Yläneen Kotiseutuyhdistys r.y.
Johtokunnan kokous 2/2021
AIKA

Tiistaina 29.4.2021 klo 18 (kokous pidetty koronavirusrajoitusten aikana)

PAIKKA

Luontokapinetti, vaihtuvien näyttelyiden tila (Kopan koulu)

LÄSNÄ
Johtokunta
Erikoistehtävät
Vierailijat

[x] Tiina Ekman, [x] Tuula Hakamäki, [x] Katri Heinonen, [ ] Aulis Keihäs, [x] Elisa Niittymaa,
[x] Heimo Pohjanpalo, [ ] Tapio Rastas, [x] Heikki Salmi, [x] Pekka Vuorela
[ ] Soile Teinilä, [ ] Arimo Helmisaari, [ ] Päivi Erävesi, [ ] Timo Hämäläinen
Sirkku Pihlman

Pöytäkirja
No

Asia

1.

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Ekman avasi kokouksen.

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.

Avustukset
Olemme saaneet seuraavat avustukset
(1) OPn kesäduuniavustus € 400,Kesäharjoittelijan on oltava iältään 15-17 vuotias
(2) Museoviraston avustus kokoelmahankkeelle € 7 000,- + oma rahoitus € 1 750,- = € 8 750,Vaatii erillisen maksatuspyynnön
Raha käytettävä avustuksen saantivuonna.
Hankintalain noudatusvaatimus
Tiedotteissa mainittava, että ”Museovirasto tukee hanketta”
Tiliselvitys hankkeen valmistuttua
(3) Pöytyän kunnan yleisavustus lähinnä oppaan palkkaukseen € 4 500,Avustuksen saantivuoden tilinpäätös toimitettava Pöytyän kunnalle.

4.

Kokoelmahanke (Sirkku esittelee)
Ehdotus: Kokoelmahanke käynnistyy keväällä, ensimmäiset tehtävät:
(1) Työryhmän perustaminen
(2) Henkilöiden palkkaus
Museoviraston tuella palkattava henkilö
OPn tuella palkattava henkilö
Päätös:
(1) Hankkeen työryhmä on johtokunta, joka tiedottaa ja pitää yhteyttä hankkeeseen liittyen mm. WA-viestien
välityksellä. Kutsutaan myös erikseen asiantuntijoita tarvittaessa. Hankkeen tapaamisiin kokoontuu
kulloinkin kyseessä olevasta asiasta kiinnostuneet/osaajat ja muut, joille aikataulu sopii.
(2) Museoviraston tuella palkataan Anna Helmisaari. Varmistetaan suoran palkkauksen mahdollisuus ja
selvitetään mahdollisuus harkinnanvaraiseen palkkatukeen.
OP:n tuella palkataan Nea Heinonen (heinäkuu), jonka toimenkuva määrittyy lähempänä. Toimenkuvaan
voi kuulua vanhojen valokuvien digitointia tai/ja kokoelmahankkeeseen osallistumista.

5.

Kesän 2021 ohjelma (liite)
Ehdotus: Päivitetään ohjelma.
Päätös: Ohjelma päivitettiin versioon 29.4.2021

6.

Pihan kunnostus
Ehdotus: Jatkuu vapun jälkeen.
Päätös: Ehdotuksen mukainen
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7.

Jäsenmaksut
Ehdotus: Jäsenmaksulaskut on tulostettu. Miten hoidamme jakelun?
Päätös: Laskut jaetaan johtokunnan toimesta. Ulkopaikkakuntalaisille postitetaan. Postitettaviin mukaan kesän
ohjelma.

8.

Oppaan tunnistus
Ehdotus: Hankitaan keltaisia (tai muun värisiä) liivejä ja painatetaan selkään teksti ”Museo-opas”
Päätös: Liivin hankinnasta luovuttiin. Oppaalle rintamerkki tmv. jossa lukee selkeästi ”Museo-opas”.

9.

Muut asiat
Sovittiin alustavasti sunnuntaipäivystyksen vuoroista:
6.6. Heimo
13.6. Elisa
20.6. Pekka/Heikki
4.7. Tiina
11.7. Tapio
18.7. Tuula
25.7. Seurat
1.8. Aulis
8.8. Katri
15.8. Päivi ja Ritva
Jos aika ei sovi, pyri sopimaan ajan vaihdosta jonkun muun kanssa tai ota yhteyttä sihteeriin.

10.

Seuraava kokous
to 20.5.2021 klo 18 museolla.

11.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.00.

Puheenjohtaja Tiina Ekman
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Museovirasto
Haku

Paikallismuseoiden hankeavustukset 2021 09.09.2020 - 21.10.2020 15:00

Hakijan nimi

Yläneen kotiseutuyhdistys ry
Osoite

Sähköposti

Puhelinnumero

c/o Tiina Maanpää, Maanpääntie 655
21930 UUSIKARTANO

tiina@maanpaanluomutila.fi

044 272 6312

☑ Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon.

Haettavan avustuksen määrä

8 880,00 €

Hakijan tiedot
Hakijan nimi

Yläneen kotiseutuyhdistys r.y.

Lähiosoite

Suorannantie 146

Postinumero ja postitoimipaikka

21930 UUSIKARTANO

Hakijayhteisön yhteyshenkilö

Tapio Rastas, sihteeri

Puhelin

0505188461

Sähköpostiosoite

tapio.rastas@gmail.com

Museon tiedot
Museon nimi

Yläneen kotiseutumuseo

Museon sijaintikunta

Pöytyä

Museon säännöllisen avoinnaolojakson alkamispäivä

01.06.2020

Museon säännöllisen avoinnaolojakson päättymispäivä

16.08.2020
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Kuinka monta tuntia viikossa museo oli auki?

26

Museon suunniteltu säännöllinen avoinnaolo seuraavana vuonna

01.06.2021 - 15.08.2021, 26h/vko

Hankkeen tiedot
Käyttötarkoitus

Museon kokoelman organisointi ja luetteloiminen Turun museokeskuksen hallintajärjestelmään ja kokoelmatyön
ohjeistaminen

Avustuksen ensisijainen käyttötarkoitus

Kokoelmien luettelointi ja tietojen avaaminen

Jos valitsit valikosta kohdan "Muu", kirjoita tähän avustuksen käyttötarkoitus

Hankkeen suunniteltu alkamisajankohta

17.05.2021

Hankkeen suunniteltu päättymisajankohta

30.09.2021

Avustuksen käyttötarkoitus tiivistelmänä

Hankkeeseen palkataan museoalaan riittävästi perehtynyt henkilö, joka käynnistää uudelleen museon pitkään lamassa
olleen kokoelmien järjestelmällisen luettelointi- ja järjestelytyön ja samalla täydentää vuonna 2020 aloitetun
kokoelmapolitiikan laatimisen. Kokoelmapolitiikka ohjaa heti työskentelyä, mutta samalla sitä kehitetään selkeiksi ja
olosuhteet tuntien toimiviksi käytännöiksi, joita voidaan toteuttaa vapaaehtoisvoimin projektin päättyessä. Projekti on
suunniteltu kaksivuotiseksi, jona aikana luettelointi saadaan olennaiselta osaltaan tehdyksi, kokoelmaolosuhteita saadaan
parannetuksi ja vapaaehtoiset kokoelmanhoitajat koulutetuiksi. Museon esinekokoelman edellinen luettelointivaihe oli
2000-luvun alussa, jolloin suuri osa esineistä luetteloitiin aluemuseon tarjoamaan sähköiseen järjestelmään kuitenkin ilman
kuvia ja ilman, että sähköinen luettelo olisi tullut museossa varsinaisesti käyttöön.

Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset

Tavoitteena on, että Yläneen kotiseutumuseon esinekokoelma on sisällöltään museon tehtävien mukainen, tiedoiltaan rikas
ja järjestetty siten, että esineet ovat helposti tavoitettavissa ja säilytysolosuhteitaan kohtuulliset. Kokoelma saatetaan
helposti käytettäväksi omassa museotyössä ja julkisessa verkkoympäristössä. Hanke mahdollistaa sen, että kokoelmien
hallinta voi jatkossa onnistua asianmukaisesti vapaaehtoisvoimin, mikä nykytilanteessa on kasvanut liian suureksi
haasteeksi. Tavoitteena on myös lisätä vapaaehtoisten kiinnostusta museon kokoelmatyöhön ja avata kokoelman
mahdollisuuksia kertoa eri tavoin yläneläiselämästä.
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Hankkeen toteutus ja toimenpiteet

Hankkeeseen palkataan museoalan ammattilainen, joka perehtyy museon kokoelmaan ja tekee avointa ja aktiivista
yhteistyötä kotiseutuyhdistyksen hallituksen ja museon vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Hanketyöntekijä saattaa museon
kokoelmapolitiikan valmiiksi hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna. Hän luetteloi esinekokoelmaa sen tietoja rikastaen
Turun museokeskuksen hallinnoimaan kokoelmanhallintajärjestelmään ja julkaisee olennaisen osan kokoelmasta
Finnassa. Hän organisoi ja toteuttaa yhdessä kotiseutuyhdistyksen hallituksen kanssa kokoelman läpikäymisen ja tutkii ja
kirjaa kokoelmatilojen ensisijaiset parannustarpeet. Hän organisoi kokoelman arvottamisprosessin, johon kuuluu myös
kokoelmasta poistettavien esineiden valinta. Arvottamisessa on tärkeää ottaa tarkoin huomioon paikallistuntemus ja eri
ammatteihin liittyvä tietotaito, joita mukanaolijat edustavat. Hanketyöntekijä suunnittelee yhdessä yhdistyksen hallituksen ja
vapaaehtoisten kanssa, miten kokoelmatyö saadaan hankekauden jälkeen toimimaan museon arkisena toimintana. Hän
myös antaa tai organisoi koulutus- ja ohjaustilaisuudet, joita tarvitaan, jotta vapaaehtoiset voivat perehtyä esimerkiksi
kokoelmatietokannan käyttöön. Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi, jolloin luettelointi saadaan suurelta osin tehdyksi ja
kokoelmatiloja ehditään parantaa ensimmäisenä vuonna tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Samalla kokoelmatyö tulee
mukanaoleville vapaaehtoisille tutuksi ja hankkeessa ehditään ottaa riittävästi huomioon yhteisöllisyys.

Miten kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan hankkeen toteutuksessa ja toimenpiteissä?

Museon esinekokoelman parempaan käyttöön saaminen ja selkiyttäminen on kestävän kehityksen mukaista.
Kokoelmapolitiikan tehtävänä on tehdä itse museon kokoelmatyöstä kestävää sekä kokoelman että koko museotoiminnan
ja paikallisyhteisön kannalta. Keskeistä hankkeessa on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kokoelmatietoisuuden lisääminen
paikallismuseotyössä, joka kaiken kaikkiaan perustuu yhteisöllisyyteen, paikallistuntemukseen ja kotiseuturakkauteen.

Hankkeen kustannuserittely
Kohdistuuko haettu avustus toimintaan, josta organisaationne on arvonlisäverovelvollinen?

Ei

Kustannusarvio

Palkat
Palkkiot
- Museon rakenteiden kunnostus
Materiaalit
- Laitteet: Tietokone, pölynimuri,
kamera
Muut
- Matkakulut
Yhteensä

9 000,00 €
800,00 €
1 000,00 €

300,00 €
11 100,00 €

Rahoitussuunnitelma

Museovirastolta haettava avustus
Oma rahoitus
Yhteishankkeen muiden osapuolien rahoitus
EU-rahoitus
Muut julkiset
Yksityinen rahoitus
Lainat
Muu rahoitus
Yhteensä

8 880,00 €
2 220,00 €

11 100,00 €

80.00%
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Museovirasto
Selvitys museotoimintaan saaduista avustuksista vuosina 2018-2020

Avustuksen myöntäjä

Käyttötarkoitus

Pöytyän kunta
Museovirasto

Yleisavustus
Museorakennus "Yli-Jokelan"
vesikaton ja savupiipun korjaus
Yleisavustus
Yhden päivän toimintaprojekti
Kohdeavustuksen osan palautus
Yleisavustus
Valokuvien digitointihanke

Pöytyän kunta
Säkylän opintorahayhdistys
Museovirasto
Pöytyän kunta
Yläneen Osuuspankki

Myöntövuosi

Yhteensä

Hakemuksen pakolliset liitteet
Hyväksynnät
19.10.2020

Tapio Rastas

☑ Hakemus on hyväksytty yhteisön allekirjoitussääntöjen mukaisesti

Liitteet
Otsikko

Tiedosto

Päiväys

Suunnitelma ja kustannuserittely

Avustushakemus.pdf

19.10.2020

Yhteisön toimintakertomus

Toimintakertomus2019v.pdf

19.10.2020

Yhteisön säännöt

YläneenKotiseutuyhdistyksenSäännöt.p 19.10.2020
df

2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020

Myönnetty
summa
5000
4300
5000
750
-554.06
5000
400
19895.94

Yläneen Kotiseutuyhdistys ry
Toimintasuunnitelma 2021
Museon toiminta
Museo pidetään avoinna 1.6. – 15.8.2021 välisenä aikana.
• Maanantaisin museo on suljettu
Huom. Helyjä ja heinäseipäitä -myyntinäyttelyn ajan ”Teinilä” on auki joka päivä klo 11-17.
• Tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai klo 12.00 – 17.00
• Lauantai, sunnuntai klo 12.00 – 15.00
Museo on suljettu juhannuksena 25.6 – 28.6.
Muina aikoina museo on auki tilauksesta.
Museo-opas hoitaa kaikki muut edellä mainitut päivät paitsi sunnuntait, jolloin johtokunnan jäsenet ja
muut vapaehtoiset päivystävät vuorollaan museossa.
Opastus- ja tarjoiluhinnat
Opastus museossa: 2€ / henkilö
Opastus ryhmille: 2€ / henkilö
Lisähinta museopuutarhan asiantuntijaopastuksesta: 20 €/ryhmä (enintään 20 henkilöä).
Asiantuntijaopastuksesta sovittava hyvissä ajoin ennen opastustarvetta.
Kahvitarjoilu ryhmille: 4 € / henkilö.

Yleisötapahtumat
Tapahtumapaikkana on Yläneen kotiseutumuseo, Liisantie 13, jos paikkaa ei ole erikseen määrätty.
Pv Pvm
Ma3.-7.5.
Pe
Toukokuu
Pe 14.5.

La 22.5.

klo

Tapahtuma

Huom.

14-16

Puutarhan kevättalkoot

Korvakerho

9-12

Museorakennusten ja pihan siivoustalkoot

Johtokunta

14-16

Jakotaimitalkoot

Korvakerho

10-13

Jakotaimitori Korvan tarhassa. Myynnissä on
museopuutarhan omia taimia.
PopUp-keittolounas klo 10.30 alkaen niin
kauan kuin keittoja riittää.

Korvakerho
Johtokunta

Kesän näyttely museossa
Ryijynäyttely

Johtokunta

12-17

Avoimet puutarhat

Korvakerho

Joka
päivä
11-17

Käsityöläisten myyntinäyttely ”Helyjä ja
heinäseipäitä”
Avajaiset

Katri Virtanen
Maija Peltonen

18.00

Hiljan Soitto
Yhteislaulutilaisuus

Johtokunta

18.00

Korvike-kahvitus
Lotta Svärd -järjestö on perustettu 100 vuotta
sitten.

Alustavasti sovittu:
Lottaesitelmä:
Raimo Suominen (Spike)
vaatii videotykin

Reissu-Veikon sottiisi

Veikko Lahtinen

1.6. – 15.8. *)
Su 20.6.
29.6.-8.8.
Pe 16.7.

Heinäkuun
14.00
loppu
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Pv Pvm

klo

Tapahtuma

Huom.

Su 25.7.

10.00

Olavinpäivän seurat
Jumalanpalvelus museolla klo 10
Kahvitarjoilu klo 11
Seurat klo 12

Johtokunta
Pöytyän seurakunta
Aikataulu sovittu:
Sini Johansson

Pe 6.8.

18.00

Elokuun ilta

Johtokunta
Alustavasti sovittu: Ville
Mäkimattila & Lammela

Su 29.8.

12-15

Varsinais-Suomen museopäivä

Johtokunta

Syyskuu

Koululaisten tutustuminen puutarhaan

Korvakerho

Syyskuu

Puutarhan syystalkoot

Korvakerho

Kotiseutuyhdistys kahvittaa torilla
Arpajaiset

Johtokunta

La 25.9.

8-13

*) Museon aukioloaikana

Lähivuosien hankkeet
Kaikkia lueteltuja hankkeita ei toteuteta vuoden 2021 aikana vaan osa hankkeista siirtyy myöhemmille
vuosille.
Museopihan kunnostus
Kiven ”räjäytys”.
Kivien poiston aiheuttamat kuopat täytettävä.
Museon kokoelmatyö
Kokoelmaryhmän täydennys
Tarpeen vaatiessa henkilöitä lisätään ryhmään.
Esinekokoelma
Uuden museoesinetietokannan perustaminen.
Valokuvakokoelmat
Kuvakokoelmia tallensivat vuonna 2020 Linda Huhtala ja Vilma Reunanen. Kaikki museolla tällä
hetkellä olevat lasilevyt on skannattu.
Kaikkia kuvia luovuttaneita vaaditaan allekirjoittamaan dokumentti, joka määrittelee Yläneen
kotiseutuyhdistyksen oikeudet kuviin.
Anselm Laakson kuvakokoelma
Kaikki n 4000 kuvaa on skannattu suoraan lasilevyltä. Suurin osa kuvista on tunnistettu.
Anton Korvan kuvakokoelma
Suuri osa noin 1 200 kuvasta on edelleen tunnistamatta.
Elis Helttulan kuvakokoelma
Elis Helttulan kuvia on yli 1 000. Suurin osa on edelleen tunnistamatta.
Aarne Valon kuvakokoelma
Noin 150 kuvaa skannattu, suurin osa tunnistamatta
Vihtori Ylisen kuvakokoelma
Noin 100 kuvaa. Suurin osa on edelleen tunnistamatta.
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Veikko Lahtisen diakokoelma
Noin 500 kuvaa skannattu. Kuvat ovat ”roskaisia” ja vaativat ennen käyttöä puhdistuksen
tietokoneella.
Yläneen Osuusliikkeen kokoelma
210 kuvaa, osa tunnistamatta.
Äänitekokoelma
Kokoelmasta on tallennettu MP3-muotoon 12 henkilön haastattelut. Osa nauhoista on vielä
purkamatta.
Remontit
Riihen valmistelu yleisötilaksi
Kotiseutuyhdistyksen kotisivu
Kotisivua täydennetään rakennus kerrallaan.
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