuusaatteen innostamana koolle kutsuttu asiantuntijaryhmä laati uudelle museolle suunnitelman organisaatiosta, sekä ehdotuksen sen eri toiminnoista.
Visiona oli eräänlainen tieteen, taiteen ja teollisuuden monitoimikeskus, johon kuuluisivat kotiteollisuustoimisto, kotiteollisuusyhdistysten verkosto, kotiteollisuuskoulut, -kaupat sekä museo.
Toiminnan käynnistäjäksi kutsuttiin kotiteollisuustarkastajan virkanimikkeellä Lauri Kuoppamäki (vuoteen asti 1920 Mäkinen).

Toimintaa jatkettiin 50 vuoden tauon jälkeen Jyväskylässä yliopiston läheisyydessä vuonna 1983, jolloin museolle annettiin nimeksi Suomen kotiteollisuusmuseo. Vuonna 1992 museo sai viiden
ensimmäisen museon joukossa uuden statuksen valtakunnallisena erikoismuseona. Nimi muutettiin Suomen käsityön museoksi
1.1.1997. Uusi vaihe museon historiassa alkoi vuonna 2000 museon muuttaessa kaupungin ydinkeskustaan Kävelykadun varrelle.
Samaan aikaan yhteisiin tiloihin muuttivat Keski-Suomen käsi- ja

KUVA 1. Kotiteollisuustarkastaja Lauri Mäkinen
(vuodesta 1920 Kuoppamäki) käynnisti asiantun
tijatyöryhmän valtuuttamana Valtion Käsityömu
seon toiminnan Helsingissä 1890. Kokoelmaa
esiteltiin Valtion kotiteollisuusmuseon Suomen
osastolla vuonna 1914. Toiminta jatkui Jyväsky
lässä Suomen kotiteollisuusmuseon nimellä 1983.
Uusiin tiloihin Jyväskylän Kauppakadulle Suomen
käsityön museo muutti vuonna 2000.
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taideteollisuusyhdistys ry:n Taito Shopin myymälä toimistotiloineen
sekä Suomen kansallispukukeskus. Konservointikeskus siirtyi
Jyväskylän kaupungin alaisuuteen ja Suomen käsityön museon
osastoksi vuoden 1995 alussa.

keskuksen perustamiseksi Jyväskylään. Konservointikeskustyöryhmässä olivat edustettuina Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän
yliopisto, Opetusministeriö ja Museovirasto sekä asiantuntijoina
Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osaston edustajat.

Suomen kansallispukukeskus

Työryhmä esitti Jyväskylään vaiheittain perustettavaksi palveluksia myyvää laaja-alaista konservointilaitosta. Toiminnan aloittaisi
taide- ja tekstiilikonservointilaitos vuonna 1992 ja toiminnan toisena vaiheena käynnistyisi paperi-, puu- ja metallikonservointilaitos
vuoteen 1997 mennessä. Rahoituksen puuttuessa säätiö käynnisti
vain tekstiilikonservointilaitoksen toiminnan väliaikaisissa tiloissa
ja supistetulla henkilöstöllä jo kesällä 1991.

Suomen kansallispukukeskus perustettiin vuonna 1992 Jyväskylään hoitamaan Kansallispukuneuvoston arvokasta ja laajaa
kiinnostusta herättänyttä mallipukukokoelmaa ja pitämään sitä
esillä. Kansallispukukeskuksen toiminta laajeni myös muuhun
kansallispukuihin liittyvään näyttelytoimintaan ja tietopalveluun.
Kansallispukukeskuksen karttuvan kokoelman tallennustoiminta
alkoi kansallispukukeskuksen ensimmäisen täyden toimintavuoden
lopussa 1993. Alusta alkaen tallennustoiminnan päämääränä on
ollut tallentaa kansallis- ja kansanpukuja sekä pukujen osia ja
muuta pukukulttuuriin liittyvää materiaalia eri vuosikymmeniltä.
Aluksi hankittiin perustyövälineet ja järjestettiin työtilat. Vuoden
1994 aikana suunniteltiin ja kehitettiin toimintaa, jolloin mm. laadittiin tallennuslomakkeet esinekokoelmiin ja arkistoihin. Vuoden
1995 aikana aloitettiin esinekokoelmien luettelointi tietokoneelle.

Konservointikeskuksen toiminta-ajatuksena oli valtakunnallinen,
korkeatasoisten tekstiilikonservoinnin ja konservointiin liittyvien
konsultointipalveluiden myynti. Asiakkaita olivat sekä yksityiset
henkilöt että yhteisöt. Konservointikeskuksen toiminta laajeni
1.5.1992, kun Turussa sijaitseva Kirkkotekstiilien konservointilaitos siirtyi tulosvastuullisena yksikkönä Jyväskylän taide- ja
tiedesäätiön alaisuuteen. Muutos oli hallinnollinen ja laitos toimi
edelleen entisissä tiloissaan Turun tuomiokirkon yhteydessä.
Kirkkotekstiilien konservointilaitos siirtyi Turun maakuntamuseon
alaisuuteen 1.7.1995 lähtien.

Kansallispukuneuvosto lopetti toimintansa vuonna 2010 ja siirsi
kansallispukukeskukselle koko mittavan tutkimusarkistonsa ja
tehtävänsä, joita Suomen kansallispukukeskus hoitaa yhdessä
alan asiantuntijoista koostuvan Kansallispukuraadin kanssa.
Aikaisemmin deponoituna ollut mallipukukokoelma siirtyi samalla
kansallispukukeskuksen omistukseen.

Vuonna 1994 Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö vetäytyi keskuksen
toiminnan ylläpitämisestä ja Konservointikeskus siirtyi vuoden
1995 alussa Jyväskylän kaupungin alaisuuteen, nykyisen Suomen
käsityön museon osastoksi. Vuoden 1996 alussa Konservointi
keskuksen toimipaikka vaihtui Jyväskylän yliopistolta vuokratuista
toimitiloista Mattilanniemen alueelta Cygnaeuksen koulukiinteistöön Keskikadun varrelle. Nykyisiin tiloihinsa Salmirannan alueelle
Konservointikeskus muutti kesäkuun alussa vuonna 2004.

Konservointikeskus
Jyväskylän taide- ja tiedesäätiön kutsuma työryhmä valmisteli
18.1.1989 julkistetun esityksen valtakunnallisen konservointi-
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TOIMINTA-AJATUS JA KOKOELMATEHTÄVÄ
Suomen käsityön museo ja sen osana toimivat Konser
vointikeskus ja Suomen kansallispukukeskus muodos
tavat valtakunnallisen erikoismuseon, joka toimii
kansallisesti ja kansainvälisesti suomalaisen käsityö
kulttuurin, käsityön historian ja perinteen sekä tiedon
ja taidon tutkijana, säilyttäjänä ja välittäjänä, unohta
matta tämän päivän käsityötä ja siihen liittyviä ilmiöitä.

kasvatuksen ja -koulutuksen historiaa ja teemoja sekä käsija taideteollisuusalan ammattilaisten ja toimijoiden historiaa.
Muista museoista poiketen Suomen käsityön museo tallentaa myös
aineetonta käsityökulttuuria; käsin tekemisen taitoa, jossa tekijän
näkökulma ja valmistusprosessin kokonaiskuvaus ovat olennaisia. Nykydokumentoinnilla museo myös osallistuu käsityöalalla
käytävään keskusteluun ja herättelee pohtimaan käsityön rajoja
– sitä, mitä käsityö on tai ei ole, esimerkiksi tallentamalla tatuointi
taiteilijan, parturin tai neurokirurgin työtä.

Museo edistää käsityön arvostusta ja tukee käsityöläisyyttä ammattina, harrastuksena ja taiteena sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen. Suomen käsityön museon, Konservointikeskuksen ja Suomen
kansallispukukeskuksen kokoelmat, kirjasto, arkistot ja palvelut
muodostavat asiantuntevasti hoidetun kokonaisuuden, joka on
helposti museon asiakkaiden saatavilla.

Valtakunnallisesti toimiva Suomen kansallispukukeskus vastaa
suomenkielisen alueen kansallispuvuista, pukututkimuksesta, uusien pukumallien kokoamisesta ja vanhojen mallien tarkistuksista
sekä alan koulutuksesta. Keskus esittelee ja tallentaa suomalaisia
kansallispukuja sekä muuta perinteistä pukeutumista. Kansallispukukeskus järjestää näyttelyitä, työnäytöksiä, työpajoja sekä muita
tapahtumia sekä opastuksia. Kansallispukukeskuksen kokoamia
tietoja kansallispuvuista löytyy sivustolta www.kansallispuvut.fi

Suomen käsityön museo vastaa ammatillisena kulttuurihistoriallisena museona museolain ja -asetuksen mukaisesti aineellisen,
visuaalisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentamisesta,
säilyttämisestä, tutkimuksesta ja esille saattamisesta omalla
vastuualueellaan. Suomen käsityön museossa tallennusta tehdään
temaattisesta, maantieteellisestä ja ajallisesta näkökulmasta käsi
työtä ja käsityökulttuuria fokusoiden. Näkökulma käsityöhön voi
vaihdella yhteiskuntaa laaja-alaisesti käsittävästä tallennuksesta
ja tutkimuksesta syventäviin ja fokusoituihin kulttuurin ilmiöihin.

Konservointikeskus on erikoistunut ehkäisevään konservointiin
sekä tekstiilien konservointiin, puhdistukseen, huoltoon
ja konsultointipalveluihin. Valtakunnallisen erikoismuseon
osana Konservointikeskuksen toimintaan kuuluu myös valta
kunnallinen tiedonvälitys ja ehkäisevän konservoinnin ohjeistus.
Konservointikeskus antaa esineiden hoitoon ja käsittelyyn sekä
säilytystiloihin ja -menetelmiin liittyvää neuvontaa, ohjausta
ja asiantuntijapalveluita sekä muun muassa ylläpitää neuvonta
sivustoa www.konservointikeskus.fi

Käsityönä valmistettuja objekteja ja käsityön tekemiseen liittyviä
kokoelmia on useissa maamme museoissa mutta Suomen käsityön
museo on ainoa, joka keskittyy pelkästään käsityön teemoihin ja
aihealueisiin. Museo tallentaa esimerkiksi eri oppiasteiden käsityö-
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on nimetty museon yhteisessä strategiatyössä läpikäyvinä painotuksina eri osa-alueilla ja tiimien toiminnoissa.

Konservointikeskus vastaa Suomen käsityön museon tekstiili
kokoelmien konservoinnista, kuntoarvioinnista ja esinekokoelmien
ehkäisevän konservoinnin ohjeistuksesta. Konservointikeskuksessa
konservoidaan myös Jyväskylän museopalveluiden kahden muun
museon, Keski-Suomen museon ja tarvittaessa Jyväskylän taidemuseon tekstiilit sekä ohjeistetaan ehkäisevän konservoinnin eri
osa-alueissa.

Kokoelmatyön taustalla vaikuttavat myös museopoliittisessa
ohjelmassa linjatut museoalaa ohjaavat arvot.
Suomen käsityön museon valtakunnallisen kokoelmatoiminnan
painopisteet on määritelty edellisessä nelisvuotisneuvottelussa.
Neuvottelukausi 2015–2018 on pohjana seuraavalle neuvottelu
jaksolle. Painopisteet on nimetty museon omaan strategiaan
perustuen ja kokoelmaohjelmaa koskettavia, painopisteille
asetettuja konkreettisia tavoitteita on kuusi. Niitä ovat valta
kunnallisen tietopalvelun ja neuvontatyön kehittäminen, oman
erikoisalan kokoelmatoiminnan kehittäminen (kokoelmaprosessien
kehittäminen), palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden
parantaminen verkossa, oman erikoisalan näyttelyiden tuottaminen
ja esittely, kansallispukukeskuksen kokoelmatyön kehittäminen
ja toimintaympäristön muutoksiin varautuminen.

Kokoelmatehtävän määritteet
ja toiminnan periaatteita
Käsityön valtakunnallisen erikoismuseon tallennus- ja kokoelma
tehtävää ja toimintaa määrittävät ja rajaavat muun muassa museo
lainsäädäntö, museon ja ylläpitäjätahon omat säännöt ja strategiat, museotyöhön liittyvät eettiset säännöt, erilaiset kansalliset,
kansainväliset ja kahdenväliset lait sekä erilaiset kansalliset,
kansainväliset ja kahdenväliset sopimukset. Lisäksi toimintaan
vaikuttavat työlle sovitut arvot ja painopisteet, museon kokoelmien
synnyn, tallennuksen, hallinnan, hoidon ja käytön historia,
kokoelmien rakenne ja muistiorganisaatioiden välinen työnjako.

Valtakunnallisen kokoelmiin liittyvän tietopalvelun ja neuvontatyön
tavoitteena on edistää omalta osaltaan käsityötä ja käsityötaidon
arvostusta sekä lisätä museon kokoelmien ja asiantuntijuuden
saavutettavuutta ja tunnettuutta. Museon tarjoamia tietopalveluita
ovat:

Työlle sovitut arvot ja painopisteet
Jyväskylän kaupungin museopalveluiden strategiseen toimintasuunnitelmaan 2018 on kirjattu tavoitteeksi edistää kulttuuri
perinnön ja taiteen saavutettavuutta. ”Museot ovat mukana
kehittämässä ja tukemassa ihmisten arkea, jossa käytetään
taidetta ja kulttuuria osallistumisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja tuottamisessa.”

• valtakunnallinen konservointia ja kokoelmien säilyttämistä
palveleva opetus-, neuvonta- ja tietopalvelu
• valtakunnallinen kansallispukuihin liittyvä opetus-,
neuvonta- ja tietopalvelu
• valtakunnallisesti toimivat käsityöalan tietopalvelut,
esim. ryijyt

Tallennus- ja kokoelmatyön prosesseissa noudatettavia linjauksia
ja toimintaa leimaavia periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, saavutettavuus, verkostoituminen ja osallistuminen / osallistaminen, jotka

• valtakunnallisten verkkopalveluiden kehittäminen
• oppilaitosyhteistyön edistäminen
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• museon omien kokoelmien säilytykseen liittyvien ehkäisevän
konservoinnin prosessien esimerkillistä toteuttamista

Oman erikoisalan kokoelmatoiminnan kehittäminen (kokoelma
prosessien kehittäminen) tarkoittaa:
• TAKO-toiminnan syventämistä ja pooliyhteistyön
laajentamista

Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen
verkossa tähtää uusien asiakas- ja harrastajaryhmien tavoittamiseen, aktivoimiseen ja osallistamiseen.

• kokoelmien käytettävyyden edistämistä ja liikkuvuuden
mahdollistamista

Toimintaympäristön muutoksiin varaudutaan ennakoimalla
tila- ja toimintaympäristöä osana museopalveluiden kokonaisuutta
ja järjestämällä toiminnan tueksi aiempaa neuvottelukuntaa
korvaava valtakunnallinen asiantuntijaryhmä.

• digitoidun aineiston kasvattamista ja tiedon saavutettavuuden parantamista
• kansallisesti merkittävien käsityöalan kokoelmien tallennusta
• osallistumista aktiivisesti aineellisen ja aineettoman käsityökulttuuriperinnön tallentamisen, säilyttämisen ja eteenpäin
välittämisen kehittämiseen

KUVA 2. Suomen käsityön museon tallennusja kokoelmatyön prosesseissa noudatettavia
linjauksia ja toimintaa leimaavia periaatteita
ovat asiakaslähtöisyys, saavutettavuus,
verkostoituminen ja osallistuminen/osallista
minen. Museon kokoelmia esitellään Suomen
käsityön museon vaihtuvissa näyttelyissä
ja Kansallispukukeskuksen perusnäyttelyssä.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön antamat erityistehtävät. Museolaki,
Valtioneuvoston asetus museoista, Uusi museolaki ja Kulttuurin
valtionosuusjärjestelmän muutos

Oman erikoisalan näyttelyiden tuottaminen ja esittely tarkoittaa,
että:
• museon näyttelytoiminta on saavutettavaa
• museo tuottaa näyttelyitä omista kokoelmista

Museon ja ylläpitäjätahon säännöt ja strategia

• museon kiertonäyttelytoiminta on aktiivista

Suomen käsityön museo toimii Jyväskylän kaupungin kulttuurija liikuntalautakunnan alaisuudessa osana Jyväskylän kaupungin
museopalveluita. Jyväskylän kaupungin toimintaa ohjaavat säännöt
ohjeistavat ja asettavat reunaehtoja myös Suomen käsityön museon toiminnalle kulttuuriperinnön tallentamisessa, esittämisessä ja
käyttämisessä. Kaupunkistrategia, Jyväskylän kaupungin hallinto
sääntö, Jyväskylän kulttuurisuunnitelma, Kulttuuri- ja liikunta
lautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö (2017), Laki kuntien
kulttuuritoiminnasta

• perusnäyttely uudistetaan
Kansallispukukeskuksen valtakunnallisen kokoelmatyön
kehittäminen toteutuu:
• inventoimalla ja huoltamalla mallipukukokoelmaa
• osallistumalla TAKO-toimintaan
• edistämällä kokoelmien käytettävyyttä ja mahdollistamalla
kokoelmien liikkuvuus
• parantamalla kokoelmiin liittyvän tiedon saavutettavuutta
kasvattamalla digitoidun aineiston määrää

Museotyön eettiset säännöt
International Council of Museumsin (ICOM) laatimat museotyön
eettiset säännöt esittävät museotyön vähimmäisvaatimuksina
periaatteita ja tavoittelemisen arvoisia ammatillisia käytännön
ohjeita. Näiden mukaan museot säilyttävät, tulkitsevat ja edistävät
ihmiskunnan luonnon- ja kulttuuriperintöä, ylläpitävät kokoelmiaan
yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi ja tarjoavat mahdollisuuksia luonnon- ja kulttuuriperinnön arvostamiseen, ymmärtämiseen
ja suojeluun. Museoilla on primaariaineistoa uuden tiedon saamiseksi ja välittämiseksi ja museoiden voimavarat tarjoavat mahdollisuuksia muille julkisille palveluille. Museot toimivat lainmukaisesti,
ammattitaitoisesti ja läheisessä yhteistyössä niiden yhteisöjen
kanssa, joista niiden kokoelmat ovat peräisin ja joita ne palvelevat.
Museotyön eettiset säännöt

• edelleen tallentamalla kansallisesti merkittäviin kansallis
pukuihin liittyviä aineistoja ja tuomalla kansallispuku
kokoelmia esille

Toimintaa ohjaavat lait, säännöt ja sopimukset
Museolaki ja Valtioneuvoston asetus museoista
Suomen käsityön museon tehtäviä valtakunnallisena erikoismuseona ovat oman erikoisalansa museotoiminnan ja museoiden yhteistyön edistäminen, museokokoelmiin liittyvän tiedon saatavuudesta
huolehtiminen, käsityön ja käsiteollisuuden museokokoelmien
valtakunnallisten rekistereiden ylläpito, asiantuntija-avun antami
nen toimialaan liittyvissä kysymyksissä, Museoviraston kanssa
erikseen sovituista museoalan tehtävistä huolehtiminen sekä muut
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Tekijänoikeuslaki ja Tekijänoikeusasetus

Kokoelmatiedoissa käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja
kerrotaan sisältöön liittyen olennaisia tietoja, kuten onko filmissä
tekstitys tai onko filmin tai äänitteen sisältö saatavissa tekstinä?
Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta

Valtakunnallisena erikoismuseona Suomen käsityön museolla on
oikeus valmistaa omissa kokoelmissaan olevasta tekijänoikeus
lailla suojatusta aineistosta kappaleita ja saattaa ne yleisön
saataville. Lupa ei koske teosta, jonka tekijä on kieltänyt kappaleen
valmistamisen tai teoksen välittämisen. Tekijänoikeuslaki
ja Tekijänoikeusasetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR, henkilötietolaki,
kansallinen tietosuojalaki
Suomen käsityön museon kokoelmatoiminnassa syntyy asiakasja aineistorekisteri, joka saattaa sisältää henkilötietoja kokoelmien
asiakkaana olevista tai olleista henkilöistä ja yhteisöistä, tieto
palveluun yhteydessä olleista henkilöistä sekä muistitietokeräyksiin
osallistuneista ja kokoelmiin aineistoja luovuttaneista henkilöistä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito sekä

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta
Suomen käsityön museon kokoelmat ovat verkkopalvelun kautta julkisesti tarkasteltavissa (2019 lähtien), siksi kokoelmatiedot
kirjataan ja esitetään niin, että kaikenlaisten ihmisten olisi mahdollisimman helppo lähestyä museoon tallennettuja aineistoja.

KUVA 3. Kokoelma- ja tallennustyössä noudate
taan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sopi
muksia. Museoon tallennetaan vain laillista ja
luvanvaraista aineistoa.
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Yleissopimus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin
ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi

museon kokoelmien, kokoelmatyön ja tietopalvelun asianmukainen
ja sujuva toteutus. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön
suostumukseen, kahdenkeskisiin sopimuksiin sekä julkisen
tehtävän hoitamiseen. Henkilötietolaki, EU:n yleinen tietosuojaasetus ja kansallinen tietosuojalaki

Sopimus määrittelee kulttuuriomaisuuden, kuten museokokoelmat, sivistyksen ja kansallisen kulttuurin perustekijöiksi. Kulttuuri
omaisuuden todellinen arvo on ymmärrettävissä vain yhteydessä
sen omaan alkuperään ja historiaan. Yleissopimuksessa määritellään toimenpiteet, joiden avulla valtioiden kulttuuriomaisuutta
suojellaan luvatonta tuontia, vientiä ja omistusoikeuden siirtoa
vastaan. Yleissopimus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin,
viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi

Euroopan kulttuuriyleissopimus
Euroopan kulttuuriyleissopimuksen mukaan jokaisen sopimus
puolen tulee mm. ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Euroopan
yhteiseen kulttuuriperintöön antamansa kansallisen osuuden
vaalimiseksi ja edistämiseksi. Suomalainen käsityökulttuuri on osa
eurooppalaista kulttuuriperintöä, siten kulttuuriyleissopimuksen
tarkoitus vaalia ja suojella (esineitä) sekä saattaa kulttuuri(esineet)
kohtuullisessa määrin kaikkien ulottuville, ohjaa ja tukee myös
Suomen käsityön museon kokoelmatoimintaa.
Euroopan kulttuuriyleissopimus

Unidroit’n yleissopimus varastetuista tai laittomasti maasta
viedyistä kulttuuriesineistä
Suomen käsityön museo lupautuu olemaan hankkimatta, vastaanottamatta ja säilyttämättä kokoelmissaan sellaista aineistoa,
joka on luvattomasti toisesta valtiosta tuotua kulttuuriomaisuutta.
Museo säilyttää kokoelmiaan ja huolehtii niiden turvallisuudesta
niin, että museo-objektit eivät ole vaarassa joutua ryöstön
ja luvattoman maastaviennin kohteeksi. Unidroit’n yleissopimus
varastetusta tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä

Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta
Sopimus velvoittaa aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamiseen,
tutkimiseen ja tallentamiseen ja sen tavoitteena on säilyttää tavat
tai ilmiöt elinvoimaisina. Aineeton kulttuuriperintö voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja, ilmaisuja, käytäntöjä, tietoja ja taitoja.
Suomen käsityön museo toimii aktiivisesti käsityön aineettoman
kulttuuriperinnön parissa tallentamalla käsityötä ja kädentaitoja
monimuotoisesti ja tekemällä yhteistyötä käsityöalan toimijoiden
kanssa. Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön
suojelemisesta

CITES-yleissopimus (Convention on International Trade
In Endangered Species of Fauna and Flora)
Sopimus säätelee kansainvälistä ja EU:n sisäistä uhanalaisten lajien kauppaa ja esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa näytteille
asettamista. Sopimus voi koskettaa Suomen käsityön museota
luvanvaraisista materiaaleista tehtyjen kokoelma- tai näyttely
esineiden muodossa. Näitä ovat esimerkiksi matelijannahkaiset
tuotteet, uhanalaisten nisäkkäiden taljat ja turkistuotteet, luusta,
kilpikonnan kilvestä tai harvinaisesta puulajista valmistetut esineet
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ja metsästys- ja kalastustarvikkeet kuten karhunkarvoista valmistettu perho. Suomen käsityön museo tallentaa tai esittelee vain
sellaisia luvanvaraisesta materiaalista tehtyjä produkteja, joiden
alkuperä voidaan osoittaa. CITES-yleissopimus

Laki kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen
selkkauksen sattuessa
Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä Unescossa vuonna 1954 tehty yleissopimus (Haagin yleis
sopimus) ja siihen tehty ensimmäinen pöytäkirja sisältävät määräyksiä, joita sotaakäyvien tai aseellisen selkkauksen osapuolten on
noudatettava sotatoimien yhteydessä kulttuuriomaisuuden vahingoittamisen välttämiseksi. Sopimuksessa on myös määräyksiä
kulttuuriomaisuuden ennakoivasta suojelusta rauhan aikana ja ne
ohjaavat Suomen käsityön museon kokoelmien säilytystä.
Haagin yleissopimus
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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON KOKOELMAT
Suomen käsityön museon kokoelmat sisältävät käsi
työn ja käsiteollisuuden historiaa ja nykyisyyttä sekä
niihin liittyviä ilmiöitä konkretisoivia esineitä, valo
kuvia, audiovisuaalista aineistoa ja arkistoaineistoa.
Kokoelmiin on tallennettu kattavasti käsityöhön liittyvi
en alan yritysten, yksityisten käsityöläisten sekä eri
laisten yhdistysten toimintaa. Valokuvat museon omista
vaihtuvista näyttelyistä ja tapahtumista ovat kuvallisia
dokumentteja kokoelmanmuodostajan eli Suomen
käsityön museon toiminnasta.

toimintaa ja kokoelmien muodostumista ovat eri aikoina ohjanneet
aikakauden arvot ja asenteet.

Museon kokoelmien omistajuus jakautuu Suomen valtion ja Jyväskylän kaupungin kesken. Valtio omistaa museon kartunnan vuosilta
1890–1982 ja museon saamat lahjoitukset vuodesta 1982 alkaen
(ellei toisin mainita). Jyväskylän kaupungin omaisuutta ovat kokoelmaostot vuodesta 1982 alkaen, vuodesta 1982 lähtien virkatyönä
syntynyt aineisto sekä lahjoitukset vuodesta 2004 lähtien (ellei toisin mainita). Suomen kansallispukukeskuksen kokoelmasta 70 %
on valtion omistamaa aineistoa käsittäen Suomen kansallispukuneuvoston kokoelmat (mallipuvut, tutkimusaineisto ja kuvat) sekä
lahjoitukset vuodesta 2013 alkaen.

Aikakauden kansallisuusaatteen innostamana koolle kutsutun
asiantuntijaryhmän visiona oli eräänlainen tieteen, taiteen ja teollisuuden monitoimikeskus, johon kuuluisivat kotiteollisuustoimisto,
kotiteollisuusyhdistysten verkosto, kotiteollisuuskoulut, -kaupat
sekä museo. Toiminnan käynnistäjäksi kutsuttiin kotiteollisuus
tarkastajan virkanimikkeellä aktiivinen kotiteollisuusaatteen
puolestapuhuja Lauri Kuoppamäki (vuoteen 1920 asti Mäkinen).

1890-luvulla Suomeen perustettiin muiden Pohjoismaiden kanssa
samaan aikaan Yleinen Käsiteollisuusyhdistys edistämään kansal
lista kotiteollisuutta. 1860-luvun katovuodet olivat heikentäneet
maaseudun elinoloja ja alkava teollistuminen oli vähentänyt
kiinnostusta kotiteollisuutta kohtaan. Käsityötaidon kohottaminen
nähtiin ratkaisuna yhteiskunnassa syntyneeseen köyhyysongelmaan. Yhdistyksen toiminta-ajatuksessa korostettiin kotiteollisuusmyönteistä asennetta sekä käsityötaitojen parantamista kansan
keskuudessa.

Tavoitteena museolla oli kerätä kattava ja pedagoginen kokoelma,
joka sisältäisi kotimaisia, eri aikakausilta olevia kotiteollisuus
näytteitä, niiden valmistamiseen käytettyjä työvälineitä ja raakaaineita sekä valokuvia. Kokoelmat jaettiin kahteen osaan: historial
liskansatieteelliseen ja uusia kotiteollisuustuotteita sisältävään
osastoon. (Heinänen 1998, 59–61.) Esimerkkejä kotimaisesta koti
teollisuudesta hankittiin kilpailuista ja näyttelyistä, joista ilmoitet
tiin käsi- ja kotiteollisuuslehdissä. Kartunta jatkui tällä tavalla
1920-luvulle asti. Vuonna 1926 museon näyttelytoiminta käytännös-

Museokokoelmien historia
14.12.1888 alkunsa saaneen, Valtion Käsityömuseon nimellä ja
aluksi Suomen Taideteollisuusyhdistyksen alaisuudessa Taide
teollisuusmuseon yhteydessä toimineen Suomen käsityön museon
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sä lakkasi ja kokoelmat pakattiin laatikoihin tilanpuutteen vuoksi.
Vuodesta 1908 alkaen suunnitelmallisesti kartutettua kirjasto
kokoelmaa täydennettiin kuitenkin melko säännöllisesti vielä
vuoteen 1938 saakka.

virikkeitä sekä välittämällä tietoja ja neuvoja. (Hirvi, 1983 ja 2012.)
Esine- ja valokuvakokoelmat karttuivat pääosin lahjoitusten turvin
ja edustivat sotien välisen ajan tai maailmansodan jälkeisen
pula-ajan ja jälleenrakennuskauden aineistoa. (Kotilainen, 1998).

Kun Suomen kotiteollisuusmuseo aloitti uudelleen (1982–1983) kokoelma-ja tallennustyönsä, yhdistettiin perinteisiä ja uusia (esikuvana Samdok/Ruotsin nykydokumentointi) museotyön menetelmiä.
Opetusministeriön perustamistyöryhmän ohjeistuksen mukaan
tallentamattomia alueita tuli mahdollisuuksien mukaan paikata ja
museon kokoelmiin tuli pikaisesti kerätä esineitä, malleja, työvälineitä, materiaaleja ja valokuva-aineistoa täydentämään vuosikymmenien aikana syntyneitä kokoelmien ”mustia aukkoja”. Museon
katsottiin edistävän alan tuotesuunnittelua erityisesti tarjoamalla

Museon tutkimus- ja tallennustoiminnan kohteeksi määriteltiin
käsityön ja käsiteollisuuden historia ja nykyisyys sekä niihin liittyvät
ilmiöt. Täydennystyö aloitettiin haastattelemalla kotiteollisuuden
vaikuttajia ja keräämällä tietoa kotiteollisuusyhdistyksistä,
neuvonta-asemista ja alan oppilaitoksista.
Heti toiminnan uudelleenkäynnistyksen jälkeen museo teki aktiivista nykytallennustyötä tallentamalla rannikon käsityötaitoja, kuten
tietoja Korsnäsin paitojen ja Kruunupyyn kaislatöiden valmista-

KUVA 4. Museon tutkimus- ja tallennustoiminnan
kohteena ovat käsityön ja käsiteollisuuden historia
ja nykyisyys sekä niihin liittyvät ilmiöt. Varhaisim
mat käsityöläisten dokumentoinnit ovat 1900-lu
vun alusta. Dokumentointia jatkettiin museon
uudelleen perustamisen jälkeen 1980-luvulla.
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misesta. Monissa tutkimus- ja tallennusprojekteissa keskityttiin
tiettyihin materiaaleihin, kuten lampaanvillaan, kiven työstämiseen
ja pellavaan. Taitajien tietoa ja osaamista tallennettiin valokuvaamalla ja haastattelemalla. 1990-luvulla järjestettiin myös ”Käsityöläisyyden monet kasvot” -kirjoituskilpailu, jonka teemaa jatkettiin
eri puolilla Suomea toimivien käsityöläisten dokumentoinnilla.

Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen opiskelijoiden kanssa on yhteistyössä tehty ilmiökeskeistä tallennusta vuodesta 1995
lähtien, aktiivisemmin kuitenkin 2000-luvun alusta. Vuosittain
opiskelijat ovat itsenäisesti tai pienryhminä toteuttaneet yhdessä
museon henkilökunnan kanssa suunnitellun ajankohtaisen ilmiön
tai teeman nykytallennuksen. Kenttätyöt ovat koostuneet haastatteluista, valokuvauksesta ja esinehankinnoista. Vuoteen 2018
mennessä tallennuskokonaisuuksia on tehty yhteensä noin 50.
Tallennustöistä on muokattu verkkoon sopivat tiivistelmät vuosien
2015 ja 2016 aikana ja vuodesta 2016 lähtien opiskelijat ovat itse
siirtäneet tiivistelmät tallennustöistään verkkoympäristöön.
Opiskelijoiden tallennustyöt eivät jää ainoastaan arkistoon odottamaan tulevia tutkijoita, vaan pääsevät myös laajan yleisön tarkasteltaviksi. Museologian opiskelijoiden tallennustyö tukee Suomen
käsityön museon roolia valtakunnallisena erikoismuseona.
Opiskelijat tuovat dokumentointiin uuden raikkaan näkökulman
ja yhteistyötä jatketaan myös tulevaisuudessa.

Vuonna 1992 toimintansa aloittanut Suomen kansallispukukeskus
sai hoidettavakseen Kalevalaisten Naisten Liiton, Kotiteollisuuden
keskusliiton, Suomalaisen Kansantanssin Ystävien, Suomen
Kotiseutuliiton, Suomen Nuorison Liiton sekä Finlands Svenska
Folkdansringin ja myöhemmin mukaan tulleen Karjalan Liiton
perustaman Kansallispukuneuvoston mallipukukokoelman.
Mallipukukokoelma herätti kiinnostusta myös muualla Suomessa,
mutta sen liittäminen valtakunnallisesti toimivan Suomen Koti
teollisuusmuseon/käsityön museon yhteyteen oli luontevaa.
1990-luvun lopulla havahduttiin tallentamaan katoavia käsityö
ammatteja, kuten satula- ja suksiseppää, tiilentekijää, vaatturia
ja korinpunojaa, ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä
painotettiin alueellisen nykykäsityöläisyyden dokumentointia.
Kenttätyömatkoja toteutettiin mm. saaristo- ja rannikkoalueelle
(2002–2003), Ahvenanmaalle (2004) ja Pohjois-Suomeen poronhoitoalueelle (2005–2007). Käsityöläisten arkea ja käsityötaitoja
tallennettiin haastattelemalla, valokuvaamalla ja videoimalla.
2010-luvulla dokumentoinnin kohteena ovat olleet esimerkiksi
kansallispukutaitajat ja nykyinen Taitoliitto ja sen alueelliset yhdistykset. Vuosikymmen on haastanut museoita myös useisiin aika-,
tila- ja taloudellisten resurssien suhteen vaativiin tallennustilanteisiin, ns. pelastusdokumentointeihin, joissa käsityöalan perinteisiin
ja keskeisiin toimijoihin kohdistuneet peruuttamattomat muutokset
ovat yllättäen uhanneet hävittää osan suomalaista käsityökulttuuria.

Suomen käsityön museon 2010-luvun lopun ja 2020-luvun tallennuksen painopisteisiin tulee kuuluumaan edelleen taidekäsityön
ja tekstiilitaiteen kentän toimijoiden (taiteilijoiden) työskentelyn
dokumentointi videoimalla, haastattelemalla ja teoshankinnoin.
Käsityön kentän rajojen kartoitus ja tulevaisuuden pohtiminen kuuluvat oleellisena osana museo kokoelma- ja tallennustoimintaan.
Kansallispukukeskus jatkaa vuonna 2010 toimintansa lopettaneen Kansallispukuneuvoston työtä vastaten pukututkimuksesta,
dokumentoinnista, tallennuksesta, koulutuksesta, neuvonnasta ja
julkaisutoiminnasta. Uusien kansallispukujen kokoaminen ja jo olemassa olevien pukumallien tarkistaminen esikuviaan vastaavaksi
on työ, jota kansallispukukeskus tekee yhteistyössä alan asiantuntijoista koostuvan kansallispukuraadin kanssa. Kansallispukukeskus hallinnoi myös koko neuvoston kokoamaa mittavaa tutkimusar-
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kistoa, jossa on mukana yli 10 000 kansanpuvuista ja niiden osista
otettua diakuvaa sekä kansallispukukuvia valokuvina ja akvarelleina. Tutkimusarkisto karttuu kansallispukukeskuksen työn myötä.

nä kokonaisuuksina jo nimetä ja jatkossa tavoitteena on laajentaa
kokoelmakartoitusta aihealueittain ja temaattisesti läpinäkyvyyden
lisäämiseksi.

Temaattisesti jaotellut kokoelmat

Peruskokoelma
Peruskokoelmaksi kutsutaan tällä hetkellä aineistoa, joka ei vielä
ole sijoitettavissa temaattisiin kokoelmasisältöihin. Esimerkkinä
peruskokoelman esineistöstä ovat käsityön tekemiseen ja käsitte
lyyn liittyvät aineistot, kuten erilaiset materiaalit, mallit ja näytteet, valmistusprosessien työvälineet ja tarvikkeet. Siihen luetaan
taloudenhoitoon ja asuinympäristöön liittyvät kokonaisuudet, kuten
huonekalut, erilaiset säilyttimet, esimerkiksi rasiat ja astiat, sekä
sisustus- ja kodintekstiilit. Vaate- ja asustekokoelmat sisältävät

Suomen käsityön museon kokoelmia on tähän päivään hahmotettu
ja osakokoelmia nimetty aineistolähtöisesti ja toimintahistorian
kautta. Kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen toimintaa vahvistava rooli ja osittain asiakasrakenteen naisvaltaisuus ovat
vaikuttaneet kokoelmien muotoutumiseen – arviolta 2/3 esineistöstä koostuu tekstiilimateriaaleista. Valtakunnallisen tallennusja kokoelmayhteistyön myötä on viime vuosina syntynyt temaattisen kokoelmakartoituksen tarve. Osa kokoelmista voidaan selkei-

KUVA 5. Peruskokoelma on sisällöltään hyvin
monipuolinen ja karttunut koko toimintahistorian
ajan. Esineistö kuvastaa käsityön laajaa ulottu
vuutta kulttuurin eri osa-alueille. Valtakunnallisen
tallennus- ja kokoelmayhteistyön (TAKO) myötä
aineistot sijoittuvat enenevässä määrin temaatti
siin kokonaisuuksiinsa käsityöalan kokoelma
kartalla.
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luetteloituja kuvia, joista vanhimmat ovat 1900-luvun alusta. Kuvien
joukossa on paljon Lauri Mäkisen matkoiltaan ottamia valokuvia
sekä kuvia esimerkiksi vuoden 1906 Kuopion valtakunnallisesta
kotiteollisuusnäyttelystä.

arjen ja juhlan pukeutumisen ja yhteisölliseen elämään liittyvät
kokoelmat sisältävät esimerkiksi harrastamiseen liittyviä käsityön
kokoelmia ja evakkojen käsitöitä.

Vanha kokoelma

Ammattikasvatushallituksen lahjoittama noin 1400 mustavalko
kuvan kokoelma lasinegatiiveineen täydentää hyvin vanhaa suomalaista kokoelmaa. 1900-luvun alusta 1950-luvun lopulle ajoittuvat
kuvat liittyvät käsityön tekemiseen, käsityön koulutuksen historiaan, alan näyttelyihin ja messuihin. Mukana on myös paljon työja esinekuvia.

Niin sanottu vanha suomalainen, venäläinen ja ulkomainen kokoelma muodostavat museon nykyisen kokoelman perustan. Vuosina
1906–1945 kerätyssä kotimaisessa kokoelmassa (0001) on tällä
hetkellä yli 3000 esinettä. Vanha suomalainen kokoelma sisältää
eniten tilkkuja, nauhoja ja liinoja sekä erilaisia punontatöitä, kuten
koreja, tuohiastioita ja tuohirasioita. Puuesineistöstä valtaosa on
rasioita, astioita, erilaisia talousesineitä ja pienoismalleja. Kokoelmassa on myös aikoinaan Valtion kotiteollisuusmuseon kokoelmiin

Sisällöltään monipuolisimman ja systemaattisimmin kerätyn venäläisen esinekokoelman (0002/001-) kotiteollisuustarkastaja Lauri

KUVA 6. Vanha kokoelma sisältää suomalaisia,
venäläisiä, ranskalaisia ja pohjoismaisia aineis
toja, joita kotiteollisuustarkastajat tallensivat
museon varhaisvaiheissa kenttätyö- ja ulkomaan
matkoillaan.
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Mäkinen keräsi matkallaan Etelä- ja Keski-Venäjälle vuonna 1912.
Matkallaan Mäkinen tutustui paikallisiin kotiteollisuusoloihin myös
näkemäänsä valokuvaten. Nämä silloin Maataloushallituksen alaisuudessa toimineen Kotiteollisuustoimiston kuvat ovat tulleet Suomen käsityön museolle lahjoituksena 1980-luvun alussa. Venäläistä esinekokoelmaa kartutettiin myöhemmin ostoilla vuoden 1913
Pietarin kotiteollisuusnäyttelystä. Kokoelma sisältää mm. puisia
talousastioita, maljakoita, hyllyjä, tuohitöitä, rasioita sekä talousja käyttöesineiden miniatyyrejä. Myös tekstiilejä on paljon.

kirjeitä 1800-luvun lopulta alkaen. Maataloushallituksen arkiston
merkittävin kokonaisuus on 870 mallipiirustuksen kokoelma, johon
kuuluu piirustuksia huonekaluista, työ- ja ajokaluista sekä tekstiileistä. Maataloushallituksen kokoelmaan kuuluu myös huomattava
määrä vanhaa kirjallisuutta.
Museon ensimmäinen kirjastoluettelo on vuodelta 1911. Valtaosa
luettelon kirjoista on saksan- ja ruotsinkielistä ammattikirjallisuutta, jota museonhoitajana työskennellyt Lauri Mäkinen osti senaatilta vuosittain saamallaan 1000 markan avustuksella. Kokoelmassa
on käsityön ja kotiteollisuuden kirjaharvinaisuuksia 1800-luvun
lopulta.

Ulkomainen kokoelma (0003/001-) kerättiin vertailuaineistoksi ja
malliksi kotimaiselle tuotannolle. Kokoelman esineet ovat pääasiassa peräisin Ruotsista, Norjasta ja Ranskasta. Ulkomaiseen kokoelmaan kuuluu noin 1200 esinettä. Vanhimman osan eli ranska
laisen kokoelman 619 esinettä osti kotiteollisuustarkastaja Vera
Hjelt jo vuonna 1889 Pariisin maailmannäyttelyyn tekemällään
matkalla. Nykyään tähän noin 420 esineen kokoelmaan kuuluu
teollisuustuotteiden lisäksi erikoisuutena kokoelma paperimassasta valmistettuja esineitä. Pohjoismainen kokoelma on kerätty hyvin
satunnaisesti. Eniten esineistöä on Norjasta, mm. gobeliineja ja
lehväkoristeisia esineitä.

Kansainvälinen kokoelma
Vanhaa ulkomaista kokoelmaa täydentävät uudemmat kansainväliset aineistot, jotka ovat aikaisempien tavoin myös kulttuurimatkailijoiden kartuttamia. Eero Sovelius-Sovion kokoelma sisältää hänen
1980- ja 1990 -luvuilla keräämäänsä aineistoa Etelä-Amerikasta,
Afrikasta, Intiasta ja Etelä-Euroopasta. Meksikolainen esineistö
käsittää keramiikkaa, naamioita ja tekstiilejä intiaanikulttuureista,
afrikkalainen esineistö makonde-veistoksia, masai-heimon koruja,
aseita, tekstiilejä ja intialainen esineistö pääosin tekstiilejä.
Lahjoitus sisältää myös kirjallisuutta ja arkistoaineistoa.
Tyyne-Kerttu Virkki käsityömuseon kokoelmassa on aineistoa
nykyisen rajantakaisen Karjalan alueelta Aunuksesta Itä-Karjalasta sekä Eestistä, Kyprokselta ja Meksikosta. Ajallisesti kokoelmat
sijoittuvat pääasiassa 1900-luvun alusta nykypäivään pääpainon
ollessa sota-ajassa ja sen jälkeisessä jälleenrakentamisen ajassa.
Irmeli Suviolan keräämä Indonesian käsityötä kuvaava aineisto
ajoittuu pääosin 1990–2000 -luvuille.

Suomen käsityön museon edeltäjän, Valtion kotiteollisuusmuseon,
arkistojen ns. vanha kokoelma koostuu useammasta eri nimellä
kulkevasta kokoelmasta. Alkuaikoina museo oli kauppa- ja teollisuushallituksen alaisen Kotiteollisuustoimiston hoidossa. Vuonna
1926 museo siirrettiin Maataloushallituksen alaisuuteen ja vuonna
1968 museon hoito tuli Ammattikasvatushallitukselle. Arkistoaineistoa on siten kaikilta niiltä tahoilta, joiden alaisuudessa museo
on historiansa aikana ollut. Arkiston vanhimmat asiakirjat ovat
ajalta, jolloin Valtion kotiteollisuusmuseo toimi Maataloushallituksen alaisuudessa. Kokoelma käsittää asiakirjoja yhden hyllymetrin
verran ja sen vanhimmat asiakirjat ovat Kotiteollisuustoimiston
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KUVA 7. Kansainvälisen kokoelman esineistö
on värikästä. Niiden avulla kerrotaan vieraiden
kulttuurien käyttämistä materiaaleista ja käsityö
tekniikoista.

Ammattikäsityön kokoelma

Ammattikäsityön tallennusta – prosesseja ja produkteja – tehdään
jatkossakin tallennus- ja dokumentointisuunnitelman mukaisesti
eri tavoin. Alueelliset kenttätyöt ulotetaan aiemmin katveeseen
jääneille seuduille, kuten Itä-Suomeen. Museon näyttelytoiminnan yhteydessä tuotetaan ajoittain omana työnä aineistoja, kuten
taiteilijoiden haastatteluita, videointeja, kuvia ja esineistöä ja niitä
tallennetaan aiheensa mukaisessa kontekstissa. Tästä on esimerkkinä dokumentointiaineistot kansallispukutaitajien työskentelystä.

Ammattikäsityön kokoelma sisältää museon aktiivisen nykytallennustyön tuloksena vuodesta 1984 lähtien tallennettuja haastatteluja, esineitä, valokuvia ja videokuvaa. Aineisto esittelee esimerkiksi
rannikon käsityötaitoja, tietoa Korsnäsin paitojen ja Kruunupyyn
kaislatöiden valmistamisesta tai keskittyy tiettyihin materiaaleihin,
kuten lampaanvillaan, kiven työstämiseen ja pellavaan. Aineistoa,
mm. noin 2500 valokuvaa, on kertynyt myös lukuisilta kenttätyömatkoilta saaristo- ja rannikkoalueelle (2002–2003), Ahvenanmaalle (2004) ja Pohjois-Suomeen poronhoitoalueelle (2005–2007).
Kokoelmaan on tallennettu myös 1990-luvun lopulla dokumentoituja katoavia käsityöammatteja, kuten satula- ja suksiseppää,
tiilentekijää, vaatturia ja korinpunojaa sekä kansallispukutaitajia.

Ammattikäsityön nykytallennusta tehdään myös ohjatusti ja rajatusti yhteistyössä yliopiston museologian oppiaineen opiskelijoiden
sekä museon vapaaehtoisille järjestettyyn opintopiiriin osallistuvien
kanssa. Nämä aineistot karttuvat vuosittain, ja opiskelijat toimittavat töidensä pohjalta museon kotisivuilla julkaistavaa, vuosittain
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KUVA 8. Ammattikäsityöläisten työtä tallennetaan
monimenetelmäisesti koko Suomen alueelta.
Ville Maahinen Keuruulta valmistaa Etelä-Pohjan
maan naisen kansallispuvun avainkokkaa, hollo
lalainen käsityöläinen Elisa Muhonen ompelee
hoito-ohjetta valmiiseen neuletyöhön ja kansallis
pukutaitaja Soja Murto-Hartikainen kirjoo
kansallispuvun rekkoa. ”Poron jäljillä, pohjoisen
poronhoitoalueen käsityöläisiä” -hankkeessa
taltioitiin poron hampaita ja luuta raaka-aineena
käyttävän artesaani Arja Kustulan sekä posiolai
sen Pot Nova -keramiikkayrityksen työskentelyä
ja tuotteita.

karttuvaa ilmiökeskeistä nykytallennussivustoa
http://museonayttely.fi/nykytallennus/.

järjestämän ammatillisen käsityöalan koulutuksen historiaa
ja toimintaa. Käsityökasvatuksen alue on laaja, sillä jo pelkästään
käsityönopetusta tai -koulutusta järjestäneitä kouluja sekä kurssija neuvontatyötä organisoineita järjestöjä on runsaasti.

Ammattikäsityön kokoelmiin kuuluvat aineistot kuten Alueellinen
ammattikäsityöläisyys, Katoavat käsityöammatit -projektit, ammattikutojien, peltisepän ja vaatturin aineistot sekä vuosina 2008–2017
Suomen käsityön museossa vuoden käsityöläisiksi valittujen työn
dokumentointiaineistot.

Käsityökasvatuksen kokoelmaan kuuluu ammattikorkeakoulujen
ja yliopistojen opetus- ja käsityökasvatukseen liittyviä oppilaitos
kokoelmia, koulukäsityön keruu-, tutkimus- ja näyttelyhankkeen
aineistoja, käsityöalan ammatillisen koulutuksen kokoelmia,
kuten Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen huopakokoelma, sekä aineistoja Taitoliiton aloittamista Käsityökouluista
ja Taiteen perusopetuksen käsityökouluista. Erityisammatillisen
käsityökoulutuksen aineistoja on saatu museoon Kuhankosken
erityisammattikoulusta, nykyisestä Spesiasta.

Käsityökasvatuksen ja -koulutuksen kokoelma
Suomen käsityön museon käsityökasvatuksen ja -koulutuksen
kokoelma sisältää aineistoa, joka valottaa niin harrastuspohjaista
käsityökasvatusta, perusasteen koulukäsityötä kuin eri tahojen
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1900-luvun lopulla käynnistynyt koulukäsitöiden tallentaminen
Suomen käsityön museossa on tuottanut jo lähes 1000 esineen
kokoelman muistoineen, tarinoineen ja kuvineen. Kokoelman
aineisto on karttunut myös vuonna 2001 opetusministeriön tuella
käynnistetyn käsityökoulutuksen tutkimushankeen myötä. Tallennustyö jatkuu sekä vanhan että uudemman esineistön osalta.

Käsityötä, käsi- ja taideteollisuutta, muotoilua, kulttuuria ja taidetta edistävä ja tukeva Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. aloitti
käsityökoulukoulutuksen Kuopiossa vuonna 1884. Yhdistys toimi
oppilaitoksen ylläpitäjänä vuoteen 2002 saakka, jolloin Muotoilu
akatemia siirtyi Savonia-ammattikorkeakoululle. 2010-luvun alussa Kuopion Muotoiluakatemia kävi läpi rakenteellisia muutoksia.
Toimintojen supistamisen seurauksena oppilaitoksen laaja, eri
koulutuslinjojen opiskelun tueksi tuottamia tekniikka-, rakenne- ja
materiaalinäytteitä sisältävä, kirjasto sijoitettiin vuonna 2013 Suomen käsityön museoon. Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna
2015, yhdistys lahjoitti museoon silloisessa Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitoksessa vuosina 1973–1988 tehdyt kansatieteen
keruutyöt. Neljän hyllymetrin laajuinen kokonaisuus käsittää
yhteensä 669 päänumeroa.

Käsityökasvatuksen- ja koulutuksen kokonaisuuden vanhimmat aineistot ovat peräisin Ammattikasvatushallitukselta ja ne sisältävät
muun muassa runsaasti valokuvia eri puolilla Suomea toimineista
mies- ja naiskotiteollisuuskouluista, ja kiertävistä käsityökouluista.
Laajimmat kokoelman kokonaisuudet on saatu museoon 2010luvun alussa Kuopion Rouvasväenyhdistykseltä ja Fredrika
Wetterhoff -säätiöltä.

KUVA 9. Käsityön koulutusta eri aikoina ja eri
muodoissaan taltioidaan niin kuvina kuin esinei
näkin. Kokoelma on laaja ja ulottuu koulukäsi
työstä ammattikäsityön koulutusaineistoihin.
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Käsityöyhdistysten ja kaupallisten organisaatioiden kokoelma

Fredrika Wetterhoff -säätiö lahjoitti omaan museoonsa kootut,
oppilaiden keruu- ja työnäytteisiin sekä yksityisten ihmisten lahjoituksiin perustuvat, tekstiilikokoelmat Suomen käsityön museoon
vuonna 2013. Vuonna 1914 perustettu museo oli osa 1885 perustettua Fredrika Wetterhoffin työkoulua. Alkuperäisenä tarkoituksena
oli koota vanhoja tekstiilien mallipiirustuksia oppilaiden tutkittaviksi. Wetterhoffin kokoelmiin on tallennettu suuri määrä tekstiileihin
liittyvää materiaalia: näytetilkkuja, mallipiirustuksia, luonnoksia,
kirjallista materiaalia, työvälineitä, valokuvia sekä valmiita tekstii
lejä. Ajallisesti kokoelmien aineisto ulottuu 1850-luvulle. Oppilaitoksessa kokoelmia on käytetty ideoiden lähteenä, havainto- ja
virikemateriaalina eri oppiaineissa sekä lähdeaineistona tutkimuksissa ja opinnäytetöissä.

Käsityöalan organisaatioiden kokoelma kertoo merkittävien
suomalaisten käsityöyhdistysten ja organisaatioiden toiminnasta
ja historiasta. Edustettuina ovat Helmi Vuorelma Oy, Neovius Oy,
Fredrika Wetterhoff -säätiö, Suomen Käsityön Ystävät Oy, TyyneKerttu Virkki -säätiö, Helsky ja Taito-Savo.
Helmi Vuorelma -kokoelma on lukumääräisesti laaja ja sisältää
yrityksen tuotannossa olleita tekstiilejä, kansallispukuja, näytteitä
ja arkistomateriaalia, kuten valokuvia, luonnoksia sekä ääni- ja
videonauhoja, toiminnan alkuvuosikymmeniltä vuoden 2015 konkurssiin asti. Helmi Vuorelma aloitti toiminnan vuonna 1909 keinu
tuolimattotuotannolla, valmistuttuaan samana vuonna Fredrika
Wetterhoffin käsityökoulusta kudonnan opettajaksi.

KUVA 10. Käsityöyhdistykset ja kaupalliset
organisaatiot ovat merkittäviä käsityökulttuurin
vaalijoita ja käsityöhön innostajia. Taito KeskiPohjanmaan Rustoopuorissa on valinnanvaraa
käsityömateriaaleissa sekä omia KOTO-malliston
tuotteita. Taito Pohjois-Karjalalla on kiertävänä
käsityöneuvonta-asemana toimiva Taito-bussi,
jossa tuotteita esittelee käsityöneuvoja Päivi
Lemmetyinen. Vanhempaa käsityöyhdistys
toimintaa museon kokoelmissa edustaa pusero
kangasnäyte Suomen Yleisen Käsityöyhdistyksen
mallikutomosta.
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Tyyne-Kerttu Virkki -säätiön omistama Virkki käsityömuseon yli
4000 esineen kokoelma siirtyi Helsingistä Suomen käsityön muse
olle vuoden 2010 aikana, kuva- ja luonnosarkistot muutamaa
vuotta myöhemmin. Vuonna 1977 perustetun Virkki käsityömuseon
kokoelmien pohjana toimi alun perin Tyyne-Kerttu Virkin Aunuksesta keräämä esineistö. Kokoelmat koostuvat pääosin suomalaisista käsitöistä, mutta nykyään sisältävät myös itäkarjalaisia,
eestiläisiä ja kansainvälisiä, kuten kyproslaisia ja meksikolaisia
esineitä. Ajallisesti kokoelmat sijoittuvat pääasiassa 1900-luvun
alusta nykypäivään pääpainon ollessa sota-ajassa ja sen jälkeisessä jälleenrakentamisen ajassa. Käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkki
(1907–2000) oli merkittävä suomalaisen käsityökulttuurin edistäjä
ja tallentaja. Moniulotteisessa toiminnassaan Virkki korosti kädentaitojen ja erityisesti karjalaisen käsityöperinteen vaalimisen
tärkeyttä.

2010-luvulla on kokoelmaan tallennettu aineistoa nykyisestä Taitoliitosta ja sen alueellisista yhdistyksistä.

Taidekäsityön kokoelma
Taidekäsityön käsite on moniulotteinen. Suomen käsityön museon
taideteoskokoelmalla on tunnistettu rajapintoja muiden taidetta
ja muotoilua tallentavien museoiden, kuten Designmuseon, kanssa
ja tallennuksen fokuksessa on taiteessakin käsillä tekemiseen
liittyvän prosessin tallentaminen ja esille tuominen yhdessä lopputuloksen kanssa.
Taidekäsityön kokoelmat ovat karttuneet eri tavoin. Taiteilijoiden
itsensä aloitteesta on tallennettu takautuvia ja tuotantoa kuvaavia
aineistoja, jotka yleensä karttuvat pitkällä aikavälillä ja ovat laajoja.

KUVA 11. Taidekäsityön tallentamisessa painottu
vat käsityömuotoilijoiden työprosessit ja inspiraa
tion lähteet. Kokoelmiin on tallennettu teoksia esi
merkiksi kuvataiteilija Ulla Pohjolalta, ekotaiteilija
Raija Puukolta, lasimuotoilija Alma Jantuselta,
tekstiilitaiteilija Maisa Kaarnalta, paperitaiteilija
Sirpa Kivilompololta, tekstiilitaiteilija Sirkka Könö
seltä sekä ITE-taiteilija Helinä Savoselta ja Sirkka
Muurelalta.
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Sisustustekstiilikokoelma

Tällaisia ovat esimerkiksi muotoilija, tekstiilisuunnittelija ja taiteilija Markku Pirin, neuletaitelija Sirkka Könösen ja poppanamalliston suunnittelusta tunnetun Gittan Kokon kokoelmat. Taiteilijoiden
teoskokoelma karttuu myös yksittäisinä aineistohankintoina.
Edustettuina kokoelmassa ovat muun muassa Eero Lintusaari,
Virpi Vesanen-Laukkanen, Maisa Kaarna, Markku Kosonen,
Vuokko Isaksson, Simo Heikkilä, Kari Virtanen, Laura Kärki,
Minna Soraluoma, Caroline Slotte, Anu Tuominen, Liisa Hietanen,
Ritva Puotila, Petri Vainio, Ulla Pohjola ja Aino Kajaniemi.
Taiteilijoiden teoskokoelma sisältää esineitä, luonnosarkistoja sekä
niiden valmistusprosessiin liittyviä aineistoja.

Suomen käsityön museon sisustustekstiilikokoelma on laaja ja
sisältää sekä perinteisiä että moderneja kodintekstiilejä maa
seudulta ja kaupunkiympäristöstä, kuten erilaisia peitteitä, mattoja,
seinätekstiileitä, verhoja, liinoja, tyynyjä jne. Arkistoon on tallennettu niin ikään huomattava määrä sisustustekstiilejä suunnitelleiden
taiteilijoiden luonnoksia.
Museolle on karttunut 2000-luvulla erillisten tallennus- ja tutkimusprojekteissa huomattavat pöytäliina- ja ryijyaineistot. Pöytäliinakokoelma on laajuudeltaan noin 2000 kappaletta. 2003 aloitetun
keräyshankkeen ansiosta kokoelmassa on harvinaisuutena Elias
Lönnrotin talouteen kuuluneet, omistajansa nimikirjaimin varustetut, lautasliinat 1800-luvulta. Lahjoitettujen liinojen yhteydessä

KUVA 12. Museon sisustustekstiilikokoelmassa
on runsaasti eri tekniikoin valmistettuja tuotteita.
Esimerkkeinä tässä Leena Kaisa Halmeen täkänä
”Punamusta”, Eva-Irmeli Oksasen suunnittelema
täkänä, Fredrika Wetterhoff -säätiön museolle
lahjoittama huonekalukangasnäyte, käsin kirjottu
pöytäliina ja tekijän itsensä suunnittelema
ja valmistama kirjottu huoneentaulu. Pitsiliina on
valmistettu neulomalla. Kudekuviollinen raanu
ja Lyhdyt-ryijy ovat kudottuja tuotteita. Karjalai
sessa käspaikassa yhdistyvät kudottu pellava
kangas ja käsinkirjonta.
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Kansallispukukokoelma

kerättiin runsaasti muistitietoa ja kuvia liinojen valmistuksesta,
käytöstä, niihin liittyvistä tarinoista sekä naisen arjesta 1800luvulta nykypäivään saakka.

Suomen kansallispukukeskus tallentaa kansallispukuja ja niihin
liittyvää aineistoa. Kokoelmaan tallennetaan myös aikaisemmin
kansallispukuina pidettyjä pukuja, joita tänä päivänä käytetään
kansallispukujen tavoin (esim. Muolaan Pyhäristin puku, VanhaKarjalan puku) sekä pitäjä- ja maakuntapukuja. Vanha 1700- ja
1800-luvun kansanpukuaineisto tallennetaan Kansallismuseon
kokoelmiin.

Museon ryijykokoelmat ovat syntyneet pääosin kaksivaiheisesti,
sadan vuoden välein toteutettujen keruuprojektien pohjalta.
Ensimmäisen keruun ryijyt ovat 1700- ja 1800-luvun kansanomaisia ryijyjä. Vuonna 2005 aloitetun, toisen keruu- ja tallennusprojektin myötä Suomen käsityön museon kokoelmissa on tällä hetkellä
lähes 300 ryijyä sekä runsaasti ryijyihin liittyviä tarinoita, muistoja
ja valokuvia. Uudemman keruun ryijyt ovat suurimmaksi osaksi
vuonna 1889 perustetun osakeyhtiö Neoviuksen malliston ryijyjä.
Neovius-ryijyt ovat tunnettuja 1900-luvun kansanryijyjä, joissa
näkyvät nuoren kansakunnan aatteet ja ihanteet.

Keskus pyrkii tallentamaan kaikkia suomenkielisen alueen kansal
lispukumalleja. 1800-luvun lopulta saakka koottuja suomalaisia
kansallispukumalleja on tänä päivänä noin 400 erilaista. Kansallispukujen historiaan kuuluu samasta kansallispukumallista useita
erilaisia tulkintoja, johtuen esim. muodin vaihteluista ja materiaa-

KUVA 13. Suomen kansallispukukeskuksen
museokokoelman aineisto on monipuolinen.
Pukujen lisäksi tallennetaan muutakin kansal
lispukuja hyödyntävää tai esittelevää aineistoa.
Kokoelmiin kuuluvia valokuvia, piirustuksia ja
kansallispukuja esitellään Kansallispukukeskuk
sen vaihtuvissa näyttelyissä.
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lien saatavuudesta. Saman kansallispuvun eriaikaisia esimerkkejä
kerätään kokoelmiin kuvaamaan muutosta. Ensisijaisia tallennuskohteita ovat kansallispuvut, joiden mukana tulee kontekstitietoa,
tarinaa ja valokuvia.

asiantuntijoiden kokoamia, perustuvat esikuvien tutkimiseen ja
ovat alan asiantuntijoista koostuvan kansallispukuraadin hyväksymiä. Mallipukukokoelman alku sijoittuu Suomen kansallispukuneuvoston perustamiseen vuoteen 1981. Kokoelmassa on tällä
hetkellä vähän yli 100 pukua ja kokonaisuus karttuu sitä mukaa,
kun uusia tai tarkistettuja kansallispukumalleja syntyy.

Kansallispukukeskuksen kokoelmasta 70 % on valtion omistamaa
aineistoa käsittäen Suomen kansallispukuneuvoston kokoelmat
(mallipuvut, tutkimusaineisto ja kuvat) sekä lahjoitukset vuodesta
2013 alkaen.

Suomen kansallispukuneuvosto deponoi mallipukunsa Suomen
kansallispukukeskukselle hoidettavaksi ja esillä pidettäväksi
vuonna 1992. Kokoelma herätti kiinnostusta laajalti, mutta sen
sijoittaminen Jyväskylään ja Suomen käsityön museon yhteyteen
katsottiin luontevimmaksi. Tuolloin mallipukukokoelma sai luet
teloinnissa etuliitteen D. Kansallispukuneuvoston lopetettua toimintansa vuonna 2010, toiminnot ja arkisto- ja tutkimusmateriaalit
sekä mallipukukokoelma liitettiin Suomen kansallispuku
keskukseen.

Jyväskylän kaupungin omistama Suomen kansallispukukeskuksen
kokoelma karttuu lähes ainoastaan lahjoitusten kautta. Tallennustoiminnan alkuvuosina kokoelmahankintoja tehtiin varsin vapailla
säännöillä ja pukuja ja muuta materiaalia ostettiin esim. kirppu
toreilta ilman sen tarkempia tietoja. Kokoelman karttuessa ja säilytystilojen täyttyessä on lahjoitusten vastaanottokriteereitä ryhdytty
miettimään tarkemmin. Nykyään voidaan harvinaisia pukuja tai
muuta materiaalia ostaa nimelliseen hintaan, jos se on kokoelman
kannalta tärkeää; esimerkiksi jos kyseinen puku on harvinainen
ja se puuttuu kokoelmasta tai jos pukuun kuuluu paljon konteksti
tietoa.

Mallipuvun valmistusprosessi alkaa siitä, että jollakin paikka
kunnalla herää halu ja tarve saada koottua alueelle uusi kansallis
pukumalli. Asiasta tehdään kirjallinen pyyntö Suomen käsityön
museolle/Suomen kansallispukukeskukselle. Pyynnön tekijäksi
tarvitaan taustayhteisö, joka ottaa vastuun prosessin kustannuksista sekä huolehtii puvun jatkohoidosta eli mahdollistaa puvun
saatavuuden.

Kokoelmaan kuuluu sekä eri-ikäisiä kansallispukuja että kaikkea
muuta aineistoa, joka liittyy jollain tavoin kansallispukuihin, esim.
kansallispukuisia nukkeja, kansallispukuaiheisia tulitikkulaatikoita,
arkistoaineistoa ja valokuvia.

Aluksi selvitetään mahdollinen puvun esikuva-aineisto (museoissa
olevat kansanpuvut, kuvallinen materiaali ja perunkirjat) ja jos sitä
löytyy riittävästi, kansallispukuraati päättää pukumallin kokoamisen aloittamisesta. Raati nimeää puvulle asiantuntijan, joka laatii
puvulle kokonaissuunnitelman. Kokonaissuunnitelmaan kirjataan
kaikki puvun osat sekä nimetään niiden esikuvat. Kun kokonaissuunnitelma on hyväksytty, päästään mallipukujen toteutusvaiheeseen. Kansallispukukeskus huolehtii esikuvavaatekappaleiden

Kansallispukujen mallipukukokoelma
Suomen kansallispukuneuvoston toiminnan tuloksena on syntynyt
valtakunnallisesti merkittävä mallipukukokoelma, joka on tullut
kansallispukukeskuksen esinekokoelmiin lahjoituksena Suomen
Kansallispukujen Ystävät ry:ltä. Mallipukukokoelman puvut ovat
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tutkimisesta ja dokumentoinnista. Puvusta teetetään kansallis
pukujen valmistukseen erikoistuneilla valmistajilla kaksi mallipukua, selkeät vaatekappalekohtaiset työohjeet sekä eri kokoihin
sarjotut kaavasarjat. Kansallispukuraati hyväksyy mallipuvun,
jonka jälkeen se voidaan julkistaa. Lopuksi puvulle etsitään myyjä
taho, joka huolehtii puvun materiaalien, ohjeiden ja kaavojen saatavuudesta. Kansallispukukonsultti hoitaa ja koordinoi pukuprosessin
etenemistä käytännössä.

Mallipukukokoelman puvut toimivat tärkeinä esimerkkeinä kansal
lispukukoulutuksessa. Niiden avulla säilytetään tietoa ja taitoa
kansanomaisista valmistustekniikoista, materiaaleista ja kaavoituksesta.

Ensimmäinen mallipuku, A-puku, talletetaan Suomen kansallispukukeskuksen mallipukukokoelmaan. Toinen puku, B-puku, jää
tilaajayhteisölle tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin.

KUVA 14. Suomen kansallispukukeskuksen malli
pukukokoelman puvut toimivat tärkeinä esimerk
keinä kansallispukukoulutuksessa. Johanneksen
ja Saarijärven naisten kansallispuvut ovat malli
pukukokoelman uusimmat, tarkistetut kansallis
puvut.
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MUSEON KOKOELMAORGANISAATIO JA -RESURSSIT
Henkilökunta ja työtehtävät
Museossa työskentelee 17 vakituisesti palkattua henkilöä
ja määräaikaisia työntekijöitä projekteissa ja harjoittelijoina. Pääsääntöisesti ja päivittäin museon kokoelmien parissa
työskentelee viisi amanuenssia, kaksi konservaattoria ja
kansallispukukonsultti. Kokoelmat liittyvät kuitenkin myös
museomestarin, tiedottajan, näyttelyintendentin, museo
lehtorin ja museonjohtajan työhön vaihtelevissa määrin.

MUSEO

museon
johtaja

• Amanuenssit: arkisto, kuva-arkisto, kirjasto;
esinekokoelmat; tutkimus; tietopalvelu;
kansallispukukeskus

KANSALLISPUKUKESKUS
amanuenssi,
kansallispukukonsultti

• Kansallispukukonsultti: kansallispukuneuvonta
• Johtava konservaattori ja tekstiilikonservaattori:
kokoelmien hoito, ehkäisevä konservointi, neuvonta

projektihenkilöt

amanuenssit:
arkistot, esinekokoelma, tutkimus,
tietopalvelu

harjoittelijat

KONSERVOINTIKESKUS
johtava
konservaattori,
tekstiilikonservaattori

museomestari

• Projektihenkilöt, harjoittelijat, vapaaehtoiset:
määräaikainen kokoelmatyö

vapaa
ehtoiset

museolehtori

• Museomestari: kuljetukset, rakenteet
• Tiedottaja: tiedotus ja markkinointi

tiedottaja

• Intendentti: näyttelyt

näyttelyintendentti

• Museolehtori: perusnäyttely, tallennus
• Museonjohtaja: rahoitus, tallennuspäätösten
hyväksyminen

museon
info

KUVA 15. Suuri osa Suomen käsityön museon henkilökunnasta osallistuu jossain
määrin kokoelmatyöhön.
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Konservointikeskus

joita Suomessa konservointialalla yleisesti hyväksytyt menetelmät soveltavat. Koska Konservointikeskuksessa käsitellään usein
ainutkertaisen arvokasta esineistöä, on Konservointikeskuksen
henkilöstöllä oltava oman alansa laaja kokemus ja luotettava
asiantuntemus sekä korkea ammattitaito tehdä konservointiin kuuluvaa käsityötä. Lisäksi korkean laadun edellytyksiä ovat konser
vointialan kehityksen seuraaminen, huolellinen työskentely sekä
korkeatasoiset tekniset työvälineet ja monipuolinen materiaali
varasto.

Konservointikeskus vastaa Suomen käsityön museon tekstiili
kokoelmien konservoinnista, kuntoarvioinnista, säilytyksestä
sekä esinekokoelmien ehkäisevän konservoinnin ohjeistuksesta.
Suomen käsityön museon Konservointikeskus toimii valtakunnallisesti antaen esineiden hoitoon ja käsittelyyn sekä säilytystiloihin
ja -menetelmiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä asiantuntijapalveluita valtakunnallisesti ja mm. ylläpitää neuvontasivustoa
www.konservointikeskus.fi

Konservointikeskuksessa työskentelee johtava konservaattori ja
tekstiilikonservaattori. Lisäksi keskus toimii tekstiilikonservoinnin
opiskelijoiden sekä konservointialasta kiinnostuneiden artesaanija artenomiopiskelijoiden harjoittelupaikkana. Konservointikes-

Konservointikeskuksessa noudatetaan museo- ja konservointi
alan kansainvälisesti hyväksyttyjä eettisiä ohjeita ja käytänteitä,

KUVA 16. Konservointikeskuksessa työskennel
lään ammattilaisten johdolla. Ryijyt pestään
Konservointikeskuksen suuressa pesualtaassa
ja kuivatetaan mittoihinsa oiottuna ja nuppi
neuloilla pingotettuna. Erityistä tarkkuutta
ja huolellisuutta vaativa konservointiompelu
tehdään käsin. Museon vapaaehtoiset valmistavat
kokoelmavaatteiden suojaksi pukupusseja
ja vaihtavat tekstiilikokoelman säilytyspakkauk
sissa vanhentuneet pakkausmateriaaleja uusiin.
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tallennetaan Konservointikeskuksen arkistoon sekä liitetään
Suomen käsityön museon kokoelmatietokantaan.

kus antaa valtakunnallisesti eri koulutusorganisaatioiden kanssa
museologian yliopisto- ja verkko-opintoihin liittyvää kokoelman
hoidon ja ehkäisevän konservoinnin koulutusta sekä tarjoaa
konservoinnin kursseja ja harjoittelua.

Suomen käsityön museon vapaaehtoistoimintaan sisältyy tallennustyön eri vaiheisiin liittyviä tehtäviä, joista osa kuuluu Konservointikeskuksen vastuualueeseen. Tekstiilikokoelman pitkäaikais
säilytykseen tarvittavien vaatepussien ja suojakankaiden sekä
hattukokoelman ja muiden kolmiulotteisten esineiden tukirakenteiden valmistusta on tehty vapaaehtoisten museokumppaneiden
toimesta. Nämä projektit on koettu erittäin palkitseviksi: museon
toiminnasta kiinnostuneet ovat päässeet lähietäisyydeltä tutustumaan Konservointikeskukseen ja kokoelmatyöhön ja toisaalta
esinekokoelmien asianmukaiseen säilytykseen tarvittavia menetelmiä ja välineitä on saatu kehitettyä ja valmistettua.

Konservointikeskuksen kokoelmanhoidollisia tehtäviä ovat kokoelmien säilymisen varmistaminen ja esineiden kunnosta ja turval
lisuudesta huolehtiminen sekä osallistuminen kokoelmatilojen ja
säilytysolosuhteiden valvontaan. Konservointikeskus osallistuu
vastaavalla tavalla myös näyttelytoimintaan. Lisäksi kokoelmien
hoito sisältää tekstiilien teknistä konservointia ja esinekokoelmien analysointia, kuntokartoitusta sekä konservointisuunnitelmien
laatimista yhteistyössä Jyväskylän museopalveluiden kokoelma
osastojen kanssa.
Konservointikeskuksessa tehtävän konservointityön osa-alueita
ovat ehkäisevä konservointi sekä tekninen konservointi, joka
käsittää tekstiilien konservointikäsittelyt, puhdistuksen ja huollon.
Konservointityöhön kuuluu lisäksi tekstiilien ja vanhojen esineiden
käsittelyyn ja säilytykseen liittyvä tutkimus, neuvonta, ohjaus ja
koulutus sekä konservointialaan liittyvä neuvonta ja ohjaus, asiantuntemus ja tietopalvelu. Konservaattorit konsultoivat tekstiilien
säilytystilojen ja -rakenteiden sekä näyttelyrakenteiden suunnittelussa, sekä tekevät tekstiilien ja tekstiilikokoelmien kuntokartoituksia.

Kokoelmiin liittyvät tilat
Suomen käsityön museon toimisto- ja näyttelytilat (1791,5 m2)
sijaitsevat As Oy Säästökeskuksen Kauppakatu 25/Kilpisenkatu
kiinteistössä. Tila on aikoinaan rakennettu pankin toimintoihin ja
ollut myös vaateliike Tammivuoren ja Keski-Suomen käsi- ja taide
teollisuusyhdistyksen käytössä. Museo on vuokralaisena Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun omistamissa tiloissa. Nykyiset tilat
peruskorjattiin museon käyttöön vuosina 1999–2000.
Kauppakatu 25 pohjakerroksessa sijaitsevat perusnäyttelyt,
joissa on pitkäaikaissijoitettuna museokokoelmiin kuuluvia esineitä
ja tekstiilejä. Toisessa kerroksessa sijaitsevat Suomen kansallis
pukukeskuksen työtilat ja kansallispukuesittelyille tarkoitettu
Kuja-näyttelytila.

Toiminnan laatu varmistetaan konservointityön eri vaiheiden
tarkastuksella ja dokumentoinnilla, josta vastaa ja jonka tarkastaa
johtava konservaattori. Alkututkimuksen ja vaurioiden kartoituksen
perusteella tehdään konservointisuunnitelma. Konservoinnissa
käytetyt menetelmät, materiaalit ja aineet kirjataan konservointikorttiin. Tehty konservointityö dokumentoidaan konservointikertomukseksi ja siihen kuuluvat kuvat ja muut mahdolliset dokumentit

Kilpisenkatu 12 pohjakerroksessa on museoon tulevan museo
esineistön säilytystila. Alakerrassa on käsikirjasto, valokuva-
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arkisto ja tutkimusarkisto ja keski- ja yläkerroksessa museon
kokoelmatyöntekijöiden työtiloja.

tölle on Salmirannasta vuokrattuna edelleen väliaikainen 80 m2
tila.

Suomen käsityön museon säilytys- ja työtilat Salmirannassa sijait
sevat Jyväskylän kaupungin Tilapalvelulta vuokratuissa tiloissa
useammassa rakennuksessa. Tiloja Salmirannassa on yhteensä
829,8 m2. Museon puutyöverstas sekä puu-, metalli- ja lasiesineiden kokoelmat (174,5 m2) sijaitsevat näissä Jyväskylän museo
palveluiden yhteisissä tiloissa.

Kokoelmakeskuksen laajennuksen hankesuunnittelu on käynnistynyt tilatarveselvityksellä vuonna 2017. Laajennussuunnitelmassa
kehitettäviä asioita ovat säilytystilojen laajentamisen ja kehittämisen lisäksi museopalveluiden kokoelmahenkilöstön työskentelyn
keskittäminen kokoelmien säilytystilojen yhteyteen. Suomen käsi
työn museo osallistuu laajennushankkeen suunnitteluun osana
Jyväskylän museopalveluita.

Suomen käsityön museon Konservointikeskus (292 m2) ja museon
tekstiilien säilytystilat (283,2 m2) sijaitsevat myös Salmirannassa,
jo aikaisemmin käyttöön otetuissa erillisissä tiloissa B-rakennuksessa. Kokoelma-aineistoille sekä vaihtuvien näyttelyiden esineis-

KUVA 17. Museon ja Kansallispukukeskuksen
näyttely-, arkisto- ja toimistotilat sijaitsevat
Jyväskylän kaupungin keskustassa, esinekokoel
mien säilytystilat Salmirannassa. Hyväkuntoiset
vaatteet säilytetään ripustettuina ja pukupusseilla
suojattuina, sileäpintaiset, yksikerroksiset tekstii
lit säilytetään rullattuina.
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TALLENNUS JA KARTUNTA
Kokoelma- ja tallennustyö on museon perustehtävä.
Museon tallennuspäätös on merkityksellinen sekä
lahjoittajalle että museokokoelmalle. Museostatus
tarkoittaa objektin tai kokoelman arvon tai merkityk
sellisyyden tunnustamista ja tiedostamista sekä muse
on sitoutumista aineiston pitkäaikaiseen säilytykseen
ja hoitoon. Talouteen liittyvät muutokset ja toiminta
ympäristön vaatimukset asettavat tälle työlle haastei
ta. Sopeutumiseen tarvitaan uusia toimintatapoja

ja menetelmiä, joiden kehittäminen on mahdollista
verkostoissa ja yhteistyössä muiden museoalan toimi
joiden kanssa.
Suomen käsityön museon tallennustoiminnassa on eri aikoina
painotettu eri asioita. Yhteisenä nimittäjänä ovat käsillä tekemiseen
oleellisesti liittyvät teemat sekä tiedon ja taidon ilmaisut. Eriaikaisiin kokoelmiin kutoutuu kansallista kulttuuripääomaa ja nykyistä
elävää perintöä. Tallentaminen tavoitteellisesti ja käsityön näkö
kulmasta on perusteltua ja tärkeää.

KUVA 18. Käsityöhön kietoutuvat yhteiset intressit
ja esimerkiksi taidekäsityöhön, perinteisiin käsi
työtekniikoihin ja -materiaaleihin sekä käsityö
koulutukseen liittyvien museokokoelmien saman
kaltaisuudet antavat museoalalle mahdollisuuksia
rakentavaan yhteistyöhön.
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Tallennusalueet ja tallennuksen painopisteet

alan museoiden alapoolin sekä koulutusalaa tallentavan pooli 6:n
ajankohtaiseen toimintaan ja hankkeisiin.

Käsityönä valmistettuja objekteja ja käsityön tekemiseen liittyviä
kokoelmia on kaikissa kulttuurihistoriallisissa museoissa, useissa taidemuseoissa ja monissa erikoismuseoissa, mutta muista
museoista poiketen Suomen käsityön museo keskittyy pelkästään
käsityön teemoihin ja aihealueisiin sekä tallentaa myös aineetonta
käsityökulttuuria, käsin tekemisen taitoa, jossa tekijän näkökulma
ja valmistusprosessin kokonaiskuvaus ovat olennaisia.

Teemat, joita Suomen käsityön museo tallentaa kulttuurihistoriallisena museona käsityön näkökulmasta:
• Luonnon, ihmisen ja käsityön suhde
• Käsityön rooli ja merkitys yksilölle ja yhteisöille sekä sen
ilmenemismuodot julkisessa elämässä, arjessa ja juhlassa
• Käsiteollisuusalan yhdistysten ja organisaatioiden toiminta

Käsityötä sivuavia, mutta näkökulmansa puolesta eroavia, (osa-)
kokoelmia tallentavat useat suomalaiset museot. Esimerkiksi
suomalaisen taideteollisuuden historiaan ja kehitykseen keskittyvä
Designmuseo, käsityön koulutuksen historiaa tallentavat museot,
kuten Helsingin yliopistomuseo, metsäkulttuuria myös käsityönä valmistettujen (puu)objektien muodoissa tallentava Suomen
Metsämuseo Lusto ja ammattimaisen teatterin ja tanssin tallentaja
Teatterimuseo, jonka kokoelmaobjekteissa on usein vahva käsityön
jälki. Yhtäläisyyksiä tallennuksessa on myös lasin historiaa ja muotoilua esittelevän Suomen Lasimuseon ja saamelaista kulttuuri
perintöä tallentavan Saamelaismuseo Siidan kanssa. Käsityöhön
kietoutuvat yhteiset intressit luovat mahdollisuuksia rakentavaan
yhteistyöhön samalla kun museoiden toisistaan poikkeavat tallennustehtävät estävät kokoelmien päällekkäisyyksien syntymisen
ja tallennustyössä kilpailemisen.

• Käsityökasvatus, käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen
moninaisuus, ammattikäsityöläisyys, taidekäsityö
• Käsityöalan trendit, vaikuttajat ja käännekohtiin liittyvät
aineistot
• Käsityöalan elävä nykyperinne ja -ilmiöt
• Vieraiden kulttuurien käsityöt, kulttuurimatkailu ja käsityönä
valmistetut matkamuistot
TAKO:n aihealueiden mukaisesti jaoteltuna Suomen käsityön
museossa tallennettuja ja tallennettavia ilmiöitä:
1. Ihminen ja Luonto
• Luonnonmateriaalit käsityössä: materiaalinäytteet,
materiaalilähtöinen suunnittelu ja toteutus
• Luontoympäristön vaikutus käsityöhön ja ammattikäsityöhön

Muistiorganisaatioiden ja museoiden tallennustyönjako

2. Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä

Museoviraston koordinoiman ammatillisten museoiden tallennusja kokoelmaverkoston (TAKO) ajankohtaisissa poolihankkeissa on
vuodesta 2015 alkaen yhteistyönä edistetty tallennus- ja kokoelmatyön menetelmiä ja kehitystarpeita. Suomen käsityön museo on
osallistunut Käsiteollisuuden teemaa tallentavan pooli 4:n tekstiili

• Käsityöalan organisaatioiden historia
-- Helmi Vuorelma Oy
-- Neovius Oy
-- Fredrika Wetterhoff -säätiö
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• Käsityöt vieraista kulttuureista/matkailijoiden kokoelmat,
esim. Eero Sovelius-Sovio, Irmeli Suviola, Tyyne-Kerttu
Virkki

-- Suomen Käsityön Ystävät Oy
-- Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö
-- Kuopion muotoiluakatemia

-----

• Taitoliiton (ent. Kotiteollisuusliitto, Käsi- ja taideteollisuusliitto) ja alueellisten taitoyhdistysten (18 yhdistystä vuonna
2018) historia
-- Helsky
-- Taito-Savo

Lauri Mäkinen/ vanha venäläinen kokoelma
Vera Hjelt/ vanha ranskalainen kokoelma
Indonesian käsityöt
Meksikolainen käsityö

3. Arki

• Yhteisön juhlat

• Asuminen ja eläminen

-- Elämänkaarijuhlat ja käsityö, esim. hääpukeutuminen,
kastejuhlat
-- Vuotuisjuhlat ja käsityö

-- Pukeutuminen
-- Vaatteet ja asusteet
-- Arjen ja juhlan pukeutuminen

• Yhteisöt

>> Kansallispuvut

-- Siirtolaisuus

• Kodin esineet ja sisustaminen

>> evakkojen käsityöt, esim. liina- ja ryijyhankkeiden
esine- ja muistoaineistot
>> Virkki-kokoelmat - Karjalaisten tekstiilien keruu 2002
(tarinat)

-- Sisustustekstiilit ja muut -esineet: esim. ryijyt, matot,
huonekalut
-- Käyttötekstiilit ja muut -esineet: esim. liinavaatteet, astiat

-- Maahanmuuttajat: esim. nykydokumentointi

• Harrastukset ja vapaa-aika

>> ulkosuomalaisten käsityöt, esim. Amerikan siirtolaisuus,
ruotsinsuomalaiset, muualle Eurooppaan muuttaneet

-- Käsityöt

4. Tuotanto, palvelut, työelämä

• Vähemmistökulttuureiden käsityöt

• Käsiteollisuus/kotiteollisuus

-- Romanit (puvut)
-- Saamelaiset, esim. pukeutuminen, korut, Sami Duodji,
pohjoisen ammattikäsityöläisyys

-- Käsityöalan pienteollisuus, käsi- ja taideteollisuusalan
yritykset ja ilmiöt

• Uskonnolliset yhteisöt

• Ammattikäsityö

-- käspaikat, esim. Turun kirkkovaltuuston kokoelma,
0001, nykydokumentointi
-- kirkolliset tekstiilit/ esineet

-- Alueellinen ammattikäsityöläisyys
-- Katoavat käsityöammatit -projekti
-- ammattikutojat (Pakkanen, Mattson), peltiseppä, vaatturi
Yrjö Lappi
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• Raaka-aineet, näytteet, mallit, työvälineet ja tarvikkeet
käsityön prosessissa

-- Käsityöalan ammatillisen koulutuksen kokoelmat,
esim. Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen
huopakokoelma.
-- Erityisammatillinen käsityökoulutus, esim. Kuhankosken
erityisammattikoulun kokoelma
-- Käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitosten materiaalia
1900-luvun alusta lähtien. Ammattikasvatushallituksen
kokoelmat käsittävät mm. eri puolilla Suomea toimineiden
mies- ja naiskotiteollisuuskoulujen (myös kiertävät)
materiaalia.

-- Kuopion muotoiluakatemian materiaali- ja opinnäytearkisto
-- Langan valmistukseen liittyvä aineisto: kangaspuut, rukit,
vyyhdinpuut jne.
-- Esim. silkkipainoyrityksen (Vierkens) kokoelma, tatuointi
taiteilijan, perhonsitojan, sepän, nyplääjän jne. työvälineet
ja tuotteet
-- Oppilastyöt, kokeilut, prosessikuvaukset

5. Majoitus, matkailu ja ravitsemustoiminta

7. Trendit, vaikuttajat, käännekohdat

• Käsityönä valmistetut matkamuistot
-----

• Trendit

vanha ulkomainen kokoelma: pienoismallit ja koriste-esineet
suomalaiset matkamuistot esim. Lapista
matkamuistot ulkomailta kuten Meksikosta, Virosta
kulttuurimatkailijoiden keräämät kokoelmat Indonesiasta:
Sovelius-Sovio, Suviola

-- Ympäristömyötäinen käsityö, ammattikäsityöläisten
ja taiteilijoiden kokoelmat

• Vaikuttajat
--------

6. Koulutus, taide, korkeakulttuuri, urheilu
• Taide ja taidekäsityö: ammattitaiteilijoiden teoshankinnat
ja dokumentointi sekä ammattikäsityöläisten uniikkityöt

-- Taidekäsityö, esim. Lasistudio, Aino Kajaniemi, Ulla Pohjola
-- Suomalainen muotoilu: Piri, Könönen, Gittan Kokko

Tyyne-Kerttu Virkin kokoelmat
Lauri Mäkisen kokoelmat
Sirkka Könösen kokoelmat
Markku Pirin kokoelmat
Neovius Oy:n kokoelmat
Helmi Vuorelma Oy:n kokoelmat
Gittan Kokon kokoelma

• Käännekohdat

• Koulutus/ käsityökasvatus: käsityöalan koulutushistorian
tallennus ja käsityökasvatus yhteiskunnan rakenne
muutoksessa.

-- Jälleenrakennuskausi: Omin käsin/ Virkki käsityömuseon
kokoelma
-- 2010-luvun yhteiskunnallinen murros
-- Pelastuskokoelmat, esimerkiksi Wetterhoff-säätiöltä

-- Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetus ja käsityö
kasvatus, esim. Fredrika Wetterhoff -oppilaitoskokoelma,
yliopistojen ja seminaarien käsityöopettajaopetuksen
kokoelmat
-- Koulukäsityö: koulukäsityön keruu-, tutkimus- ja näyttelyhankkeen aineistot
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Tallennustavat ja periaatteet

Kokoelmatyön laatua kehitetään jatkuvasti. Työn laadulliset kriteerit määräytyvät työtavoista ja -menetelmistä. Niissä käytetään
soveltuvin osin Suomen museoliiton sekä Museoviraston ajan
kohtaisia ohjeistuksia ja standardeja. Suomen käsityön museo
seuraa ja osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmatyön ajankohtaisiin kehityshankkeisiin. Tällaisia ovat 2010luvulla olleet Museo2015 ja Pelastusdokumentoinnin parhaat
käytännöt -hankkeet. Toimintatapojen yhtenäistäminen tehostaa
työtä ja parantaa kokoelmien saavutettavuutta.

Suomen käsityön museossa tallennusta tehdään ajallisesta, maantieteellisestä ja temaattisesta näkökulmasta käsityötä ja käsityökulttuuria fokusoiden ja niin perinteisiä kuin uusia menetelmiä
käyttäen. Tallennus on suunnitelmallista ja valikoivaa. Laatu on
tärkeämpää kuin määrä ja aineiston sisältämä tieto määrittää sen
arvon. Valintaa tehtäessä arvioidaan aineiston sopivuus museon
tallennustehtävään vertaamalla sitä aikaisempiin kokoelmiin ja
arvioimalla sen merkittävyyttä eri kriteerein. Hankintapäätöksistä
keskustellaan ja ratkaisut tehdään museoammatillisen henkilökunnan palavereissa yhteisen arvioinnin pohjalta.

Tallennus- ja kokoelmatyötä tehdään yhteistyössä muiden museoiden ja käsityöalan toimijoiden kanssa sekä osana erilaisia verkostoja. Toiminnan avoimuus, läpinäkyvyys ja suunnitelmallisuus sekä
museoiden väliset keskustelut, tähtäävät kulttuuriperinnön koko

KUVA 19. Käsityöläisiä ja käsityön eri tekniikoita
tallennetaan monin menetelmin. Museo
kumppanit ovat tulleet mukaan käsityöläisten
nykydokumentointiin.
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Tallennuskriteerit ja arvottaminen

kirjon kattavaan ilmiökeskeiseen tallennukseen ja toisaalta siihen,
ettei ns. tallennuksen mustia aukkoja syntyisi.

Kokoelmien kartuttamisen linjauksista ja kartuttamiseen liittyvistä
päätöksistä vastaa Suomen käsityön museon kokoelmatiimi.
Myös muu museon henkilökunta voi tehdä ehdotuksia kokoelmahankinnoiksi.

Museossa jo 1980-luvulta lähtien usein käytetty tallennustapa on
nykydokumentointi, jonka menetelmien hyviä käytäntöjä jaetaan
myös oman ja toisten kokemuksen pohjalta museokentän yhtei
sissä kokouksissa ja seminaareissa. Tallennustapa on tuonut
kokemusta esimerkiksi verkkoalustoilla toteutetuista temaattisista
kyselyistä sekä muisto- ja tarina-aineistojen keruusta. Suomen
käsityön museon viimeisin verkkokysely liittyy Fredrika Wetterhoffin oppilaitoshistorian tallennukseen. Ilmiöpohjaista nykytallennusta on toteutettu esimerkiksi yliopiston museologian opiskelijoiden
ja museon vapaaehtoisten, Museokumppaneiden, kanssa.

Suomen käsityön museon kokoelmat karttuvat pääosin lahjoituksin. Resurssien puitteissa tehdään hankintoja myös ostoina.
Uusia deponointisopimuksia ei enää tehdä.
Lahjoituksina saadut esineet edustavat yleensä vanhempaa aineistoa. Ostot tehdään vuosittaisilla hankintamäärärahoilla. Ne ovat
pääasiassa uusia tuotteita ja liittyvät nykyajan ilmiökeskeiseen
dokumentointiin. 2000-luvulla hankintoja on tehty myös harkinnanvaraisen projektirahoituksen turvin valtakunnallisiin hankkeisiin
liittyen, kuten alueellisessa käsityöläisdokumentoinnissa.

Museo tallentaa sitä kädentaitoihin liittyvää hiljaista tietoa ja osaamista, joka on perinteisesti välittynyt osaajalta toiselle. Siksi yksittäisen käsityöläisen, muotoilijan tai taitelijan työskentelyprosessia,
osaamista ja tekniikkaa tallennetaan valokuvaamalla tai videoimalla työtä tekijän omasta näkökulmasta. Kuvaaja asettuu kuin tekijän
asemaan ja pyrkii saamaan tilanteesta mahdollisimman todentuntuisen tekijän näkökulmasta. Katsojalle jää illuusio itsestään
tekijänä.

Suomen käsityön museossa käytetään museoarvon määrityksessä
Suomen museoliiton julkaisemaa merkitysanalyysimenetelmää
tarkoituksenmukaisesti soveltaen eri kokoelmahallinnan prosesseissa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hankintapäätökset
perustellaan käytettävissä olevia taustatietoja menetelmään ja
sen kriteeristöön peilaten. Hankintatietoja kirjattaessa perustelut
jäävät luonnollisesti yleisemmälle tasolle kuin yksityiskohtaisemmassa kuvailuluetteloinnissa ja syvemmälle menevässä tutkimuksellisessa luetteloinnissa.

Leimallista käsityön museon tallennukselle on myös tiivis yhteys
näyttely- ja tutkimustoimintaan. Useat tallennushankkeet ovat
tuottaneet tiettyyn aiheeseen keskittyviä, perusteellista tutkimusta
sisältäviä vaihtuvia, verkko- tai kiertäviä näyttelyitä ja julkaisuja.
Vastavuoroisesti myös vaihtuvista näyttelyistä on museon kokoelmiin tehty tallennusta.

Merkitysanalyysimenetelmä on luonteeltaan yhteisöllistä, tutkimuksellista ja tulkinnallista ja soveltuu hyvin näkökulmaperusteiseen tallennukseen. Suomen Metsämuseo Luston ja Metropolia
Ammattikorkeakoulun konservoinnin koulutusohjelman yhteistyönä
laadittu ohjeistus merkitysanalyysimenetelmästä pohjautuu vas-
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KUVA 20. Museon kokoelmiin tallennettavaa
aineistoa arvioidaan kriittisesti ennen tallen
nuspäätöksen tekemistä. Laajojen ja merkityk
sellisten kokoelmien vastaanottaminen haastaa
tallentamisen resurssit.

taaviin kansainvälisiin analyysimenetelmiin, mutta on tehty suomalaisten museoiden tarpeita ja resursseja ajatellen. Menetelmän
tarkoituksena on auttaa museoita kohdentamaan resurssejaan
ja parantamaan kokoelmien käytettävyyttä.

Kulttuurihistoriallisena museona Suomen käsityön museo tallentaa aineelliseen ja aineettomaan käsityökulttuuriin liittyviä aineistoja. Osallistumalla valtakunnalliseen tallennustyönjakoon toteutetaan näkökulmapohjaista kulttuuri-ilmiöiden tallennusvastuuta.

Tallennussuunnitelma

Museoviraston koordinoiman tallennus- ja kokoelmayhteistyö
sopimuksen (TAKO) allekirjoittaneet museot osallistuvat pitkällä
tähtäimellä kukin toiminta-ajatuksensa ja tallennustehtävänsä
lähtökohdista valtakunnallisesti mahdollisimman kattavan,
kansallista kulttuuriperintöä kuvaavan sekä historiaa ja nyky
päivää koskevan tiedon tallentamiseen tuleville sukupolville. TAKOverkoston vuosille 2018–2021 kirjoitetun strategian visiona on, että
suomalaisten museoiden kokoelmayhteistyö ja kokoelmahallinta on

Suomen käsityön museon nykyisiä kokoelmia kartutetaan valikoiden ja suunnitelmallisesti vanhaa kokoelmaa täydentäen ja nyky
päivästä oleellisia käsityökulttuurin ilmiöitä tallentaen. Uusien
käsityötuotteiden hankintaan ja tallennustyöhön on varattu vuosittainen määräraha, jolla hankitaan pääosin materiaalien käytöstä,
käsittelystä ja muotoilusta kertovia ammattikäsityöläisten, taiteilijoiden ja suunnittelijoiden töitä ja tuotteita.
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Esineet

Euroopan laadukkainta. Suomen käsityön museo osallistuu aktiivisesti omalla toiminnallaan tähän tavoitteeseen.

Esinekartunta vaihtelee vuosittain kokoelmien sisällöstä riippuen
ja esimerkiksi pelastuslahjoitukset saattavat kasvattaa tilastoja
äkillisesti. Hankintaerien määrä on viime vuosina kuitenkin pysynyt 30–40 luokassa. Niistä ostoja on pieni osa, noin 5–10 %. Noin
53 000 esinettä sisältävästä kokoelmasta on luetteloitu pääosa.

Suomen käsityön museon tallennussuunnitelma kirjataan osaksi
museon pitkän ja lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmaa. Priori
soinnit ja painopisteet liittyvät nykyajan oleellisiin käsityökulttuurin
teemoihin ja ilmiöihin. Tallennustavat ja käytettävät menetelmät
valikoituvat ajankohtaisten hankkeiden ja resurssien mukaan osana
perustyötä tai valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmayhteistyön
(TAKO) ajankohtaishankkeina sekä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa museologian opiskelijoiden tekeminä nykytallennusharjoituksina. Nykytallennuksella saadaan talteen tietoaineistoa
enemmän ja monipuolisemmin kuin takautuvassa tallennuksessa.
Käytettäviä menetelmiä - haastattelut, valokuvaus ja videokuvaus kehitetään ja niiden osuutta vahvistetaan kokoelmatyössä.

Valokuvat ja AV-aineisto
Museon valokuvakokoelmat ovat oma itsenäinen, jatkuvasti karttuva kokoelmansa, jossa on noin 90 800 valokuvaa. Vanhimmat kuvat
ovat lasinegatiiveja 1900-luvun alusta ja muita kuvaformaatteja
ovat diapositiivit, negatiivit ja kuvavedokset sekä uudempana kuvaformaattina digitaalisessa muodossa olevat valokuvat. Kokoelmat
karttuvat lahjoituksina tulleista kuvista, museon tekemästä käsityöläisten nykydokumentoinneista kertyvästä materiaalista sekä
museon oman toiminnan tallentamisesta valokuvin. Suomen käsi
työn museon valokuvakokoelmista on digitoitu noin 80 000 kuvaa
ja tavoitteena on, että ne kaikki, resurssien mukaan, luetteloidaan
kokoelmajärjestelmään. Tällä hetkellä kuvista on luetteloitu
sähköiseen kokoelmahallintajärjestelmään lähes puolet.

Suomen käsityön museon osastona toimiva Konservointikeskus
osallistuu kokoelmahankintapäätöksiin kuntoarvioijana sekä
materiaali- ja tekniikka-asiantuntijana. Tallennusprosesseissa
konservaattorit vastaavat ehkäisevän konservoinnin toteutumisesta
sekä esineiden turvallisesta säilytyksestä ja tarvittaessa tehtävästä
teknisestä konservoinnista.

Audiovisuaalisen aineiston osuus arkiston kokoelmissa on hieman
yli 310 kpl, ja niistä lähes kaikki on luetteloitu sähköiseen kokoelmahallintajärjestelmään.

Kokoelmien jaottelu aineistotyypeittäin,
kartuntamäärät ja seuranta

Arkistoaineisto

Suomen käsityön museo ja Suomen kansallispukukeskus tallentavat suomalaista käsityökulttuuria esineinä, valokuvina, liikkuvana
kuvana, äänitallenteina, asiakirja-aineistona, lehtileikkeinä,
piirroksina/luonnoksina ja kirjallisuutena.

Suomen käsityön museon arkistojen kokoelmat jakaantuvat kahteen erilliseen kokonaisuuteen, museon omaan ja ulkopuoliseen
kokoelmaan. Oma kokoelma sisältää Suomen käsityön museon
oman toiminnan tallentamisesta syntynyttä aineistoa. Suomen
käsityön museon arkistoon tallennetaan kokoelmien hankintaan,
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tutkimustoimintaan sekä näyttelyihin ja erilaisiin tapahtumiin
liittyvät asiakirjat. Arkiston ulkopuolinen kokoelma muodostuu
lähinnä lahjoituksina tulleesta aineistosta. Lahjoittajia ovat käsija taideteollisuusalan oppilaitokset, käsityöalan yrittäjät ja harrastajat sekä alan oppilaitoksista valmistuneet, jotka haluavat tallentaa opiskeluun liittyvän aineistonsa museoon. Arkistoon tulevat
lahjoitukset arvioidaan tapauskohtaisesti, jolla varmistetaan, että
aineisto sopii museon tallennusvastuuseen. Tavoite on tallentaa
hyvin monipuolisesti käsityöhön ja käsityön tekemisen ja koulutuksen historiaan liittyvää aineistoa, joka tukee omaa museotyötä.

tä, laajuus oli noin 150 hyllymetriä. Suurin yksittäinen, vuonna 2013
lahjoituksena tullut, kokoelma on Fredrika Wetterhoff -säätiön
kokoelma, jonka laajuus on 52,4 hyllymetriä. Paperimuodossa
olevien asiakirjojen lisäksi arkiston kokoelmissa on alan yrittäjien,
suunnittelijoiden ja harrastajien mallipiirustuksia ja luonnoksia
useita tuhansia, joista lähes puolet on digitoitu. Lehtileikekokoelmassa on noin 7500 artikkelia. Kokoelma karttuu edelleen,
aiempaa harkitummin, vain käsityön museoon liittyvillä artikkeleilla. Kansallispukutarkistukset tuottavat arkistoon runsaasti tutkimusaineistoa. Määrä vaihtelee vuosittain tarkistettujen pukujen
lukumäärään mukaan.

Suomen käsityön museon asiakirja-aineisto karttuu muun tallennettavan aineiston ohella ja kartuntamäärät vaihtelevat vuodesta
toiseen. Arkistossa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 1221 nimiket-

KUVA 21. Suomen käsityön museon kokoelmat
sisältävät esineitä, valokuvia, arkistoaineistoa,
piirustuksia, ääni- ja videotallenteita sekä kirjoja.
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erikseen laaditulle tietolomakkeelle, näin aineistotyypit muodostavat toisistaan hieman varioidun ja karttuvan tietokannan.
Diaario-tietokanta sisältää keskitetysti kaikkien aineistojen
hankintatiedot.

Kansallispukuneuvoston mittava tutkimusarkisto siirtyi kansallispukukeskukselle vuonna 2010 ja sitä käytetään keskuksen työssä
päivittäin. Tutkimusarkisto pyritään digitoimaan käyttöä varten.
Perinteisten paperisten asiakirjojen lisäksi kokoelmissa on myös
sähköinen arkisto, johon kuuluu kaikki se materiaali, joka on alun
pitäenkin tuotettu sähköisenä. Digitaalisen aineiston osuus kokoelmassa kasvaa jatkuvasti ja tasaisesti, sillä lähes kaikki uusi aineisto – esimerkiksi haastattelut, valokuvat ja videot - on digitaalisessa
muodossa.

Suomen käsityön museon tietuemäärät vuonna 2018.

Kirjat
Suomen käsityön museon kirjaston kokoelmissa on yhteensä
7378 nimikettä. Kokoelma kasvaa museon tarpeiden sekä museon
henkilökunnan toiveiden ja ehdotusten perusteella tehdyillä hankinnoilla, että lahjoitusten avulla. Lahjoitusten avulla museon on
onnistunut täydentämään puuttuvia vuosikymmeniä ajalta, jolloin
museon kokoelmat olivat pakattuina varastoissa odottamassa
sopivia tiloja. Kirjaston kokoelmat karttuvat jonkin verran myös
museoiden julkaisuvaihdon myötä. Kirjaston osalta painotetaan
uusimman alan kirjallisuuden hankintaa määrärahojen puitteissa.
Kirjaston kokoelma palvelee käsikirjastona museon omaa henkilökuntaa sekä käsityöstä kiinnostuneita. Aineistoa ei lainata ulos.

Diaario

6 000

Esineet

53 000

Kuvat

38 000

Asiakirja-arkisto

1 650

Leikearkisto

7 500

Käsikirjasto

7 500

Piirustus- ja luonnosarkisto

6 000

Kansallispukukeskuksen esineet

2 100

Ryijytiedot

2 800

Tutkimusarkisto
Yhteensä

17 000
129 450

Kokoelman kartunnan seurantaa ja tilastollista kuvailua tehdään
vuosittain toimintakertomusta varten sekä omassa työyksikössä
ja organisaatiossa että Museoviraston valtakunnallisia tilastoja
varten. Myös TAKO-verkoston toiminta edellyttää kvantitatiivista
vuosikartunnan raportointia. Työn läpinäkyvyyden ja laadun parantamiseksi on tärkeää tiedostaa toimintatavat ja menetelmät sekä
kehittää niitä muiden museoiden kanssa yhteismitalliseen suuntaan.

Tietuemäärät
Suomen käsityön museossa kokoelmanhallintajärjestelmään on
kirjattu tietoja kaikista museon tallentamista objektityypeistä: esineistä, kuvista, asiakirjoista, lehtileikkeistä, kirjoista, piirustuksista/luonnoksista ja kansallispuvuista. Lisäksi on oman työskentelyn
tueksi koottu laajat tietokannat, jotka sisältävät tietoa julkaistuista
tutkimuksista ja ryijyistä. Kunkin aineiston tiedot kirjataan niille
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Digitointisuunnitelma

(PAS) koskevien periaatteiden kirjaaminen. Pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu PAS-palvelu takaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten kansallisten digitaalisten tietovarantojen pitkäaikaissäilyttämisen ja museo liittyy palveluun heti, kun palvelu on
käytettävissä ja se on museon resurssien puitteissa mahdollista.
(liite)

Suomen käsityön museon digitointiaste on arvioitu nykyisellään
olevan noin 62%. Digitointikäytäntö on muotoutunut Suomen käsityön museon toiminnassa vähitellen käytettävissä olevien teknisten
ja henkilöresurssien myötä 1990-luvulta alkaen.
Objektien digitointia tehdään luetteloinnin yhteydessä kuvaamalla
tai skannaamalla. Uusi luettelointi sisältää ajantasaisen digitoinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että esineistä ja kuvista tallennetaan luetteloinnin yhteydessä vähintään tunnistekuvat, joiden suositusleveys
on 400 px (minimi 250 px, maksimi 600 px). Julkaisuissa käytettävämpään ja isompaan kokoon (leveys max. 1200 px, korkeus max.
1080 px) aineistot digitoidaan harkinnan mukaan synergian aikaansaamiseksi muun toiminnan tai valokuvaajan erillisten projektien
yhteydessä, esimerkiksi tutkijoille aineistoja kuvattaessa. Takautuvaa digitointia tehdään kahdella tavalla: täydentävänä tallennuksena muun ajankohtaisen kokoelmatyön osana sekä projektiluontoisesti museon vapaaehtoisten avulla.
Suomen käsityön museon laajaa tekstiilinäyteaineiston digitointia jatketaan vuoden 2018 pilottiprojektin tavoin vapaaehtois
työntekijöiden avulla. Museoammatillinen henkilö perehdyttää,
ohjaa ja on vapaaehtoisen saatavilla yhteisesti sovittuna aikana
digitoinnin edetessä. Tehtävä on rutiiniluontoinen ja museolle
hankitun tekniikan avulla käyttäjäystävällinen toteuttaa. Pilotoinnin
jälkeen toimintamuoto on vakiinnutettu toisaalta resurssina,
toisaalta kokoelmapalvelun muotona.
Suomen käsityön museossa laadittavassa digitointisuunnitelmassa
huomioitavia asioita ja toteutuksen kannalta tärkeitä kysymyksiä
ovat digitoitavan aineiston määrittäminen, tavoitteiden asettaminen
sekä käyttölupia ja kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytystä
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KOKOELMIEN HALLINTA
Tietojärjestelmä

Aineiston tuottamisen tavat kehittyvät kohti laajempaa yhteis
toiminnallisuutta ja osallistavuutta. Tietoa halutaan rikastaa myös
yleisöä osallistamalla, joukkoistamisen eri keinoin ja palaute
kanavien välityksellä. Tietojärjestelmiltä edellytetään tässä
kehityksessä vuorovaikutteisuutta, eri käyttäjäprofiilien tukemista
ja integroitavuutta mobiilisovelluksiin.

Kokoelmanhallintajärjestelmä on keskeinen aineistojen tiedonhallinnan, käytettävyyden ja asiakaspalvelun työkalu. Järjestelmään
kirjattuja tietoja käyttävät päivittäisessä perustyössään museoiden
kokoelmatyön ammattilaiset, konservaattorit, valokuvaajat ja
museomestarit sekä alan harjoittelijat ja opiskelijat. Kokoelmanhallinta tukee kokoelmatyön prosesseja. Kaikki museon tallentamat aineistot kirjataan samaan tiedonhallinta
järjestelmään.
Kokoelmien digitointi ja sähköinen luettelointi aloitettiin 1980-luvulla käytössä olevalla tekniikalla. Suomen
käsityön museossa käytetään kokoelmanhallintaan
ruotsalaisen tuottajan (Redorom) tietojärjestelmää
(Polydoc), joka on vielä toistaiseksi käytössä myös
Keski-Suomen alueen muissa ammatillisissa museoissa. Polydoc-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna
1986 ja siitä on nyt käytössä kolmas ohjelmistoversio.
Uuden tietojärjestelmän hankintaprosessi on käynnistetty yhteistyössä Jyväskylän museopalveluiden kanssa. Hankittavan ohjelmiston avulla halutaan edistää
kokoelmanhallinnan tehokkuutta ja saavutettavuutta.
Ohjelmisto tukee kokoelmatyön prosesseja ja oman
toiminnan dokumentointia siten, että vähimmäisluetteloinnin lisäksi aineistoihin kohdistuvat toimenpiteet,
kuten konservointi, siirto, poisto tai laina- ja näyttelykäyttö, kirjataan osaksi aineiston museaalista käyttöhistoriaa.

KUVA 22. Kokoelmahallinnan käsitteistöä
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-hankkeen yhteydessä suomalaisille museoille käännetyn
luettelointiohjeen (www.luettelointiohje.fi) kanssa.

Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän myötä Suomen käsityön
museon kokoelmatietoja julkaistaan kansallisessa Finna-palvelussa, minkä myötä aineistot tavoittavat myös Euroopan digitaalisen
kulttuurin ja taiteen keskus Europeanan asiakkaat.

Museon kotisivuilla on julkaistu yleisölle suunnattu verkkonäyttely
Kulissien takaa, joka kertoo kokoelmaprosesseista ja esineen
matkasta museon kokoelmiin.

Kokoelmanhallintajärjestelmä kytkeytyy Jyväskylän museo
palveluiden pitkän aikavälin tavoitteisiin kokoelmatietojen saavutettavuuden ja digitaalisten palveluiden kehittämisessä sekä
tietovarantoihin liittyvän yhteistyön kasvattamisessa eri organisaatioiden ja toimijoiden välillä.

Osaprosesseja kehitetään luetteloinnin laadun, asiakaspalvelun
sekä kustannustehokkuuden parantamiseksi. Luettelointi on myös
jatkuva, tietoja täydentävä prosessi. Kokoelmalahjoitukset vastaanottaa aineistosta vastaava amanuenssi. Luovutusta varten sovitaan
ensisijaisesti henkilökohtainen tapaaminen museon tiloissa tai
vaihtoehtoisesti lahjoittajan kotona. Koska museon toiminta-alue
on valtakunnallinen, käytetään luovutettavan aineiston kuljettamiseen tarvittaessa myös postin palveluita. Museo ohjeistaa luovuttajia postituksessa. Asiakkaille on laadittu kirjallinen ohjeistus
lahjoituksen yhteydessä huomioitavista asioista.

Kokoelmanhallinnan prosessit
Luetteloinnin prosessit ja siihen osallistuvien, tietoa täydentävien
museoammatilliset roolit:
• Diariointi: kokoelmavastaava
• Pakastus/ puhdistus: amanuenssi, konservaattori

Kokoelman vastaanotto edellyttää hankintatietojen diariointia, joka
on luetteloinnin ensimmäinen toimenpide ja tehdään välittömästi
objektin ja tietojen luovutuksen yhteydessä. Luovutus vahvistetaan
sopimuksella. Tätä edeltää kuitenkin hankintapäätös, joka tehdään
vastuuamanuenssin esittelyn perusteella kokoelmatiimin kokouksessa. Päätöksen vahvistaa museonjohtaja. Poikkeustapauksissa
museo voi ottaa vastaan kontekstitiedotonta aineistoa (esimerkiksi
kansallispukuja), jota ei liitetä osaksi museokokoelmaa vaan käytetään parhaaksi katsotulla tavalla, muun muassa oppimateriaalina.

• Tunnistusluettelointi: amanuenssi tai perehtynyt
projektityöntekijä
• Tutkimusluettelointi: amanuenssi, konservaattori
• Valokuvaaminen: amanuenssi tai valokuvaaja
• Numerointi: amanuenssi tai perehtynyt projektityöntekijä
• Säilytys: konservaattori, amanuenssi, museomestari
• Täydennysluettelointi: amanuenssi, konservaattori,
erityisasiantuntija

Luovutuksen jälkeen projektityöntekijä, amanuenssi tai konservaattori tarkastelee kokoelman yleiskunnon, puhdistaa tarvittavilta osin
ja pakkaa sen odottamaan yksityiskohtaista luettelointia. Orgaanista materiaalia sisältävä aineisto pääsääntöisesti pakastetaan ja
tuhohyönteisten, homeen tai muun pitkäaikaissäilytysriskin ehkäi

Esineiden luetteloinnissa noudatetaan ammatillisten museoiden
käytänteitä kokoelmanhallinta- ja toimintaprosesseista, jotka ovat
yhteensopivat kansainvälisen SPECTRUM-ohjeistuksen
(https://collectionstrust.org.uk/spectrum/) ja Museo2015

47

semiseksi kokoelma tarvittaessa erityiskäsitellään konservaattorin
toimesta. Objektin sijainti, mukaan lukien tilapäinen säilytyspaikka,
kirjataan aina kokoelmanhallintajärjestelmään.

ja projektikohtaisesti määräaikaista luettelointihenkilökuntaa
palkkaamalla.

Vähimmäisluetteloinnin tekee museoammatillinen henkilö. Käytännössä luettelointi etenee pääosin takautuvana ja työn kasaantuessa
tai erillisprojekteissa sitä on edistetty määräaikaista henkilökuntaa
palkkaamalla. Tutkimushankkeiden yhteydessä tehdään yksityiskohtaisempaa tiedon rikastamista esimerkiksi konservoinnin tai
henkilöhaastatteluiden yhteydessä. Osaprosessit linkitetään luettelointitietoihin ja tehtävästä vastaa museoammatillinen henkilö.

Täydennysluettelointia suoritetaan eri kokoelmaprosessien yhteydessä, jotta objektille tehdyt ja siihen liittyvät toimenpiteet saadaan
kirjattua osaksi sen elämänkaarta museossa. Esimerkiksi kun
objektia käytetään näyttelyssä, kirjataan sille tehdyt huoltotoimenpiteet sekä täydennetään puuttuvat asiasanat ja digitaalinen kuva
niiden puuttuessa. Kontekstitiedon lisääminen kasvattaa objektin
museoarvoa. Täydennysluettelointia voidaan edistää myös määräaikaisten, esimerkiksi kesätyöntekijöiden, työllä.

Kuvailu- ja etenkin tutkimuksellista luettelointia tehdään resurssien rajoissa. Kokoelmanäyttelyiden tai muiden erillishankkeiden
yhteydessä parempaa tulosta voidaan saada harkinnan mukaan

Kokoelmahallinnan haasteita ovat aikaa ja tilaa vaativat resurssit.
Monet osaprosessit vaativat yksityiskohtiin menevää pikku
tarkkuutta ja systemaattisuutta, mutta kokoelmatyössä on myös

KUVA 23. Kokoelmatyöhön kuuluu useita tärkeitä,
hyvin käytännöllisiä työvaiheita. Kokoelmia pakataan
ja kuljetetaan, luetteloidaan ja valokuvataan.
Luetteloitu esine pakataan silkkipaperiin ja viedään
kokoelmakeskukseen.
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osaprosesseja, jotka laajemmasta kontekstista irrallaan ovat toistuvia ja lyhyitä eivätkä vaadi varsinaisesti museoammatillista osaamista, vaikka ovatkin merkityksellisiä. Tällaisissa rooleissa voidaan
kokeilla vapaaehtoistyöntekijöiden tai harjoittelijoiden täydentävää
resurssia, joka tapahtuu ammatillisen henkilökunnan perehdytyksessä ja ohjauksessa. Vapaaehtoistyön toimiessa sujuvasti saadaan
aikaa vieviä työtehtäviä suhteellisen tehokkaasti edistettyä, mikä
taas heijastuu välillisesti museokokoelmien saavutettavuuden ja
käytettävyyden paranemiseen. (katso Suomen käsityön museon
kokoelmatoiminnan osallistavasta vapaaehtoistyöstä osiosta
Kokoelmapalvelut: Yhteisölliset palvelut)

ka. Suomen käsityön museon tulevaisuus näyttää tässä mielessä
myönteiseltä, sillä vuoden 2019 aikana toteutuu tietojärjestelmäsiirto ja kokoelmakeskuksen laajennus sen jälkeen, arviolta vuonna
2023.

Luettelointiohjeistus
Spectrum-standardissa ja kansallisen Museo2015 -hankkeen
luettelointiohjeistuksessa kerrotaan, miten museon kokoelmatyön
prosesseissa eli eri kokoelmatoimintaan liittyvissä työtehtävissä ja
rooleissa syntyvää tietoa ja dokumentointiaineistoa tallennetaan
tietojärjestelmään kattavasti ja yhdenmukaisella tavalla hyödynnettäväksi myöhemmin asiakaspalvelun eri käyttöyhteyksissä.

Suomen käsityön museossa arvoluokitusta on tehty luettelointi
ohjeiden mukaan 1980-luvulta alkaen karkeana kuntoarviona
asteikolla 1–4. Luokka on määräytynyt luetteloivan henkilön omasta arviosta ja annetusta ohjeesta (ks. liite x). Luetteloinnin laadun
parantamiseksi 2010-luvun alkupuolella laadittiin asteikko (ks.
liite x), joka on aikaisempaa yksityiskohtaisempi ja jossa objektille
annettu arvoluokka perustuu konservaattorin erikoisosaamiseen ja
tarkasteluun. Molemmissa luokituksissa kunto suhteutetaan tulevaan näyttelykäyttöön. Uudempaa ja asiantuntijuuteen perustuvaa
luokitusta käytetään ensisijaisesti tutkimuksellisessa luetteloinnissa, näyttely- tai muiden kokoelmatietoa syventävien projektien
yhteydessä sekä harkinnan mukaan erityistapauksissa esimerkiksi
vanhojen kokoelmien analysoinnissa. Asiantuntijan analysointi
vaatii luonnollisesti enemmän resursseja ja siksi sitä varten aineistosta on tehtävä tilannekohtaista ja tarkoituksenmukaista valintaa.
Epäjohdonmukaisuus päinvastaisten numerointitapojen kesken on
päässyt syntymään ja käytänteen muutos tehdään uuteen tieto
hallintajärjestelmään siirtymisen yhteydessä.

Luettelointiohjeistus ryhmittelee ja nimeää asioita, joihin kiinnitetään tietojen tallennuksessa ja kirjaamisessa huomio.
Luettelointiohjeistus on järjestetty kolmeen kokonaisuuteen.
Sen sisältönä on:
• ohjeet objektin tietojen kirjaamiseksi
• ohjeet aika-, paikka-, toimija, osoite- ja yhteystietojen
sekä sijaintipaikan tietojen kirjaamiseksi
• ohjeet, jotka koostuvat museo-objekteille tehtävistä toimenpiteistä sen jälkeen, kun ne on liitetty museon kokoelmiin
Objektin (tai objektiryhmän) tietoja ovat tunniste-, hankinta-,
keruu- ja kaivaustiedot sekä oikeuksia koskevat tiedot. Objektin
tietoja ovat niin ikään historiatiedot kuten omistus-, valmistusja käyttöhistoria sekä fyysiset kuvailutiedot kuten materiaalit,
tekniset tiedot, merkinnät, mitat ja sisällön kuvailu. Myös objektin
käyttämisen tiedot, sijainti, objektiin liittyvät vaatimukset ja lähteet
on ohjeistettu.

Kokoelmatyön kehittämisessä ovat avainasemassa tarkoituksenmukaiset ja kattavat tiedonhallintajärjestelmä ja kokoelmalogistiik-
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Poistopolitiikka ja -prosessi

Tietojen hallintaa koskevat muutosten kirjaamisen ja muutoshistorian tallentamisen ohjeet sekä tietojen käyttöön ja luottamuksellisuuteen liittyvät ohjeistukset.

Luettelointi on päättymätön prosessi, kunnes objekti poistetaan
museon kokoelmahallinnasta. Suomen käsityön museossa tehdään vuosittain vain yksittäisiä tai muutamia poistoja. Käsityönä
valmistetut objektit ovat lähtökohtaisesti uniikkeja ja kokoelmassa
on rajoitetusti toisiaan vastaavia esineitä, kuten teollisesti valmistetut työvälineet. Jos esine kuitenkin on saanut heikoimman kunto
luokituksen (= huonokuntoinen/ erittäin huonokuntoinen, ulkonäkö
puutteellinen, ei ripustusmahdollisuutta, ei kestä näyttelyä) ja
erityisesti, jos esineen sisältämät kontekstitiedot ovat sen lisäksi
puutteelliset, se voidaan poistaa kokoelmasta.

Ohjeet aika-, paikka-, toimija, osoite- ja yhteystietojen sekä sijaintipaikan tietojen kirjaamiseksi koskevat henkilöitä, henkilöryhmiä
ja organisaatioita.
Toimenpidetietoja ovat kokoelmaprosesseihin liittyvät tiedot kuten
inventointi, katoaminen/vahingoittuminen, näyttelyt, konservointi,
korvaukset, kuljetus, kuntoarvio ja -kartoitus, lainat, vastaanottaminen, luovuttaminen, poisto, vakuuttaminen.
Niin sanotut vähimmäistiedot ovat niitä tietoja, jotka luetteloinnissa
tulisi kirjata kokoelmanhallintajärjestelmästä riippumatta. Luettelointiohjeistus ei ole tietojärjestelmän täyttöohje ja Suomen käsityön museossa on verrattu ohjeistusta käytössä olevan Polydocohjelmiston ominaisuuksiin. Vähimmäistietoja koskevat ohjeistus
on ohjelmiston ikä huomioiden yllättänyt positiivisesti yhteen
sopivuudellaan.

Kokoelmapoistot tehdään aina kollegiaalisesti kokoelmatiimipalaverissa ja perustelut kirjataan muistioon. Päätöksessä on oltava mukana vähintään yksi kokoelmaa tunteva amanuenssi sekä
konservaattori. Museonjohtaja hyväksyy poistopäätösasiakirjan.
Poistoprosessi dokumentoidaan tietojärjestelmään. Tämän jälkeen
esine poistetaan tarjoamalla palautusta alkuperäiselle lahjoittajalle, mahdollisesti siitä kiinnostuneelle toiselle museolle tai materiaaliksi yleishyödylliselle taholle. Poistettava objekti voidaan myös
tuhota.

Vähimmäistietoja ovat objektin tunnistetiedot kuten objektin omistava organisaatio/ vastuuyksikkö/ osasto, kokoelma, objektityyppi,
objektin tunnus, nimi ja lukumäärä. Vähimmäistietoja ovat hankintaan liittyvät tiedot kuten hankinta-aika, -tapa, perusteet, toimijat
ja ehdot. Historiatietoihin kuuluvat omistukseen, valmistukseen ja
käyttöön liittyvät tiedot, kuvailutietoihin fyysinen kuvailu, materiaalit, merkinnät, mitat, sisällön kuvailu, asiasanat ja luokitukset.
Vähimmäistietoihin kirjataan myös objektin käyttämiseen ja sijaintiin liittyvät tiedot sekä sitä koskeva muutoshistoria.

Kokoelmasiirtoina poistot ovat myös käytännössä harvinaisia
Suomen käsityön museossa. Valtakunnallinen TAKO-yhteistyö
kannustaa museoita tarkistamaan tallennustehtäväänsä
ja neuvottelemaan kokoelman osien siirroista museoiden välillä
ja kehittämään myös tätä kautta tallennustoimintaa laadukkaampaan ja saavutettavampaan suuntaan.
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KOKOELMIEN HOITO, SÄILYTYS JA TURVALLISUUS
Kokoelmien hoito

• museotyössä noudatetaan ICOMin museotyön eettisiä ohjeita
• kokoelma-aineistoja käsitellään huolellisesti ja varovasti
niitä vaurioittamatta
• aineistojen säilyttämisessä huomioidaan aineistojen
vaatimat olosuhteet, joita seurataan aktiivisesti
• aineistot sijoitetaan säilytystiloihin huolellisesti
ja turvallisesti, sijaintipaikkatieto on tiedossa
• kuljetus- ja siirtotilanteet suunnitellaan etukäteen
ja aineisto suojataan asianmukaisesti

Suomen käsityön museon kokoelmanhoidon pääpaino on ehkäisevässä konservoinnissa, joka on keskeinen keino vaikuttaa aineistojen säilymiseen ja turvaamiseen normaalioloissa. Ehkäisevä
konservointi parantaa kokoelmaturvallisuutta myös kriisitilanteissa
ja kriisien jälkitoimissa. Konservointikeskuksessa ja kokoelmakeskuksessa aineistojen konservoinnista vastaavat kuhunkin aineistoon erikoistuneet konservaattorit. Myös muu henkilökunta
on aineistoja käsitellessään sitoutunut ehkäisevän konservoinnin
periaatteisiin:

KUVA 24. Museon työntekijät ovat kulttuuri
perinnön hoidon, säilyttämisen ja turvaamisen
asiantuntijoita. Tekstiilin pintapuhdistus voidaan
tehdä esimerkiksi imuroimalla suojaharson läpi.
Tekstiileihin kiinnitetään tunnistusnumerot ompe
lemalla. Kokoelmien säilytystiloissa ylläpidetään
esineiden säilymistä varmistavaa lämpötilaa ja
suhteellista ilmankosteutta. Suurikokoiset piirus
tukset säilytetään sileinä arkistolaatikostoissa
ja kaikilla esineryhmillä on niille sopivat suoja
materiaalit.
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tekninen konservointi ja mahdollinen restaurointi. Konservaattorit
sekä valvovat ja suorittavat kokoelmien säilytystä kokonaisuudessaan, että ohjeistavat muuta henkilökuntaa kokoelmien
käsittelyssä.

• aineiston säilytyksessä käytetään pitkäaikaiseen säilytykseen
hyväksyttyjä materiaaleja
• aineistoissa havaitut vauriot dokumentoidaan
• konservointitoimet toteutetaan konservaattoreiden toimesta,
tehdyt konservointitoimet dokumentoidaan
• mahdolliset poistot kokoelmista toteutetaan vahvistetun
poistoprosessin mukaisesti

Konservaattoreiden ja restauroijien ammattikunta työskentelee
museoissa, arkistoissa ja kirjastoissa, mutta myös yksityisinä
ammatinharjoittajina. Taustayhteisöstä riippumatta on ammattitaitoisen konservaattorin omassa työssään noudatettava niitä
kansainvälisesti hyväksyttyjä konservoinnin periaatteita, joiden
tarkoituksena on turvata esineellisen kulttuuriomaisuuden säilyminen tuleville sukupolville. Toiminta sisältää sekä suhtautumisen ja
asenteen säilyttämistyötä kohtaan, että ne tietyt, tutkitut toimintatavat, joilla työtä tehdään.

Konservointi
Museoalan kansainvälisesti hyväksytyn määritelmän mukaan
konservointi on yleiskäsite, joka tarkoittaa museokokoelmien
säilytystä. Kokoelmien säilyttämisessä on kyse tunnistetuista
hyvistä toimintatavoista ja niiden huolellisesta noudattamisesta,
kaikkien kokoelmatoiminnassa mukana olevien asenteesta, oman
työn ja toisten työn arvostamisesta. Merkittävä osa museoiden
esinekokoelmien säilyttämisestä perustuu ehkäisevään konservointitoimintaan.

Konservaattori on museoammatillisesta henkilökunnasta se, jonka
työ liittyy kaikkein läheisimmin esineen materiaaliseen olemukseen. Konservaattorin ammattitaidolla on suora yhteys esineen
autenttisuuden säilymiseen. Konservoinnissa yhdistyy tekninen ja
tieteellinen tieto esteettiseen näkemykseen ja käytännön taitoihin.
Konservoinnilla varmistetaan esineiden paras mahdollinen käsittely, esittely ja säilytys.

Länsimaisen konservointitoiminnan perusperiaatteita on mahdol
lisimman vähän kajoava toimintatapa, sellaisten menetelmien
käyttö, jotka mahdollisimman vähän, jos ollenkaan, vaarantavat
alkuperäisen, autenttisen esineen, sen materiaalit ja sen valmistustavat. Konservoinnin lähtökohtana on esineen ymmärtäminen
ennen konservointitoimenpiteiden aloittamista. Toimenpiteitä
suunniteltaessa on hahmotettava, mistä kaikesta muodostuu
esineen kokonaisuus, mikä on se historia ja konteksti, joka esineeseen kuuluu ja mitä esineelle on tapahtunut. Mikä on ilmeistä
ja kuinka paljon menneisyyttä ja esineen nykyistä olemusta on
tutkittava, jotta esineen ymmärtää.

Kokoelmien konservointihistoria
Tähän asti Suomen käsityön museon konservointipolitiikka ja kokoelmien hoito on määritelty vain yleisluontoisesti. Koko tähänastisen
toiminta-aikansa Konservointikeskus on myynyt konservointipalveluja ulkopuolisille yksityishenkilölle tai yhteisölle, jonka hallussa
on konservointia vaativa arvotekstiili tai tekstiilikokoelma. Tämän
vuoksi Konservointikeskus ei ole vastannut Suomen käsityön museon kokoelmien säilytyksestä ja on osallistunut kokoelmien säily-

Esineiden käsittelyn ja kokoelmanhoidon eli säilyttämisen asiantuntijoita ovat konservaattorit, joiden työhön kuuluu myös esineiden
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tykseen ja ehkäisevän konservoinnin suunnitteluun ja toteutukseen
vain tarvittaessa ohjeistamalla kokoelmaosastoa.

ja riittävän hyväksi, minkään esineryhmän sisällä ei ole erityisiä
suuria ongelmatapauksia, jotka olisivat tuhoutumassa ja samalla
vaurioittaisivat muita esineitä. Valtaosa kokoelmista säilytetään
säädellyissä olosuhteissa. Säilytyksen akuutti ongelma on ollut
usean muuton jälkeinen epäjärjestys, liian ahtaat säilytystilat
ja ahtaasti tehty pakkaaminen sekä vanhentuneet pakkaus
materiaalit, mutta muita erityisiä vaurioittavia tekijöitä ei
kokoelmien säilytyksessä ole.

Suomen käsityön museon esinekokoelmien teknisessä konservoinnissa on keskitytty suurten näyttelyprojektien toteuttamiseen.
Periaatteena on, että konservaattori tekee kaikille näyttelyesineille
ja -lainoille tarvittavat kuntotarkastukset ja mahdolliset konservointitoimenpiteet. Vuosina 2004–2017 pöytäliina-, ryijy-, Virkki- ja
kansallispukunäyttelyihin sekä uuteen perusnäyttelyyn konservoitujen tai huollettujen tekstiilien kokonaismäärä on 1500 esinettä.
Konservointikeskuksen oman henkilökunnan lisäksi työssä on ollut
mukana konservaattoriopiskelijoita, museoapulaisia sekä projekti
tutkijoita. Tällöin vaativimman konservointityön tekee konservaattori ja mahdollisia muita työvaiheita tehdään konservaattorin
ohjeistamana.

Säilytystila- ja hyllyjärjestely on aloitettu ja samalla, kun tehdään
esineiden paikkatietoinventointia, on mahdollista myös uusia osa
pakkausmateriaaleista. Osakokoelmia, mm. nahka- ja turkis
kokoelma on kuntotarkastettu ja kokonaan uudelleenpakattu.
Yleisesti esineiden käsittelyyn ja kuljetuksiin joudutaan kiinnittämään huomiota.

Näyttelytarpeiden lisäksi museon kokoelmaesineitä on konservoitu
silloin, kun niiden kunto on ollut erityisen ongelmallinen ja edellyttänyt toimenpiteitä säilytystä varten. Erityistapauksissa Konservointikeskuksessa on valmistettu tarvittavat lisätuet esimerkiksi
kolmiulotteisille tekstiiliesineille.

Kokoelmahoidon tulevaisuus
Konservointikeskuksen toimintoja kehitetään Jyväskylän kaupungin
museoverkkoselvitykseen pohjautuen. Jyväskylän kaupungin
museopalveluiden sekä Suomen käsityön museon toiminta
suunnitelmissa vuodelle 2018 on todettu tarpeelliseksi suunnata
Konservointikeskuksen työpanosta erityisesti kaupungin museo
palveluiden omien museoiden kokoelmiin. Tavoitteena onkin
siirtyä jatkossa hoitamaan yhä enemmän omia kokoelmia ja tukea
ehkäisevän konservoinnin onnistumista. Samalla pyritään siihen,
että museoiden konservointitoiminta määritellään konservointi
politiikaksi, joka on konservointitoimintojen menettelytapaohjeisto.
Uusien linjausten myötä myös Keski-Suomen museon tekstiilikokoelman ja tarvittaessa Jyväskylän taidemuseon tekstiili
taideteosten konservointi tehdään Konservointikeskuksessa.
Myös valtakunnallinen ehkäisevään konservointiin sekä arvo

Luetteloinnin yhteydessä on osalle kokoelmaesineistöä annettu
konservaattorin tekemä kuntoluokitus. Tällöin konservaattori on
tarkastanut myös materiaalianalyysit sekä tekstiilin valmistukseen,
ulkonäköön ja rakenteeseen liittyvät asiat. Tarvittavat merkinnät ja
mahdolliset korjausmuutokset tehdään luettelointitietoihin.
Museon tekstiilikokoelman kuntoarviointia on tehty eräille osakokoelmille, mutta täysin vakiintunut käytäntö kuntoarviointi ei vielä
ole. Kokoelmien laajempaan kuntoinventointiin ei toistaiseksi ole
ollut mahdollisuutta, mutta se ei myöskään ole ollut ehdottoman
tarpeellista. Esinekokoelmien yleiskunto tiedetään kohtuulliseksi
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tekstiileihin liittyvä neuvonta-, koulutus- ja konsultointitoiminta
säilyy edelleen Konservointikeskuksen toiminnassa.

Museon keskustan toimisto- ja näyttelytilojen yhteydessä As Oy
Säästökeskuksen Kauppakatu 25/Kilpisenkatu kiinteistössä on
lisäksi pysyvät säilytystilat arkistoaineistolle, valokuville, av-aineis
tolle sekä kirjoille ja väliaikaiset säilytystilat museoon tulevalle
museoesineistölle. Myös näissä tiloissa on hälytysjärjestelmä ja
näyttely- ja arkistoiloissa vakioilmastointikoneet. Museon tiloissa
on lisäksi tallentava kameravalvontalaitteisto ja ulko-ovissa
varmuuslukitus. Näyttelytiloissa on LED-valaistus.

Museon kokoelmaosaston strategiassa 2011–2020 on tavoitteiksi
asetettu:
• Tekstiilien säilytystilojen kapasiteetin maksimointi
uudistuksin, lisärakentein ja uudelleen järjestelyin
• Kokoelmien kuntokartoitus ja konservointisuunnitelman
toteuttaminen

Tulevaisuudessa arkistoaineisto, valokuvat ja mahdollisesti myös
kirjasto siirtyvät säilytettäväksi Jyväskylän museoiden suunnitelmissa olevaan laajennettuun kokoelmakeskukseen Salmirantaan.
Alustavan suunnitelman mukaan 2020-luvun alkupuolella valmistuvaan laajennukseen saadaan lisää tilaa myös esinekokoelmille.

• Ehkäisevän konservoinnin aloitus ja pitkäaikaispakkausten
uusiminen
• Asetettuja tavoitteita on jo päästy toteuttamaan erityisesti
olemassa olevien säilytystilojen lisärakenteilla ja järjestämisellä sekä pakkausten uusimisella ja pakkausmenetelmien
parantamisella.

Kaikissa niissä säilytystiloissa, joissa kokoelmaesineitä käsitellään
esimerkiksi luettelointia varten, on käytössä tuhohyönteisten tarkkailuansat. Kaikki museoon tuleva orgaanista materiaalia olevat
esineet, niin näyttelyesineet kuin kokoelmaesineet, pakastetaan
ennen kuin ne siirtyvät varsinaiseen käsittelyyn joko luettelointiin, säilytykseen tai näyttelyyn. Pakastaminen harkitaan kuitenkin
tilannekohtaisesti siten, että sellaiset materiaaliyhdistelmät, joissa
on kylmyyttä kestämätöntä materiaalia, vain tarkastetaan ja pinta
puhdistetaan huolellisesti.

Säilytys
Suomen käsityön museon ja kansallispukukeskuksen kokoelmat
säilytetään kontrolloiduissa museo-olosuhteissa asianmukaisesti
pakattuina, ja kaikessa käsittelyssä noudatetaan esineitä turvaavaa
huolellisuutta.
Suomen käsityön museolla on Salmirannassa vuonna 2009 valmistuneen Konservointikeskuksen ja Jyväskylän museopalveluiden
kokoelmakeskuksen yhteydessä kaikkiaan 11 osittain 2-kerroksista
säilytystilaa, joissa on hälytysjärjestelmä ja vakioilmastointikoneet.
Noin 1 670 neliötä kattavissa tiloissa säilytetään museon esine-,
tekstiili- ja kansallispukukokoelmat. Kokoelmakeskuksen tekstiilien säilytystila on kuitenkin lähes täynnä ja siksi osa aineistoista
on toistaiseksi jouduttu sijoittamaan olosuhteiltaan vain riittävän
tasaiseksi katsottuihin tiloihin.

Museon digitoitujen kokoelmien pitkäaikaissäilytyksen tarpeet
selvitetään ja haasteet ratkaistaan uuden kokoelmahallinta
järjestelmän käytön vakiinnuttua. Tavoitteena on, että järjestelmä
on integroitavissa museoiden yleisesti käyttämiin pitkäaikais
säilytyksen järjestelmiin (PAS-palvelu).
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Turvallisuus

valtaisten viranomaisten nimittäminen, jotka vastaavat kulttuuriomaisuuden turvaamisesta.

Kokoelmien säilytystä ohjaavat Museoviraston varautumisohjeet
museoille sekä Haagin yleissopimukseen (1954) pohjautuva
ohjeistus kansallisen kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi (Laki
kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
ja pöytäkirjan soveltamisesta 1135/1994).

Jyväskylän museopalveluiden kokoelmakeskuksessa ja Konservointikeskuksessa on käytössä pelastussuunnitelma, jonka
mukaan yleisiä varautumisen keinoja ovat:
• paloturvallisuudesta huolehtiminen
• rakennuksen turvallisuusjärjestelmien kunnossapito

Museoviraston varautumisohjeiden mukaan kulttuuriomaisuus
on omaisuutta, jolla on huomattava merkitys kansojen kulttuuri
perinnölle. Kulttuuriomaisuutta ovat arvokkaat taide- ja esinekokoelmat, valokuvat, kirjat ja muut painetut aineistot, äänitteet,
elokuvat, arkistokokonaisuudet, rakennukset ja niiden kiinteät
sisustukset, rakennetut alueet sekä muinaisjäännökset. Haagin
yleissopimus suojaa myös tiloja ja keskuksia, joihin on sijoitettu
näytteille mainittua irtainta kulttuuriomaisuutta tai joiden tehtävänä on irtaimen omaisuuden säilyttäminen.

• laitteiden kunnosta huolehtiminen
• tietoturvallisuudesta ja tiedostojen varmuuskopioinnista
huolehtiminen
• esineiden dokumentointi ja luettelointi ennen sijoittamista
säilytystiloihin
• keskeisen evakuoitavan irtaimiston sijoittaminen
saavutettavasti
• säilytystilakohtaisten huonekorttien laatiminen
• tiedottaminen varautumisen keinoista käyttäjille

Kulttuuriomaisuuden suojelussa pelastuslain mukainen oma
toiminen varautuminen muodostaa turvaamisen perustan. Varautumisessa tulee henkilöturvallisuuden lisäksi huomioida myös
omaisuuden suojaaminen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
vahinkojen ehkäisyyn ja rajoittamiseen sekä kohteesta vastaavan
omaan varautumiseen.

• yhteistyö pelastustoimesta huolehtivien viranomaisten
ja kiinteistöä hallinnoivien kanssa
• poikkeustilanteissa toimimisen harjoittelu (säännölliset
turvallisuuskatselmukset ja koulutus)

Tietoturvallisuus

Varautuminen uhkiin

Suomen käsityön museon kokoelmatoiminnassa toimitaan EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) ,
henkilötietolain (Henkilötietolaki) ja kansallisen tietosuojalain
(kansallinen tietosuojalaki) mukaisesti. Museon kokoelmatoiminnassa syntyy asiakas- ja aineistorekisteri, joka sisältää henkilötietoja kokoelmien asiakkaana olevista tai olleista henkilöistä ja

Kulttuuriomaisuuden suojelun yleisiä varautumisen keinoja ovat
omaisuusluettelon tekeminen, hätätoimenpiteiden suunnittelu
tulipalon tai rakenteiden sortumisen varalta, irtaimen kulttuuriomaisuuden siirtämiseen varautuminen tai varautuminen tällaisen
omaisuuden suojelemiseen paikan päällä sekä sellaisten toimi
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yhteisöistä, tietopalveluun yhteydessä olleista henkilöistä sekä
muistitietokeräyksiin osallistuneista ja kokoelmiin aineistoja
luovuttaneista henkilöistä. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään
huolellisesti ja riskit tiedostaen.
Kokoelmien tietoturvallisuus kohenee entisestään uuden, parin
vuoden sisällä käyttöön otettavan kokoelmahallintajärjestelmän
myötä. Järjestelmän tulee toteuttaa palvelunkuvauksessa kuvatun
palvelutasoluokituksen mukaiset vaatimukset kokonaiskäytettävyydestä ja tukipalveluista (JHS 174 -suositus) ja järjestelmään
kytkeytyvän palvelinympäristön täyttää julkisten ICT-hankintojen
tietoturvavaatimukset. Järjestelmän edellytetään täyttävän myös
Vahti-ohjeen 3/2011 vaatimukset tietoturvasta käyttöönotossa ja
käytöstä poistamisesta sekä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksen
(GDPR) ja ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksiin henkilötietoja
sisältävien aineistojen käsittelyssä ja säilyttämisessä. Järjestelmän
toimittajan odotetaan vastaavan järjestelmän varmuuskopioinnista.
Vaatimuksena on, että päivittäiset varmuuskopiot ovat saatavilla
vähintään viimeisen 30 päivän ajalta ja kuukausikopiot puoli vuotta
taaksepäin tiedon eheys varmistaen.
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KOKOELMIEN SAAVUTETTAVUUS JA KÄYTTÖ
Asiakkuudet ja sidosryhmät

tässä yhteydessä esiin, koska kokoelmapalvelut toimivat sekä itsenäisesti että osana muissa museon palveluissa. Suomen käsityön
museossa kokoelmapalveluiden asiakkaat esimerkiksi tilastoidaan
ja raportoidaan osana muita museokävijöitä.

Museokokoelmien saavutettavuudesta ja käytöstä pu
huttaessa viitataan samanaikaisesti erilaisiin käyttäjä
ryhmiin ja asiakkaisiin. Verkostoista erotellaan sisäisiä
ja ulkoisia asiakkaita. Suomen käsityön mu
seossa on tehty sidosryhmäselvitystä vuon
na 2017. Siinä kartoitettiin asiakasryhmiä
erilaisten yhteistyö- ja palvelumuotojen
pohjalta. Kokoelma- ja tallennustoiminnan
sisäisiä asiakkaita ovat oman organisaation
toimijat, kuten näyttelytoiminnasta vastaava
henkilökunta. Ulkoisia asiakkaita on esimer
kein ryhmitelty luokkiin, kuten muut muse
ot, yritykset ja organisaatiot, yhdistykset,
oppilaitokset, seurakunnat, tutkijat, lahjoit
tajat ja vapaaehtoiset.
Annika Laine on tutkimuksessaan (Museoiden legitimiteetin ainekset ja uhkatekijät: Suomen käsityön
museon stakeholdereiden näkökulma. Pro gradu tutkielma, 2013) haastatellut museon eri sidosryhmien ja
toimijaverkostojen edustajia sekä analysoinut heidän
näkökulmastaan Suomen käsityön museon toimintaa,
toiminnan merkitystä, palveluita ja saavutettavuutta.
Nämä teemat ovat saaneet painoarvoa myös tallennus- ja kokoelmatyötä koskien ja ne halutaan nostaa

KUVA. 25. Suomen käsityön museon sidosryhmät.
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Laineen määrittelyssä museoiden asiakkaat tai yleisö eivät ole yksi
yhtenäinen joukko. Asiakkaat jakautuvat moniin alaryhmiin, joilla
on museoihin keskenään erilainen suhde ja vaihtelevia odotuksia.
Museoiden sidosryhmiä ovat näin ollen ainakin paikalliset asukkaat, paikalliset oppilaitokset, turistit, tiedotusvälineet, sosiaaliset
ja valtion organisaatiot, museoiden työntekijät ja mielipidevaikuttajat. Esimerkiksi museon aihepiiriin perehtyneellä tutkijalla on
varmasti erilaiset odotukset museon tuottamien palvelujen
sisällöstä kuin vaikkapa museossa vierailevalla lapsiperheellä.

sidos ja jotka voivat vaikuttaa museon toimintaan sisältäpäin.
Tällainen sidos voi olla esimerkiksi hallinnollinen suhde.
Ulommaksi sijoittuvat verkostot, joilla tällaista sidosta ei ole, mutta
aika ajoin museon ja näiden toimijoiden välinen suhde aktivoituu
esimerkiksi erillisprojekteissa. Verkoston kuva ei pyri olemaan
kattava, vaan ennemminkin suuntaa antava kuva toimijoista.
Laineen mukaan museo ja sen verkostot ovat eräänlaisessa riippu
vaisuussuhteessa toisiinsa nähden. Museo toimii ihmisiä varten ja
tarvitsee asiakkaita. Yleisön odotukset lisääntyvät sitä mukaa, kun
ymmärrys museoiden asiakkailleen tarjoamista palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista kasvavat. Tästä esimerkkinä Suomen käsityön museon asiakasraadeissa on kerrottu mm. tallennustoiminnasta, keskusteltu kehitystarpeista ja saatu palautetta. Asiakkaat

Alla olevassa kuvassa museon sidosryhmät on sijoitettu Laineen
ryhmittelyä mukaillen ikään kuin toimijoiden pilveen, jossa heidät
jaettu sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin. Lähimmäksi sijoittuvat ne
verkostot, joilla on Suomen käsityön museoon jatkuva ja virallinen

KUVA 26. Museolle tärkeitä asiakkaita ovat mm.
kokoelmalahjoittajat sekä harrastaja- ja ammatti
käsityöläiset. Museo tallentaa ja dokumentoi
ammattikäsityöläisten elämäntyötä.
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ovat toivoneet mm. mahdollisuutta tutustua ja osallistua lähemmin
kokoelmatyöhön, kuten työskentelyyn aineistojen käsittelytiloissa,
näyttelyiden valmisteluun, jopa sisällöntuotantoon. Vapaaehtoistyön pilottihanke ja -malli on tämän asiakaspalautteen pohjalta,
harkinnanvaraisen erillisrahoituksen turvin käynnistetty kokeilu,
jonka on tarkoitus muotoutua jatkossakin vuorovaikutteisen palautteen pohjalta.

kynnyksen paikkaa. Fyysinen saavutettavuus liittyy tekijöihin, joiden
ansiosta museon palveluja pääsee käyttämään vaivattomasti.
Verkkopalvelut – digitoidut aineistokokoelmat ja verkkonäyttelyt –
parantavat Suomen käsityön museon saavutettavuutta ja tukevat
valtakunnallista ja kansainvälistä toimintaa. Verkon kautta saavutettavat palvelut eivät vaadi käyttäjän fyysistä läsnäoloa Jyväskylässä, eikä verkkopalvelujen käyttö ole sidottu esimerkiksi vuoronkaudenaikaan. Verkkopalvelut vahvistavat Suomen käsityön museon
roolia käsityöalan tietokeskuksena ja mahdollistavat yleisön osallistamisen. Käsityöhön liittyviä muistoja, esimerkiksi koulukäsitöistä, voi jakaa eri teemoille luoduilla tarina-aineistonkeruusivuilla.

Saavutettavuus ja verkkopalvelut
Saavutettavuus on yksi museon olemassa olon peruspilareita ja
voidaan jakaa henkiseen ja fyysiseen saavutettavuuteen. Henkisellä saavutettavuudella tarkoitetaan helposti lähestyttävää, matalan

KUVA 27. Museon kokoelmat ovat saavutettavissa
näyttelyiden ja kasvavassa määrin erilaisten
verkkopalvelujen kautta. Kokoelma-aineistoja
digitoidaan verkossa julkaisua varten, ja
tallennushankkeiden tuloksia esitellään verkko
näyttelyissä, esimerkkinä Poron jäljillä – pohjoisen
käsityöläisiä -verkkonäyttely. Perinteisempää
lähestymistapaa edustavat museonäyttelyt,
kuten ”Omin käsin -näyttely vuodelta 2016.
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Museon kotisivujen kävijämääriä tilastoidaan eritellysti. Vuoden
2018 ensimmäisten 7 kuukauden aikana nettikävijöitä on yhteensä
ollut noin 15 000–20 000 kuukautta kohti. Suomen käsityön museon
kokoelmatietoja kävijät eivät kuitenkaan ole päässeet tutkimaan,
sillä vaikka museo julkaisi kokoelmansa ensimmäisten joukossa
verkon kautta tarkasteltavaksi jo 2000-luvun alkuvuosina, ovat ne
teknisen katkoksen vuoksi olleet pois käytöstä usean vuoden ajan.
Puuttuva kokoelmaselain on heikentänyt Suomen käsityön museon
kokoelmapalveluja, mutta käynnissä oleva Jyväskylän museopalveluiden tietojärjestelmän hankinta korjaa tilanteen muutaman vuoden sisällä. Julkisen näkymän puuttumisesta huolimatta museon
kokoelmat on luetteloitu sähköiseen tietojärjestelmään ja digitointi
etenee jatkuvasti. Tietojensiirron jälkeen aineistot ovat haettavissa
myös kansallisesta Finna-käyttöliittymästä. Museon aineistoja esitellään myös verkkonäyttelyiden ja sosiaalisen median välityksellä.

väksi kulttuuriperinnön ja erityisesti käsityöperinteen edistämisen
keinoksi.” (Laine 2013, s.34.)
Suomen käsityön museon kokoelmapalvelut ovat monipuoliset.
Käsityöalan arkisto-, kirjasto- ja tietopalveluja saa keskitetysti
samasta paikasta. Konservointikeskuksen ja kansallispukukeskuksen sijainti Suomen käsityön museon yhteydessä vahvistaa museon
roolia ja asemaa muisti- ja tietokeskuksena.
”Koska käsityöala muuttaa muotoaan ja elää murrosvaihetta, sen
tutkiminen, tallentaminen ja tulkitseminen museon toimesta on
juuri nyt erittäin tärkeää. Käsityöala kaipaa tahoa, joka tulkitsee
sen sisällä ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Käsityöalan ja alalla toimivien näkökulmasta Suomen käsityön museo on
ajankohtainen käsityöalan puolestapuhuja ja alan ilmiöiden tulkitsija ja tallentaja.” (Laine, 2013, s. 42-43.)

Kokoelmapalvelut

Tallennus- ja kokoelmapalvelu

Suomen käsityön museo on alansa muisti ja tietokeskus. Sisältölähtöiset ja laatulähtöiset palvelut ovat Suomen käsityön vahvuuksia ja toisiaan vahvistavia. Sisältölähtöisiä kokoelmapalveluita ovat
käsityöalan muistoaineistojen tallentaminen ja tiedon jakaminen.
Erikoistuminen ja keskittäminen valtakunnallisena erikoismuseona
edistävät käsityötietouden säilymistä, näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Museolle tulee viikoittain useita yhteydenottoja, joissa tiedustellaan
esineiden ja arkistoaineiston lahjoitusmahdollisuutta ja museon
kiinnostusta niihin. Museo tilastoi vuosittaiset asiantuntijapalvelukontaktit. Pääosa lahjoituksia koskevasta neuvonnasta ja palvelusta
tapahtuu verkon kautta ja puhelimitse. Kokoelmatiimi ohjaa kaikkia
asiakkaita kokoelmien vastaanottoon, tietojen luovuttamiseen sekä
pitkäaikaissäilytykseen liittyvissä periaatteissa ja käytännön kysymyksissä. Lisätietoja lahjoituksen vastaanotossa huomioitavista
asioista löytyy myös museon verkkosivuilta.

”Kokoelmatyö on yksi tärkeimmistä Suomen käsityön museon olemassaolon oikeutusta puolustavista tekijöistä. Kokoelmatyö koetaan tärkeäksi osaksi Suomen käsityön museon toimintaa. Se koetaan museon perustyöksi ja jopa museon tärkeimmäksi tehtäväksi.
Käsityönäytteiden ja -tietouden ammattitaitoinen ja järjestelmällinen kartuttaminen, hoitaminen ja säilyttäminen koettiin merkittä-

Kuvapalvelu
Suomen käsityön museon kokoelmissa on noin 90 000 valokuvaa,
joista sähköiseen kokoelmahallintajärjestelmään on luetteloituna yli 37 000 käsityöhön ja käsityön historiaan liittyvää valokuvaa

60

1900-luvun alusta nykypäivään. Valokuva-arkiston kuvia välitetään asiakkaille niin yksityiseen käyttöön kuin julkaisuihin. Kuviin
liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla
kokoelmasta vastaavaan amanuenssiin. Tilattavat kuvat toimitetaan vain sähköisessä muodossa. Kuvista peritään voimassa olevan
hinnaston mukainen käyttöoikeusmaksu. Joitain Suomen käsityön
museon kokoelmien valokuvia on ladattavissa ilmaiseksi museon
Käsityön kuvia -verkkosivuilla. Kuvien verkkosaatavuus paranee
tulevaisuudessa julkisen kokoelmatietokannan myötä. Suomen
käsityön museon valokuva-arkiston kokoelmat viedään lähitulevaisuudessa myös Finnaan.

tekstiilien hoitoon ohjaavaa neuvontasivustoa
www.konservointikeskus.fi
Suomen kansallispukukeskus palvelee kaikkia kansallispuvuista
kiinnostuneita sekä kansallispukualan ammattilaisia antamalla
asiantuntijapalveluita valtakunnallisesti sekä ylläpitämällä
kansallispukuja esittelevää sivustoa kansallispuvut.fi.

Yhteisölliset palvelut: Oppilaitosyhteistyö ja osallistava
vapaaehtoistyö
Museo tekee yhteistyötä eri puolilla Suomea toimivien yliopistojen
käsityötieteen ja museoalan oppiaineiden opiskelijoiden, käsi- ja
taideteollisuusalan ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän kaupungin ammattiopistojen kanssa. Jyväskylän yliopiston museologian
opiskelijoita ohjataan sekä työharjoittelussa että nykydokumentoinnin kenttätöihin liittyvissä opinnoissa. Harjoittelumahdollisuuksia tarjotaan myös ammattikorkeakoulujen sekä käsi- ja
taideteollisuusalan oppilaitosten opiskelijoille.

Tietopalvelu
Valtakunnallisen kokoelmiin liittyvän tietopalvelun ja neuvontatyön
tavoitteena on lisätä museon kokoelmien ja asiantuntijuuden saavutettavuutta ja tunnettuutta ja edistää omalta osaltaan käsityön
ja käsityötaidon arvostusta. Tietopalvelu toimii vastaamalla asiakkaiden esittämiin käsityöaiheisiin kysymyksiin sekä tarjoamalla
aktiivisesti tietoa museon kokoelmista, lisäämällä näin kokoelmien
tutkimuskäyttöä ja edistämällä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. Kansallispukukeskus ja Konservointikeskus palvelevat itsenäisesti oman erikoisalansa tiedontarvitsijoita tarjoamalla aiheeseen
liittyvää opetusta ja neuvontaa. Käsityön elävästä perinnöstä ja sen
tallentamisesta antaa tietoa tutkimuksesta vastaava amanuenssi.
Museo ei anna rahallisia arviointeja.

Konservointikeskus antaa valtakunnallisesti eri koulutusorganisaatioiden kanssa museologian yliopisto- ja verkko-opintoihin liittyvää
kokoelmanhoidon ja ehkäisevän konservoinnin koulutusta.
Keskus tarjoaa myös konservoinnin kursseja ja opintoihin liittyvää
harjoittelua sekä tekstiilikonservoinnin opiskelijoille, että tekstiili
alan opiskelijoille käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitoksissa.
Museo tarjoaa jyväskyläläisille osallistavan vapaaehtoistyön kautta
mahdollisuuden tutustua museon kokoelmatyöhön ja tukea samalla museon toimintaa tilapäisenä henkilöresurssina. Kotimaisia ja
kansainvälisiä vapaaehtoistyön malleja soveltava toimintatapa on
lanseerattu vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä innovatiivisella määrärahalla. Osallistaminen on kumppa-

Konservointikeskuksen ja kansallispukukeskuksen
asiantuntijapalvelut
Konservointikeskus antaa esineiden hoitoon ja käsittelyyn sekä
säilytystiloihin ja -menetelmiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä
asiantuntijapalveluita valtakunnallisesti ja mm. ylläpitää arvo
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nuustoimintaa, jossa museon edustaja organisoi, perehdyttää ja
ohjaa, vapaaehtoinen osallistuu oman kiinnostuksensa mukaan
tarjolla oleviin tehtäviin.

Kokoelmien käyttö

Suomen käsityön museon vapaaehtoisten osallistamishanke vastaa
hyvin kaupungin kulttuurisuunnitelmassa esiteltyihin vaatimuksiin
(hyväksytty lautakunnassa marraskuussa 2017) rakentaa omalta
osaltaan kaupungin yhteistä kulttuurivisiota tiivistämällä toimijoiden yhteistyötä sekä osoittamalla strategisia kehittämiskohteita,
joiden avulla Jyväskylän kulttuurielämä pysyy elinvoimaisena ja
vireänä.

Suomen käsityön museossa on vuodesta 2000 lähtien tuotettu
omista kokoelmista näyttelyt osana kokonaisprojekteja, joissa on
aineiston kartunnan, tallennuksen ja dokumentoinnin yhteydessä
tehty tutkimuksellista luettelointia. Näyttelyaineisto on myös huollettu ja konservoitu tarvittavilta osin ja näyttelyn sisällöt tallennettu
painetuiksi tai verkkojulkaisuiksi. Työskentelytapa on aikaa vievä ja
haastava, mutta toteutuessaan antoisa sekä henkilökunnalle että
yleisölle. 2000-luvulla tällä tavalla on toteutettu projekteja mm.
koulukäsityöstä, pöytäliinoista, ryijyistä, pohjoisen käsityöstä ja
suomalaisesta kansallispuvusta.

Kokoelmat näyttelykäytössä

KUVA 28. Suomen käsityön museon kokoelmia
esitellään museon omassa perusnäyttelyssä ja
vaihtuvissa näyttelyissä sekä kiertonäyttelyissä.
Kokoelmaesineitä lainataan muihin museoihin
ja esine-, valokuva- ja arkistokokoelmat avataan
tilauksesta tutkimuskäyttöön.
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Museo edistää kokoelmien käyttöä myös omalla kiertonäyttelytoiminnalla. Kokoelmien lainaamista museon tuottamiin kiertonäyttelyihin harkitaan kokoelmatiimissä tapauskohtaisesti. Tällöin
huomioidaan kokoelmien laatu ja kunto, näyttelyn kiertopaikat
olosuhteineen ja näyttelyn museotekniset rakenteet. Kokoelmia on
perustelluista syistä mahdollista esitellä museon itse tuottamissa
ja organisoimissa kiertonäyttelyssä, vaikka kaikki museaaliset olosuhteet eivät toteutuisi. Kiertonäyttelyesineistön kohdalla noudatetaan lainattavan kokoelmaesineistön kanssa yhteneviä prosesseja.

vallisuus huomioon ottaen siirtää myös museon tilojen ulkopuolelle
tutkimusta varten. Erityisesti kansallispukukeskuksen mallipuku
kokoelmaa käytetään aktiivisesti valtakunnallisessa kansallis
pukualan koulutuksessa.

Suomen käsityön museon kokoelmaesineitä lainataan museaalisesti hoidettuihin tiloihin ja olosuhteisiin. Harkinnan mukaan
voidaan konservaattoria konsultoiden ja ehkäisevän konservoinnin
periaatteet huomioiden poiketa käytännöstä. Myös kansallispukujen mallipukuja voidaan lainata muihinkin kuin museo-olosuhteisiin. Lainapyynnöt tehdään vähintään kuukautta ennen laina-ajan
alkamista ja osoitetaan museonjohtajalle, joka hyväksyy päätöksen
allekirjoituksellaan. Lainasopimukset käsitellään kerran kuussa
kokoontuvan kokoelmatiimin ammatillisessa kokouksessa.
Suomen käsityön museon konservaattori tekee lainattavalle
aineistolle lähtö- ja tulotarkastukset. Lainaaja vastaa aineiston
kuljetuksesta ja muista lainasta aiheutuneista kustannuksista.
(liite: lainaussopimus)

Kokoelmat tutkimus- ja opetuskäytössä
Suomen käsityön museon ja kansallispukukeskuksen kokoelmat ja
kirjasto ovat etukäteisvarauksesta tutkijoiden käytössä. Tutkijoita
ja opinnäytteiden tekijöitä palvellaan henkilökohtaisesti ja työskentelyä valvotaan. Yleensä samassa yhteydessä tehdään vähintään
suullinen sopimus yhteistyöstä, josta museon kokoelmatutkimus
voi hyötyä tai aineisto karttua esimerkiksi uutena julkaisuna.
Kokoelmaobjekteja voidaan jossain tapauksissa olosuhteet ja tur-
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Liitteet:
Finnan Ohjeistus kuviksi (A, B ja C) riippuvat alkuperäisen
kuvan koosta
A) Kuvat joiden alkuperäinen koko on yli full-HD resoluution
(1980px X 1200px):
Finnan käytön kannalta optimi vaihtoehto olisi saada 3 eri kuvakokoa: 1) Thumbnail. Keskimääräinen maksimi 600px leveä, minimi
250px leveä. Suosituskoko 400px maksimileveys. ei vesileimaa
2) Popupista aukeava kuva maksimissaan 1980px minimissään
600px leveys, suositus 1200px maksimileveys, kuvan korkeus maksimissaan 1080px. 3) Alkuperäinen kuva, jonka voi avata lataa kuva
-linkistä. Alkuperäisen kuvan resoluutiolla ei ole rajoituksia.
B) Jos alkuperäinen kuva on keskimäärin leveydeltään välillä
(600px – 1980px):
1) Thumbnail. keskimääräinen maksimi 600px leveä, minimi 250px
leveä, Suosituskoko 400px maksimileveys. ei vesileimaa
2) Popupista ja lataa kuva -linkistä aukeava alkuperäinen
kuva. Alle 1980px leveä.
C) Alkuperäiset kuvat, jotka keskimäärin leveydeltään alle 600px:
1) Aluperäinen kuva voidaan esittää sekä thumbnailissa että
popupissa sekä ladattavana. Yksi kuvakoko metadatassa riittää.

Digitointisuunitelma:
Digitoitavan aineiston määrittäminen
Miksi digitoidaan eli mitä etua aineiston digitoinnista on verrattuna
alkuperäiseen resurssiin? Millaiset kokoelmat tai niiden osat digitoidaan ja missä järjestyksessä digitointi aloitetaan? Ovatko aineiston omistusoikeudet yksiselitteisesti museolla? Mitkä osat digitoinnista ja valmistelusta tehdään museon omana, mitkä ulkoistettuna
työnä?
Digitoinnin tavoitteet
Mikä tai mitkä ovat digitoidun aineiston käyttötarkoitukset?
Tehdäänkö digitointi vain museon kokoelmahallinnan tarpeisiin?
Parantaako digitointi kokoelman saavutettavuutta? Helpottaako se
aineiston hakua ja selailua? Voidaanko aineistoa kokevia luettelointitietoja parantamalla ja tarjoamalla siitä katselukuvia edistää sen
arvostusta, käyttöä ja yleisön mielenkiintoa sitä kohtaan? Määritellään, ketkä aineistoa voivat käyttää? Digitoidaanko aineisto sen
tiedot pääsääntöisesti omana ja jatkuvana työnä, projekteina vai
museon ulkopuolisia tahoja kuten ostopalveluja hyödyntäen?
Tekijänoikeudet
Jos tavoitteena on aineiston saavutettavuuden parantaminen, ovatko kokoelmaa koskevat käyttöluvat (henkilötietosuoja) ja tekijän
oikeudet hankittu tai hankittavissa?
Millaiseen digitaaliseen resurssiin pyritään? Mitä formaatteja käytetään? Mitä metadataa tiedostoihin liitetään? Millaiset laatuvaatimukset digitoidulle aineistolle asetetaan? Mikä on luetteloinnin
ja dokumentoinnin vähimmäistaso, jotta kokoelma voidaan ottaa
digitoitavaksi? Mitkä luettelointitiedot tulee liittää metatietona
tiedostoihin?
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Pitkäaikaissäilytys, teknologia ja digitoinnin tietotaito
Onko museolla datan pitkäaikaistallennukseen riittävät resurssit kuten tieto, tekniikka ja varat ylläpitoon? Voidaanko olemassa
olevalla laitteistoilla ja ohjelmistoilla tuottaa tavoitteiden mukaista
tietoaineistoja? Miten aineistoa hallitaan? Mitkä ovat pitkäaikaissäilytyksessä käytettävät tallennusformaatit? (lähteenä käytetty:
http://www.digiwiki.fi/fi/index.php?title=Digitoinnin_suunnittelu)
Lainaussopimus
Konservointi- ja hoitosuunnitelma
Pelastussuunnitelma
pp-esitys: Kuntoinventoinnin perusteet. Anne Vesanto. 2010
kuntoarviona asteikolla 1-4. liite x
Luetteloinnin laadun parantamiseksi 2010-luvun alkupuolella
laadittiin asteikko (ks. liite x)
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