Yläneen Kotiseutuyhdistys r.y.
Johtokunnan kokous 3/2021
AIKA

Torstaina 20.5.2021 klo 18 (kokous pidetty koronavirusrajoitusten aikana)

PAIKKA

Kotiseutumuseo

LÄSNÄ
Johtokunta
Erikoistehtävät

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

Vierailijat

Pöytäkirja
No

Asia

1.

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Ekman avasi kokouksen.

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.

Edellisen pöytäkirjan 2/2021 hyväksyntä
Kokous hyväksyi pöytäkirjan.

4.

Kesän 2021 ohjelma (liite)
Ehdotus: Päivitetään ohjelma.
Päätös: Toimintasuunnitelma päivitettiin versioksi 20.5.2021.

5.

Kokoelmahanke
Palkkatukihakemus on jätetty TE-keskukseen.
On mahdollista, että saamme 40% (€ 800) palkkatukea Anna Helmisaaren palkkaukseen.
Aina-koulutus: kts liitteet

6.

Pihan kunnostus
Ehdotus: Pihan kunnostus jatkuu.
Nurmisiemenet on hankittu, odotamme sopivaa hetkeä nurmikon kylvämiseen.
Päätös: Esityksen mukaan.

7.

Museon huonejärjestelyt
Ehdotus: Museo tarvitsee varastotilaa ja tilaa kahvitarjoilujen valmistelua varten.
Luhdin vasemmanpuoleinen huone annetaan museon omien toimintojen haltuun. Sieltä poistetaan
museoesineet eikä tilaa esitellä vierailijoille.
Päätös: Esityksen mukaan
Oveen merkintä ”Henkilökunta”

8.

Oppaan tunnistus
Ehdotus: Hankitaan keltaisia (tai muun värisiä) liivejä ja painatetaan selkään teksti ”Museo-opas”.
Päätös: Liiviehdotus hyväksyttiin muuten mutta mallin ja kankaan tulisi olla museoympäristöön sopiva.
Keskustelu jatkuu WAssa.

9.

Läntinen Tanssin Aluekeskus (Essi Erävesi)
Ehdotus: Essi tarjosi kahta tanssijaa hintaan € 220,-. Hinta ja toimintatapa kuten viime vuonna.
Päätös: Asiasta ei tehty selkeää päätöstä. Tapahtuma voisi olla täysin oma tapahtuma. Keskustelu jatkuu
WAssa.
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Yläneen Kotiseutuyhdistys r.y.
No

Asia

10.

Muut asiat
(1) Katon siivous, ajankohta sovitaan myöhemmin.
(2) Ostettavat tuotteet:
Hunaja: Naire-Koivisto epävarma toimitusmahdollisuudesta alkukesällä, Ekman voi toimittaa jo
alkukesästä.
Kankaan hapankorput: Elisa sopii
Yläne kyläkassit: Elisa
Yläne tiskirätit: Elisa
(3) Sovittiin 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.

11.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 22.6.2021 klo 18.00 museolla.

12.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.45
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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
Kahvitarjoilu
Tanssijat ?

Korvakerho
Tapio selvittää

Joka
päivä
11-17

Käsityöläisten myyntinäyttely ”Helyjä ja
heinäseipäitä”
Avajaiset ?

Katri Virtanen
Maija Peltonen

18.00

Hiljan Soitto
Yhteislaulutilaisuus
Sanat QR-koodilla ja paperilla
Paula ?
Pertti Keihäs ?
Jari Helmisaari ?

Johtokunta

1.6. – 15.8. *)
Su 20.6.

29.6.-8.8.

Pe 16.7.
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Yläneen Kotiseutuyhdistys ry
Pv Pvm

klo

Tapahtuma

Huom.

18.00

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

Alustavasti sovittu:
Lottaesitelmä:
Raimo Suominen (Spike)
vaatii videotykin
Tapio sopii ajankohdan

14.00

Reissu-Veikon sottiisi

Veikko Lahtinen

Su 25.7.

10.00

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

Johtokunta
Pöytyän seurakunta
Aikataulu sovittu:
Sini Johansson

Su 25.7.

18.00

Hautausmaakävely

Johtokunta
Aikataulu epävarma!

Pe 6.8.

18.00

Elokuun ilta
Kustannukset

Johtokunta
Alustavasti sovittu: Ville
Mäkimattila & Lammela
Tapio kysyy

Su 29.8.

12-15

Varsinais-Suomen museopäivä

Johtokunta
Hirvijärvi, Sarka-museo
Tapio kysyy

Syyskuu

Koululaisten tutustuminen puutarhaan

Korvakerho

Syyskuu

Puutarhan syystalkoot

Korvakerho

Kotiseutuyhdistys kahvittaa torilla
Arpajaiset

Johtokunta

Su 1.8.

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
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Yläneen Kotiseutuyhdistys ry
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.
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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Aina koulutusten ja kyselytuntien kokouslinkit

Koulutukset, touko-kesäkuu 2021

31.5. ma 13-15 Järjestelmän esittely sekä haku ja kori toiminnot, suunnattu erityisesti kausityöntekijöille,
mutta soveltuu kaikille
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
1.6. ti 12-15 Luettelointi, suunnattu erityisesti kausityöntekijöille, mutta soveltuu kaikille
Koulutuksessa voi osallistua kaikkiin kolmeen osioon tai valita kokonaisuudesta tarpeelliset osuudet.
Mukaan voi liittyä mihin aikaan tahansa. Koulutusten osiot alkavat aina tasatunnein seuraavasti:
klo 12-13 esineiden luettelointi ja muokkaus
klo 13-14 valokuvien luettelointi ja muokkaus
klo 14-15 taideteosten luettelointi ja muokkaus
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
2.6. ke 13-15 Tiedostojen vienti, sijainnit ja massamuokkaus
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Kyselytunnit
14.5. pe 9 – 10 Ainan kyselytunti Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
21.5. pe 9 – 10 Ainan kyselytunti Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
28.5. pe 9 – 10 Ainan kyselytunti Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
4.6. pe 9-10 Ainan kyselytunti Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
11.6. pe 9-10 Ainan kyselytunti Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
18.6. pe 9-10 Ainan kyselytunti Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Aina-koulutusvideot 2021
Aina-koulutus 1: Esittely, haku- ja koritoiminnot
https://www.youtube.com/watch?v=195cmP01nNE
Aina-koulutus 2: Valokuvien luettelointi ja tiedostojen vienti
https://www.youtube.com/watch?v=vhBVciwJMC4
Aina-koulutus 3: Massamuokkaus
https://youtu.be/_Li82yXeJxE
Aina-koulutus 4: Toimenpiteet
https://youtu.be/2S-piJUdUTY
Aina-koulutus 5: Esineluettelointi
https://youtu.be/UG6hVSek-3g
Aina-koulutus 6: Konservointi
https://youtu.be/b8kyeGRtWdY
Aina-koulutus 7: Arkistoaineiston luettelointi
https://youtu.be/iDZz-IVJDsc
Aina-koulutus 8: Taidekokoelman luettelointi
https://youtu.be/ts0sxgJbRhQ
Aina-koulutus 9: Historiallisten valokuvien luettelointi
https://youtu.be/cku0ZLfYJpE
Aina-koulutus 10: Historiallisten valokuvien luettelointi hierarkiaa käyttäen
https://youtu.be/M-txjdu_oRE

Aluemuseotutkijan uutiskirje Varsinais-Suomen paikallismuseoille

14.5.2021

Hyvä museoväki,
kesä lähestyy kovaa vauhtia. Toivotaan, että edessä on vilkas museokesä, tietysti koronarajoitusten
puitteissa. Tässä museokirjeessä on tietoa tulevista kokoontumista ja tapahtumista. Ne toteutetaan
pääasiassa etäyhteyksin, mutta toivotaan, että pääsemme pian näkemään myös kasvotusten.

Varsinais-Suomen museot ry:n vuosikokous 25.5.2021 klo 11−13
Varsinais-Suomen museot ry:n vuosikokous järjestetään tiistaina 25.5. klo 11−13. Kokous järjestetään
etäyhteyksin Teamsin kautta. Kokouksen ohjelmassa on vuosikokousasioiden lisäksi intendentti Petteri
Järven alustus koronan vaikutuksesta kesän museoaukioloon ja -tapahtumiin. Petterille voi myös esittää
kysymyksiä ja toivommekin aktiivista keskustelua aiheesta. Kokoukseen voi osallistua tästä linkistä:
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Aina-kokoelmanhallintajärjestelmä
Uusi kokoelmanhallintajärjestelmä on otettu käyttöön vuoden alussa. Turun museokeskuksen alla
WebMusketissa olleet kokoelmat ovat siirtyneet Ainaan ja koulutuksia uuden järjestelmän käytöstä on
järjestetty keväällä. Minulta saa suomen- ja ruotsinkielisiä ohjeita, käyttäjätunnuksia sekä neuvoja
uuteen järjestelmään liittyen. Käytössä on myös Teams-tiimi, josta löytyy linkit aiempiin
koulutustallenteisiin sekä uusimmat päivitykset ohjeista. Olkaa yhteydessä, mikäli teillä on jotain
kysyttävää museonne kokoelmanhallintaan liittyen.
Myös uusia museoita ollaan liittämässä Ainaan. Mikäli museossanne on käytössä jokin toinen
kokoelmanhallintajärjestelmä tai -järjestely ja olette kiinnostuneita Ainasta, voitte siinäkin tapauksessa
olla minuun yhteydessä.

Varsinais-Suomen museopäivä ja suunnittelukokous
Varsinais-Suomen museopäivää vietetään jälleen elokuun viimeisenä sunnuntaina 29.8. Museopäivän
sisällön ja markkinoinnin ideointia varten pidetään keskustelutilaisuus Teamsissa maanantaina 14.6.
klo 10−12. Tarkoituksena on keskustella museoiden aiempina vuosina tuottamasta ohjelmasta ja saada
toisten toiminnasta ideoita omalle museolle. Mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan tapaamiseen,
ilmoittautukaa minulle. Ilmoituksen yhteydessä voitte myös ilmoittaa, jos haluatte esitellä oman
museonne tapahtumia aiemmilta vuosilta.

Museot Nyt Varsinais-Suomessa
MuseotNyt-sivustoa on kehitetty käyttökokemusten perusteella ja uusi päivitetty sivu otetaan käyttöön
pikapuolin. Olemassa olevat käyttäjätunnukset siirretään automaattisesti uuteen sivustoon ja käyttäjille
tulee siinä vaiheessa sähköpostia asiasta. Uudessa sivustossa on sama toimintaperiaate kuin
vanhassakin, eli museot pääsevät päivittämään ja luomaan itse uusia julkaisuja sivuille. Uuden sivun
käyttökoulutusta järjestetään touko- ja kesäkuussa. Ensimmäinen koulutus järjestetään maanantaina
24.5. klo 10−11.30. Ilmoittautukaa koulutukseen minulle.

Anna-Maria Niinikoski
tutkija, maakunnallinen toiminta
p. 0500 593 174
anna-maria.niinikoski@turku.fi

Aluemuseotutkijan uutiskirje Varsinais-Suomen paikallismuseoille

14.5.2021

Tietoa Museoviraston paikallismuseoiden hankeavustuksista
Museoviraston paikallismuseoiden hankkeisiin myönnettävät avustukset on jälleen jaettu. Myönnettyjä
avustuksia Varsinais-Suomessa oli tänä vuonna viisi. Tiistaina 24.8. klo 9−11 pidetään
keskustelutilaisuus Museoviraston paikallismuseoiden hankeavustuksista. Tilaisuudessa käydään läpi,
minkälaisiin kohteisiin avustusta voi hakea ja mitä tietoja hakemuksiin vaaditaan sekä kuinka hakemus
jätetään. Tarkempaa tietoa tapahtumasta lähetän myöhemmin.

Yhdessä ympäristössä
Turun museokeskuksen hanke Yhdessä ympäristössä (toteutusaika 2021–2022) on saanut
Museovirastosta museoiden innovatiivisille hankkeille suunnattua avustusta. Tavoitteena on kehittää ja
ottaa käyttöön uusi toimintamalli, joissa yhdessä tekemällä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja
kulttuuriympäristön vaalimista. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön hoito luo
yhteisöllisyyttä, vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimijatahojen kesken. Samalla ihmisten
vaikutusmahdollisuudet oman ympäristönsä vaalimiseen paranevat. Hankkeessa luodaan yhteiset
tavoitteet ja yhteinen toimintamalli kulttuuriympäristön suojelemiseksi ja hoitamiseksi.
Toimintamallia pilotoidaan Turun museokeskuksen Kuralan Kylämäen museoalueella historiallisessa
ympäristössä, johon kuuluu sekä puutarha- että laaja perinnemaisema‐alue. Jatkossa toimintamallia
jalkautetaan muihin soveltuviin kohteisiin Varsinais-Suomessa. Voitte ilmoittaa minulle museonne
kiinnostuksen asiasta, etenkin jos haluatte tutustua hankkeeseen jo sen pilottivaiheessa Kuralan
Kylämäessä. Informoin museokenttää lisää hankkeesta, kun se etenee.

Seutukuntavierailut
Turun museokeskus on aloittanut seutukuntavierailut alueellisena vastuumuseona. Ensimmäinen
seutukuntavierailu järjestettiin Loimaan seutukunnan toimijoille huhtikuussa Teamsin kautta
etätilaisuutena. Seuraavat seutukuntatapaamiset järjestetään syksyllä koronatilanteen mukaan joko
etänä tai paikan päällä seutukunnan alueella. Tiedotamme näistä lisää alkusyksystä. Tapaamisia
järjestetään jokaisessa seutukunnassa kaksi, toinen kuntatyöntekijöille ja toinen kulttuuritoimijoille.
Tilaisuuksissa esittelemme alueellisen vastuumuseon toimintaa ja maakunnan toimijoille
tarjoamiamme palveluita. Lähettämiämme kutsuja voi myös vapaasti lähettää eteenpäin kaikille asiasta
kiinnostuneille.

Aurinkoista kesän odotusta!

Anna-Maria Niinikoski,
aluemuseotutkija
p. 0500 593 174
anna-maria.niinikoski@turku.fi

Anna-Maria Niinikoski
tutkija, maakunnallinen toiminta
p. 0500 593 174
anna-maria.niinikoski@turku.fi

