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Netti kokous keskiviikkona 9.9.2020 klo 15.00

Muistio kokouksesta
Kokoukseen kutsuttiin SAY:n hallituksen lisäksi kaikki yhdistyksen jäsenet.
Kutsu välitettiin myös kaikille SAY:n facebook jäsenille
Kokous oli vapaamuotoinen keskustelutilaisuus jossa kaikki osanottajat toivat mielipiteitä ja ehdotuksia toiminnan
kehittämiseksi
Syksyllä on tarkoitus pitää 1 tai 2 seminaaria. Paikka voisi olla Tekniikan Museo, tai seminaarit voidaan pitää verkossa
jolloin kokoontumisrajoitukset eivät estä kokoontumista
DigiLönrot hanketta suunnitellaan edelleen. Etsitään keinoja rahoituksen saamiseksi keräysmatkoja varten.
Tavoitteena olisi saada 10.000 -15.000€ rahoitus videodokumenttien pelastamiseen ja menneen ajan
mediapersoonien haastatteluun.
Omasta jäsenistöstä ja lähipiiristä löytyy teknistä osaamista ja välineitä joilla vanhat dokumentit voidaan digitoida
esityskuntoon ja saattaa yleisön saataville.
Suikki Jääskä kertoi kokemuksista miten tukihakemuksien julkista rahoitusta pitää pohjustaa ja perustella.
Esim. Museoviraston hakemusta voi tehostaa muodostamalla arvovaltainen delegaatio joka pyytää virastolta
audienssia ja käy kertomassa hankkeesta paikanpäällä, jopa useita kertoja.
Yhdistyksen toiminta pitää olla aktiivista ja näkyvää. täytyy järjestää esitelmätilaisuuksia ja koulutusta säännöllisesti.
DigiLönrot hankkeen oleellinen idea on saada talteen alan tuhoutumisvaarassa olevia videodokumentteja ja
haastatella mielenkiintoisia persoonia kun se vielä on mahdollista.
Museoesineiden pelastusta ja varastointia pitäisi kehittää. Esineille pyritään löytämään paikka jossa niitä voidaan
varastoida sekä tehdä installaatioita ja vaihtuvia näyttelyitä kaikelle kansalle.
Kavin elävän kuvan museon esineistö ollaan muuttamassa Pasilan luolavarastosta Vantaalle.
Antto Kärkkäisen mukaan siellä on paljon enemmän tilaa varastoida näitä laitteita mutta siellä ei ole näyttely eikä
esittelytilaa järjestää mitään näyttelyä eikä installaatiota yleisölle.
Fyysinen museo voisi kuitenkin olla esim. ”Warehouse-tyyppinen museo” joka toimisi näissä Kavin uusissa tiloissa.
Tämä tominta mahdollistaisi järjetettäväksi vaihtuvia näyttelyitä museoesineiden dynaamisen esillesaamiseen sekä
seminaari ja koulutustoiminnan.
Ei ole kenenkään etu että arvokkaat museoesineet ovat lukittuna varastoon jonne alan harrastajille ei olisi pääsyä.
Otetaan yhteys Kavin päättäviin elimiin ja pyydetään audienssia sillä perusteella että tarjoamme yhteistyöapua ja
asiantuntemusta museoesineiden arviointiin ja lajitteluun.
On olemassa myös paljon teollisuus-ja varastotiloja jotka jo ovat siirtyneet kulttuuri- ja harrastukäyttöön. Näitäkin
tiloja ja toimijoita tulisi kartoittaa ja niistä voisi löytyä toimivia yhteistyötahoja.
Yhteistyötä voidaan edistää myös olemassa olevien paikallismuseoiden kanssa. Monet niistä olisivat halukkaita
ottamaan vastaan esineitä omiin näyttelyihinsä. Niissäkin voidaan järjestää tilaisuuksia, koulutusta ja seminaareja.
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