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1. Johdanto
1.1. Museon esittely
Museo Leikki on Espoon Tapiolassa sijaitseva lelu- ja leikkikulttuuriin sekä suomalaisen lapsuuden
historiaan keskittynyt erikoismuseo. Museo ei ole valtakunnallinen erikoismuseo, eikä se tällä
hetkellä tavoittele sitä asemaa. Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua, jos museon resurssit
kasvavat. Museo perustettiin vuonna 1996, ja se toimi ensimmäiset 10 vuotta osana Linnanmäen
huvipuistoa Lasten Päivän Säätiön omistuksessa. Vuonna 2006 museo muutti Näyttelykeskus
WeeGeelle yhdeksi sen viidestä museosta, ja se toimi aina vuoteen 2010 asti nimellä Leikkilinna –
Suomen Lelumuseo. Vuonna 2010 museo siirtyi espoolaisen Teatteri Hevosenkengän
kannatusyhdistyksen siipien suojaan, ja samalla museon nimi muuttui Suomen Lelumuseo
Hevosenkengäksi. Teatterin ja museon organisaatiot yhdistettiin ja muodostettiin uusi,
ainutlaatuinen kokonaisuus palvelemaan lapsiyleisöä ja perheitä entistä monipuolisemmin. Vuonna
2021 museo muutti uudistiloihin Kulttuuriloisto-kiinteistöön WeeGeen naapuriin, johon avataan
vuoden 2022 keväällä uudistettu perusnäyttely. Kokoelmat muuttivat samaan rakennukseen.
Teatterin ja museon toimintaa ohjaa vuonna 2011 viimeistelty strategia, joka määrittelee
Hevosenkengän ”Satujen kodiksi ja leikin laboratorioksi”. Toiminta-ajatuksena on tarjota
kokonaisvaltaisia elämyksiä lapsille ja aikuisille, herättää oivalluksia, kannustaa luovuuteen ja
kehittää lastenkulttuuria tuottamalla laadukkaita teatteriesityksiä ja museonäyttelyitä.
Hevosenkengän ja Museo Leikin visiona on olla tunnettu korkeasta laadusta ja kaikille lapsille ja
perheille suunnatusta kulttuuritoiminnasta. Hevosenkengän ja Museo Leikin identiteetti on
espoolainen, mutta toimintaa on myös laajemmin Suomessa ja kansainvälisestikin. Hevosenkenkä
ja Museo leikki pyrkivät vahvaan yhteisöllisyyteen, jonka mahdollistaa sitoutunut henkilöstö.
Museon ja teatterin yhteistoimintaa tiivistetään jatkuvasti. Hevosenkengän ja Museo Leikin
toiminnan tärkeimmät arvot ovat lapsilähtöisyys, suvaitsevaisuus, korkea laatu, luova rohkeus,
lämpö ja sydämellisyys sekä ilo ja huumori. Museon kokoelmatoimintaa linjaa ja ohjaa tämä
kokoelmapoliittinen ohjelma sekä museotoimintaa määrittävät säädökset ja lait, sekä museon
valtakunnallinen tallennusvastuualue yhteistyöverkosto TAKO:ssa.

1.2. Museotoimintaa ohjaavat säädökset ja lait
Museo nojaa kaikessa toiminnassaan ICOM:in museoeettisiin sääntöihin ja Suomen valtion
asettamaan museolakiin, sekä pyrkii vastaamaan valtion Mahdollisuuksien museo museopoliittisen ohjelman 2030 tavoitteisiin. Siinä kokoelmien osalta korostetaan
digitalisoitumiskehitystä, kokoelmien saavutettavuutta, monipuolista käyttöä ja avaamista yleisölle,
museoiden välistä kokoelmayhteistyötä ja verkostoitumista, sekä yhteiskunnan
monimuotoistumisen huomioimista tallennuksessa. Museotoiminnan tavoite on ylläpitää ja lisätä
kansalaisten tietoutta kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museon
kokoelmatoiminnassa on otettava huomioon myös tietosuojalaki ja henkilötietolaki.
Ammattimaisesti toimivilla, ja valtionapua saavilla museoilla tulee olla pitkän tähtäimen
tavoitteelliset suunnitelmat kokoelmatyöhön ja ohjenuorat siihen, miten kokoelmatyö on museossa
järjestetty. Museon tulee edistää kokoelmien saavutettavuutta ja avoimuutta sekä edistää niiden
avulla tiedonvälitystä ja hoitaa sivistystehtävää.
Museo Leikin toimintaa määrittelee myös museon johtosääntö, joka on vahvistettu 30.12.2009
Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys Ry:n hallituksen kokouksessa. Kokoelmiin liittyen siinä
todetaan, että ”Museo Leikki tallentaa, dokumentoi, tutkii sekä asettaa näytteille lasten lelu- ja
leikkikulttuuriin kuuluvaa aineistoa, jonka ydinosana ovat leikkikalut. Museo toimii erikoisalansa
tietopankkina, tekee tunnetuksi suomalaista lelu- ja leikkikulttuuria ja toimii siten myös lapsuuden
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museona”. Lisäksi todetaan, että kannatusyhdistys omistaa museon kokoelmat, ja mikäli yhdistys
lopettaa toimintansa, museon kokoelmat on tällöin jakamattomina luovutettava jollekin
museotoimintaa harjoittavalla yleishyödylliselle yhteisölle museona tai ”siten kuin yhdistyksen
purkava kokous päättää.”

1.3. Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus ja käyttö
Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus on palvella Museo Leikin työntekijöitä sekä kaikkia muita,
jotka haluavat tarkemmin perehtyä Museo Leikin kokoelmien muodostumiseen ja niiden käyttöön.
Kokoelmapolitiikka myös esittelee perusteet museon kokoelmatehtävälle ja tallennusvastuut.
Museossa työskenteleville kokoelmapoliittinen ohjelma toimii tärkeänä työkaluna. Sen avulla
ymmärrys kokoelmaa kohtaan lisääntyy, tallennus on vastuullista ja loogista, ja kokoelman hoito
laadukasta ja tavoitteellista. Erityisen tärkeä kokoelmapoliittinen ohjelma on museon tuleville
työntekijöille. Ohjelmaan kirjataan ns. hiljaista tietoa, jonka välittyminen näin varmistetaan.
Kokoelmapoliittista ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan, ja vähintään viiden vuoden välein siitä
tehdään ajanmukainen versio. Kokoelmatyön painopisteitä ja askeleita suunnitellaan vuosittain
tarkemmin, ja niitä linjataan museon toimintasuunnitelmissa (sekä lyhyen- että pitkän tähtäimen).
Toteutettavat toimenpiteet riippuvat myös ulkopuolelta saatavista projektirahoituksista.

1.4. Kokoelmatyön resurssit
Museo Leikin organisaatiossa kokoelmatyö on museonjohtajan vastuulla. Käytännössä
kokoelmatyötä tehdään näyttelyprojekteissa sekä erillisrahoitetuissa kokoelmatyön hankkeissa.
Museolla oli vuonna 2011 ja 2014 digitointihankkeet yhdessä Kellomuseon ja Helinä Rautavaaran
museon kanssa. Näissä vietiin eteenpäin suomalaisten lelujen digitointia ja verkkosaatavuutta.
Lisäksi vuonna 2016 digitoitiin museon koko valokuvakokoelma Wihurin rahaston rahoittamassa
projektissa. Seuraavat kokoelmiin liittyvät projektit käynnistyvät vuonna 2019 ja liittyvät kokoelmien
3D-luettelointiin ja -valokuvaukseen sekä kokoelmien ilmiöpohjaiseen tutkimiseen. Jotta kokoelmiin
liittyvä tietotaito ja osaaminen säilyisi museolla eikä häviäisi lyhyiden
projektien jälkeen, tarvittaisiin museolle kipeästi kokoelmatyöstä vastaava tutkija. Näin myös
kokoelmatyöhön käytettävä aikaresurssi lisääntyisi. Rahoitus tähän pyritään takaamaan
valtionosuuden korotuksella.
Kokoelmahankintoihin ei ole osoitettu museossa mitään erityistä budjettia. Lähes kaikki kartunta
museossa tapahtuu lahjoitusten kautta. Vuosittain tehdään joitakin kokoelmaostoja. Useimmiten
nämä hankinnat edellyttävät ripeää reagointia tai sitten kyseinen objekti täydentää merkittävällä
tavalla museon nykyistä kokoelmaa tai kuuluu ydintallennusvastuualueeseen.

2. Kokoelman historiaa
2.1. Kokoelman synty
Museo Leikin kokoelma juontaa juurensa 1980-luvulle, jolloin koko museota ei edes ollut olemassa
vielä. Museonystävät, jotka puuhasivat leikkikalumuseota Linnanmäelle, ryhtyivät vuonna 1984
keräämään kokoelmaa tulevan museon perustaksi. 1980- luvun kuluessa järjestettiin useita
valtakunnallisia lelukeräyksiä, joiden myötä museon peruskokoelma syntyi. Näillä keräyksillä oli
usein jokin teema, esimerkiksi ”sota-ajan lelut”. Vuonna 1996 museolle oli syntynyt
valtakunnallisesti kattava peruskokoelma, ja Suomen leikki- ja lelumuseo avautui Linnanmäellä.
Perustamisestaan lähtien museo on kartuttanut kokoelmaansa pääosin lahjoituksin. Satunnaisesti
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kokoelmaa on täydennetty ostoin. Museonystävien tuella hankittiin esimerkiksi Marjaana Nyströmin
laaja nallekokoelma. TAKO-yhteistyön myötä museon kartunnassa on kiinnitetty entistä enemmän
huomiota suomalaisvalmisteisten lelujen sekä suomalaisten lelutehtaiden tallennukseen.

2.2. Kokoelmaprofiili
Museo Leikin kokoelman suurimman osan muodostavat leikkikalut, jotka kertovat lasten elämästä
eri aikoina, leikin historiasta ja merkityksestä, leikkikalumuotoilusta ja - valmistuksesta sekä
lapsuuden historiasta laajemmin. Oleellista on kokoelman yhteydessä kerättävä ja tallennettava
leikkitieto, eli tieto siitä, miten lelua on käytetty sekä muut kontekstitiedot. Museo Leikki on Suomen
ainoa ammatillisesti hoidettu lelumuseo, ja sen kokoelma kattaa suomalaista lapsuutta aina 1800luvun jälkipuoliskolta 2010-luvulle. Kokoelmat ovat syntyneet valtakunnallisesti, ja esineillä on
leikitty eri puolilla Suomea. Myös museon valokuvakokoelma sisältää materiaalia eri puolilta
Suomea.
Suurin osa kokoelmasta on yksittäisiä objekteja, tai muutaman objektin hankintaeriä, mutta
museolla on myös laajempia ”minikokoelmia”, eli lahjoituskokonaisuuksia. Esimerkkejä tällaisista
ovat vaikkapa Tytti Levlinin lahjoittama leikkimökin interiööri leluineen 1930-40-luvuilta, Toni Hovin
keräämä ja lahjoittama Star Wars-lelukokoelma, Barbie-nukkekokoelma 1970-1990-luvuilta,
neuvostolelukokoelma 1930-1990-luvuilta ja kokoelma lelukauppias Hanna Herlinin perillisten ja
suvun leluja 1800-luvulta 1960-luvulle. Kartoitus Museo Leikin kokoelman ”mustista aukoista” eli
kokoelman merkittävistä puutteista on vielä tekemättä.

Museo Leikin kokoelmassa suomalaisvalmisteiset lelut ovat avainasemassa. Museon kokoelmiin
sisältyy paljon suomalaisten lelutehtaiden tai -tuottajien, esimerkiksi Juho Jussila Oy:n, Plaston,
Plastexin, Plasmetin, Helylä Oy:n, Aarikan, Niemen lelutehtaan, Kannaksen Lelun, Siro Oy:n,
Emekin, Martta-nukketeollisuuden, Dollytexin, Siroplastin, Hot Toysin, Egma Oyn, Telexin, Atelier
Faunin, Kuvataiteen, Paletin, Pelikon, Tactic Gamesin ja Martinexin leluja. Nykyään, kun
Suomessa valmistetaan enää vain vähän leluja, pyritään kiinnittämään huomiota Suomessa
suunniteltuihin leluihin, ja leluihin, joilla on suomalaiset ”juuret”.

3. Kokoelmien kuvaus
3.1. Esinekokoelma
Museo Leikin kokoelma jakautuu esinekokoelmaan, valokuvakokoelmaan ja arkistokokoelmaan.
Historian saatossa arkistomateriaalia on luetteloitu myös osaksi esinekokoelmaa.
Esinekokoelmaan kuuluu arviolta n. 13 000-14 000 esinettä laskentatavasta riippuen. Esineistöä ei
ole inventoitu Näyttelykeskus WeeGeelle muuton jälkeen kunnolla. Esinekokoelma sisältää
materiaalia seuraavin luokitteluin: nuket, nukkekodit ja nuken välineet, kotileikkivälineistö, pelit,
ulkolelut, liikennevälineet, sotalelut, peltilelut, puulelut, 80-90-lukujen lelut, 2000-luvun lelut sekä
nuken vaatteet ja tekstiilit. Omat alakokoelmansa muodostavat Star Wars- lelukokoelma, Levlinin
kokoelma (leikkimökin interiööri 30-40-luvulta), Nyströmin nallekokoelma sekä
neuvostolelukokoelma. Esinekokoelma sisältää leikkikaluja ja lasten esineistöä, jotka ovat olleet
pääosin suomalaisten lasten käytössä Suomessa, suomalaisten tehtaiden valmistamia leikkikaluja
sekä muuten leikkikaluhistoriallisesti kiinnostavia leikkikaluja. Esinekokoelmasta on luetteloitu
sähköisesti noin kolmasosa (vanha kokoelmahallintajärjestelmä Mopsi), ja digitoitu n. 1100 esinettä
(webmusketti). Digitoinnissa on priorisoitu suomalaisvalmisteisia leluja ja museon ns.
ydinkokoelmaa. Digitoidut esineet ovat selailtavissa Finna-alustalla museon omalla sivulla.
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3.2. Valokuvakokoelma
Museo Leikin valokuvakokoelma on muodostunut lelukeräysten yhteydessä 1980- ja 1990-lukujen
aikana sekä Pirkka-lehdessä 1990-luvulla julkaistujen valokuvakeräysten myötävaikutuksella.
Valokuvakokoelma sisältää n. 550 valokuvaa 1900-luvun alkupuolelta 1970- luvulle.
Valokuvakokoelma on karttunut 2000-luvulla hyvin vähän. Museon valokuvakokoelma on digitoitu
kokonaisuudessaan vuonna 2016 Wihurin rahaston rahoittamassa projektissa, ja se on avoimesti
selattavissa Finna-alustalla, lukuun ottamatta valokuvia, jotka eivät ole julkaisukelpoisia. Samana
vuonna museo teki pienoisnäyttelyn leikkiaiheisiin valokuviin perustuen. Näyttelyn yhteydessä
museo sai jonkun verran kartutettua valokuvakokoelmaansa ja tehtyä sitä tunnetummaksi.
Tulevaisuuden tavoitteena on kartuttaa valokuvakokoelmaa erityisesti 1970-2000-lukujen
lapsuuden osalta. Valokuvakokoelmaan on tallennettu ja tallennetaan valokuvia, joissa näkyy
lapsia eri ympäristöissä, lapsia lelujen kanssa, tai erilaisia leikkitilanteita. Valokuvakokoelmaan
voidaan myös tallentaa kuvia lelunvalmistukseen tai lelukauppaan liittyen.

3.3. Arkistokokoelma
Museo Leikin arkistokokoelmaan on luetteloitu lapsuuden historiaan liittyvää arkistomateriaalia, ja
osittain samantyyppistä materiaalia on luetteloitu myös esinekokoelmaan. Tällaisia ovat
esimerkiksi erilaiset paperiset lelut; paperinuket, kiiltokuvat, paperileluarkit, keräilykortit ja
keräilyvihot. Arkistokokoelmassa on lisäksi lapsille ja nuorille suunnattuja lehtiä (Koululainen,
Jippo, Aku Ankka, Nakke Nakuttaja, Avaruusmatka, Hevoshullu, Suosikki, Pääskynen,
KevätPörriäinen jne.), keskeistä lastenkirjallisuutta eri ajoilta (Topeliuksen sadut, Pekka
Töpöhäntä, Viisikko, Tenavat, Pupu Tupuna, Tammen kultaiset kirjat jne.), muistoalbumeita 1800luvun lopulta 1960-luvulle, postikortteja, julisteita, joulukalentereita, piirustusvihkoja, puuhakirjoja,
kouluaskarteluja jne. Arkistokokoelmaa kartutetaan myös nykydokumentoinnin myötä ja
lapsuuteen ja leluihin liittyvistä ilmiöistä tallennetaan muistitietoa esimerkiksi haastattelujen ja
kyselyiden avulla. Kokoelmaan voidaan liittää myös fyysisiä arkisto-objekteja.

3.4. Käyttökokoelma
Museo Leikillä on tällä hetkellä kaksi käyttökokoelmaa; Nallevaarin matkassa - lainattava
lelulaukku sekä museopedagogian käytössä oleva ”Käpälöitävä kokoelma”. Lainattava lelulaukku
on yhteisöissä kiertävä, vanhaan matka-arkkuun mahtuva n. 20 leikin välineen kokoelma, joihin
saa ohjatusti koskea. Esineet ovat 1930-1970-luvuilta, ja joukossa on ikonisia leluja kuten
esimerkiksi nalle, lankapallo, View Master, paperinkeräysnukke, Pauligin autokortteja,
paperinukkeja, mekaaninen lelu, peltilelu ja itsetehty lelu. Nallevaarin matkassa-kokonaisuuteen
kuuluvat lisäksi tarinakortit, joiden avulla esineitä voi lähestyä, tietokortit esineistä sekä ohjeita ja
vinkkejä kokoelman käyttöön. Nallevaarin matkassa -käyttökokoelma tehtiin vuonna 2012
yhteistyössä Metropolian opiskelijoiden kanssa.
Käpälöitävä kokoelma muodostettiin vuonna 2016 museopedagogian käyttöön sekä erityisryhmien
kanssa työskentelyyn osana museon esteettömyyden edistämishanketta. Kokoelmaan valitut
esineet ilmensivät monipuolisesti erilaisia lelujen materiaaleja, lelutyyppejä ja aikakausia.
Käpälöitävässä kokoelmassa on esineitä 1800-luvulta 1990-luvulle. Esimerkkeinä mainittakoon
puuhyrrä, kiviset rakennuspalikat, muovinen jojo, kankainen Bonzo-hauva, mekaaninen peltilelu,
kuminen neuvostolelu, karvainen nalle sekä paperisia jenkkiautoja. Käpälöitävää kokoelmaa
käytetään ahkerasti kaikenlaisten ryhmien kanssa. Erityisen hyvin se toimii esimerkiksi
maahanmuuttajaryhmien kanssa, kun yhteinen kieli toimii huonosti tiedon ja kokemuksen
välittäjänä.
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3.5. Kokoelman avainobjektit
Museo Leikin kokoelma koostuu monelta kantilta suomalaista lapsuutta kuvaavista esineistä,
valokuvista ja arkistoaineistosta. Kokoelman avainesineet ovat kuitenkin museon helmiä. Tällaisia
ovat esimerkiksi kokonaisuudet, kuten tytön leikkimökin interiööri kaikkine esineineen 1930-40luvun Itä-Suomesta, kattava kokoelma 1970-80-lukujen Star Wars-leluja, Birger Kaipiaisen vuonna
1967 suunnittelema AnnaMolla-nukke sekä AnnaMolla-nuken leikkaamaton kangas, Kaj Franckin
suunnittelema puunukke, 1800-luvun lopulta peräisin oleva Olga-nukke upean garderoobinsa
kanssa, Martta-nukkekokoelma, neuvostolelukokoelma, suomalaisten tehtaiden puulelut,
muistoalbumit, sota- ja pula-ajan lelut, itsetehdyt lelut eri ajoilta sekä ensimmäiset Atelier Faunin
valmistamat muumilelut 1950-luvulta.

4. Tallennus
4.1. Tallennusvastuualueet
Museo Leikki tallentaa kokoelmiinsa suomalaista lapsuutta; leikkikaluja sekä muita leikkiin tai
lapsen leikkiin verrattavissa olevaan toimintaan liittyviä esineitä sekä näistä kertovia valokuvia.
Erityinen valtakunnallinen tallennusvastuu Museo Leikillä on suomalaisvalmisteiset lelut ja
suomalaisten rakkaimmat lelut. Ensimmäistä toteutetaan tallentamalla museon kokoelmiin
suomalaisten lelutehtaitten tuotantoa ja tietoa tehtaitten ja valmistajien toiminnasta. Jälkimmäistä
toteutetaan tallentamalla kokoelmiin leluja, jotka ovat olleet erityisen merkityksellisiä
käyttäjälleen/käyttäjilleen sekä leluja, jotka ovat olleet tyypillisiä ja leikkiarvoltaan rikkaita
suomalaisen lapsuuden historiassa. Museo toimii TAKO-verkostossa osana Arki-poolia, jossa
museo osallistuu nykyajan dokumentointiprojekteihin tallennusvastuualueensa puitteissa sekä
lapsuuden arjen tallentajana. Museo toimii myös oman tallennusvastuualueensa ja alansa
asiantuntijana. Museoon tallentuu leikkikalujen yhteydessä myös runsaasti tietoa leikistä ja
leikeistä eri aikoina. Mahdollisuuksia erityisemmälle ja spesifimmälle leikin tallentamiselle osana
aineettoman kulttuuriperinnön tallennusta tullaan selvittämään tulevaisuudessa.

4.2. Kokoelman suhde muiden museoiden kokoelmiin
Myös jotkut muut suomalaiset ammatilliset museot tallentavat leikkikaluja ja lapsuutta
kokoelmiinsa. Maakuntamuseoilla ja kaupunginmuseoilla on kokoelmissaan paikkakunnalla
valmistettuja tai muuten paikallisesti merkittäviä leikkikaluja, Designmuseon kokoelmiin kuuluu
muotoilun näkökulmasta kiinnostavia leikkikaluja ja Kansallismuseon kokoelmiin kansallisesti
merkittävää leluperintöä. Myös ei-ammatilliset museot kuten Lastentarhamuseo, keräävät
leikkikaluja kokoelmiinsa oman aihepiirinsä näkökulmasta. Toiset leikkikaluja tallentavat museot
ovat Museo Leikin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Myös yksityisiin lelukeräilijöihin ja
yksityishenkilöiden omistamiin lelumuseoihin pidetään yhteyttä. Valtakunnallisen museoiden
tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n myötä tallennusvastuita on myös määritelty
uudelleen, ja kokoelmia siirretty museosta toiseen. Esimerkiksi Lenin-museo lahjoitti
neuvostolelukokoelmansa Museo Leikille vuonna 2014, sillä luontevammaksi paikaksi niille nähtiin
alan erikoismuseo.

4.3. Yhteistyöverkostot
Museo Leikin lähimmät yhteistyötahot ovat Suomen Koru- ja kellomuseo sekä Näyttelykeskus
WeeGeen museot. Suomen Kellomuseon ja aiemmin WeeGeellä sijainneen Helinä Rautavaaran
museon kanssa toteutettiin esimerkiksi vuosina 2011 ja 2014 yhteiset digitointiprojektit, joiden
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puitteissa Museo Leikkiin hankittiin uusi kokoelmanhallintajärjestelmä sekä digitoitiin suuria
kokonaisuuksia erityisesti suomalaisvalmisteisia leikkikaluja.
Vuonna 2011 museo liittyi mukaan myös Museoviraston organisoimaan TAKO- yhteistyöhön.
Olemme osa ARKI-poolia, jonka toimintaan osallistuu paljon muita museoita, ajantasainen listaus
löytyy http://tako.nba.fi/poolit/pooli-3. Arki-poolissa keskustellaan valtakunnallisista
tallennusvastuista sekä toteutetaan nykydokumentointiprojekteja. Arki-poolin museot tallentavat
kansalaisten jokapäiväistä elämää yksilön näkökulmasta. Keskeisiä teemoja poolille ovat muun
muassa koti ja asuminen, perhe, harrastukset ja kulutustottumukset - koko ihmisen
henkilökohtainen elämänpiiri.
Museon tekee kokoelma- ja näyttelytoiminnassa yhteistyötä muiden Suomen museoiden, lelualalla
toimivien yritysten sekä yksityisten keräilijöiden kanssa.

4.4. Uuden objektin liittäminen kokoelmaan
Museo Leikin esine-, valokuva- ja arkistokokoelmaan liitetään jatkuvasti uusia objekteja
tallennustavoitteiden mukaisesti. Kokoelmat karttuvat pääosin lahjoituksin, mutta toisinaan
kokoelmaan myös ostetaan esineitä esimerkiksi näyttelyprojektin yhteydessä.
Kun lahjoittaja ottaa yhteyttä museoon, hänet ohjataan yhteyteen museonjohtajan kanssa, joka
kokoelmasta vastaavana päättää, liitetäänkö kyseinen objekti museon kokoelmaan vai ei.
Lahjoittajaa pyydetään joko lähettämään objektista kuvia tai tulemaan näyttämään objektia
museolle. Jos objekti päätetään liittää museokokoelmaan, allekirjoitetaan kaksi lahjakirjaa – toinen
museolle ja toinen jää lahjoittajalle. Tämän lisäksi joko lahjoittaja tai lahjoituksen vastaanottava
museon työntekijä täyttää lahjoitettavasta objektista tietokaavakkeen, johon kirjataan kaikki
mahdolliset olemassa olevat tiedot.
Tämän jälkeen objekti viedään väliaikaisiin säilytystiloihin, tarkistetaan ja puhdistetaan. Sille
annetaan numero, joka merkitään objektiin, lahjakirjaan ja tietokaavakkeeseen. Ennen siirtämistä
pysyviin säilytystiloihin tai näyttelytiloihin, esineet pakastetaan, jos se on materiaalin kannalta
mahdollista. Pakastamisen tarkoitus on estää esineessä mahdollisesti olevien tuholaisten
leviäminen kokoelma- ja näyttelytiloihin.
Digitaalisesti syntyvät kokoelmaobjektit tallennetaan museon verkkolevylle seuraten Säilytys- ja
siirtokelpoiset tiedostomuodot v1.6.1 -standardia.

4.5. Kokoelmaluokitus
Museo Leikille tarjottavat objektit ja mahdollisuuksien mukaan myös kokoelmassa jo olevat objektit
pyritään vastaisuudessa luokittamaan. Tämä helpottaa kokoelman ytimen hahmottamista ja auttaa
myös jäsentämään kunkin objektin merkitystä tilanteessa, jossa kokoelma pitäisi pelastaa. Museo
Leikissä objektit jaetaan neljään luokkaan, jotka ovat:
1.
2.
3.
4.

Ydinkokoelma
Peruskokoelma
Käyttökokoelma
Rekvisiitta / Poistettava kokoelma

Ydinkokoelmaan kuuluvat esineet muodostavat museon kokoelman tärkeimmän ytimen.
Ydinkokoelmaan pääsemiseksi esineen täytyy olla hyväkuntoinen tai konservoitavissa, siitä täytyy
olla hyvät kontekstitiedot tai tiedot valmistuksesta. Esineen täytyy kuulua
ydintallennusvastuualueeseen (suomalaisvalmisteiset lelut/suomalaisten rakkaimmat lelut). Se voi
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olla joko yleinen tai harvinainen. Peruskokoelmaa on suurin osa museon kokoelmasta.
Käyttökokoelmaan voidaan liittää objekteja joko suoraan, tai siirtää siihen peruskokoelman
objekteja. Näin voidaan toimia esimerkiksi duplikaattien kohdalla; eli museolla on kokoelmissa
samanlaisia tai samantyyppisiä esineitä useita. Käyttökokoelman objekteja voi ohjatusti käyttää,
esimerkiksi osana museopedagogiaa. Jos objekti ei täytä (enää) museokokoelmaan pääsyn
kriteerejä, se voidaan poistaa tai siirtää rekvisiittaan, jolloin sen säilymisestä ei varmistuta. Uutta
kartuntaa ei tule luokkaan 4, eli jos rekvisiittaa kerätään, sitä ei liitetä osaksi kokoelmaa.

4.6. Poistot kokoelmista
Museo Leikin kokoelmat ovat syntyneet neljällä eri vuosikymmenellä, ja tänä aikana kokoelmaan
ottoperiaatteet ovat muuttuneet. Tämän vuoksi välttämättä kaikkien objektien pitämistä osana
kokoelmaa ei voida enää nykytietojen valossa perustella. Myös erittäin huono kunto, tai materiaalin
tuhoutuminen voi perustella objektin poistamisen kokoelmasta. Esimerkki huonosti säilyvästä ja
vääjäämättä jossain vaiheessa tuhoutuvasta lelujen materiaalista on kumi.
Kokoelmista voidaan tehdä perusteltuja poistoja, mutta poisto täytyy pohtia huolellisesti ja
dokumentoida kirjallisesti ja valokuvin. Jos esine ei täydennä Museo Leikin kokoelmaa millään
tavoin, siitä ei ole olemassa juurikaan kontekstitietoja ja se on huonossa kunnossa, voi esineen
poistaminen kokoelmasta olla perusteltua. Lopullisen poistopäätöksen tekee aina museonjohtaja.
Poistoista tehdään poistokaavake, johon on liitetty valokuva kyseessä olevasta objektista. Ennen
poistoa selvitetään, sopisiko objekti jonkin toisen museon kokoelmaprofiiliin. Jos mikään muu
vaihtoehto ei tule kyseeseen, objekti tuhotaan. Objektille annettua luettelointinumeroa ei anneta
jatkossa millekään muulle esineelle.

5. Tutkimus
5.1. Luettelointi ja digitointi
Museo Leikin kokoelmahallinnassa on ollut vuosikymmenten kuluessa monta vaihetta. Alkuvuosien
käsinkirjoitetuista keräilykaavakkeista ja tietokorteista ollaan tultu siihen, että museokokoelman
esineitä ja valokuvia on avoimesti selailtavissa verkossa. Suuri osa museon objekteista on
edelleen diarioitu ja luetteloitu vanhaan kokoelmanhallintajärjestelmään Mopsiin, jota ei ole
päivitetty vuosikausiin. Mopsissa on luetteloituna päänumeroita n. 4200. Vuoden 2011 alussa
Museo Leikissä otettiin Helinä Rautavaaran museon ja Suomen Kellomuseon kanssa läpiviedyn
digitointiprojektin yhteydessä käyttöön uusi kokoelmanhallintajärjestelmä. Museoviraston
ylläpitämä Webmusketti todettiin vertailuissa parhaaksi vaihtoehdoksi pienelle museolle. Sen
ylläpitäjä oli iso museoalan instituutio, ja sen kautta kokoelmia oli mahdollisuus esitellä avoimesti
verkossa. Tämän jälkeen museon esineitä alettiin viedä manuaalisesti uuteen järjestelmään, ja
kaikki uudet esineet tallennettiin sinne.
Webmuskettiin siirtymisen yhteydessä tehtiin myös uudet luettelointiohjeet museolle. Siirtyminen
webmuskettiin tarkoitti myös uusien, laadukkaampien esinevalokuvien ottamista. Museon silloinen
amanuenssi sai koulutusta esinekuvaukseen Valokuvataiteen museolta, jonka kautta hankittiin
museolle myös uudet kuvausvalot. Jokaisesta esineestä päätettiin tallentaa sähköiseen muotoon
kolme kuvaa: arkistokuva numerokyltin, mitan ja harmaakiilan kanssa TIFF-muodossa, puhdas
julkaisukelpoinen esinekuva TIFF-muodossa sekä Webmuskettia varten pakatussa JPEGmuodossa. Digitointia jatkettiin uudessa erikoismuseoiden yhteisessä digitointiprojektissa vuonna
2014, jolloin digitoitiin museon suomalaisvalmisteisten lelujen kokoelmaa. Museon
valokuvakokoelma puolestaan digitoitiin kokonaisuudessaan vuonna 2016. Digitointi etenee
museossa käytännössä projektien aikana, sillä perusarjessa sille jää hyvin vähän aikaa.
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5.2. Kokoelmatutkimus ja kokoelmahallinnan tulevaisuus
Kokoelmatutkimusta tehdään Museo Leikin arjessa pääasiassa näyttelyprojektien, uusien
lahjoitusten sekä asiantuntijapalveluiden yhteydessä. Kokoelmatyöhön liittyvien projektien, kuten
digitointiprojektien yhteydessä sitä tehdään tietysti myös. Museon toimistolla on käsikirjasto, johon
kerätään lelu- ja leikkiaiheista kirjallisuutta Suomesta ja ulkomailta, ja lisäksi museo tallettaa alansa
artikkeleita, tutkimusta ja kirjallisuutta sekä tietoa leikkikaluun liittyvistä toimijoista; valmistajista,
suunnittelijoista, käyttäjistä, myyjistä.
Vuonna 2019 kokoelmahallinnan tilanne ja tulevaisuus museoalalla on mielenkiintoinen. Myös
Museo Leikin on lähivuosina tehtävä valintoja kokoelmahallintaan liittyen. Museovirasto lähti
kehittämään 2010-luvun alkupuolella museoalalle uutta kokoelmahallintajärjestelmää Museo2015hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena oli luoda kokoelmahallintaan ja luettelointiin yhtenäiset
käytännöt alalle. Hankkeen seurauksena kilpailutettiin ja pilotoitiin alalle uusi MuseumPlusRia –
kokoelmahallintajärjestelmä, jota Museoliitto nyt tarjoaa Kookos-kokoelmahallintapalveluna. Tähän
järjestelmään on liittynyt ja liittyy koko ajan isoja ja pienempiä museoita. Myös muita vaihtoehtoja
on alalla toki tarjolla, mutta on selvää, että Webmuskettia ei enää kehitetä, ja ylläpitokin varmasti
jollain aikavälillä lakkaa. On siis lähivuosina tehtävä vertailuja ja päätöksiä siitä, mihin
kokoelmahallintajärjestelmään Museo Leikki siirtyy webmusketin jälkeen, ja miten siirto
käytännössä toteutetaan (konvertio vai manuaalinen työ).

6. Kokoelman säilytys ja turvallisuus
6.1. Säilytysolosuhteet ja -tilat
Museo Leikin kokoelmatilat sijaitsivat vuodesta 2006 lähtien Näyttelykeskus WeeGeen
kellarikerroksessa, ja näyttelytilat 2.kerroksessa. Museon kokoelmat muuttivat marraskuussa 2021
viereiseen Kulttuuriloisto-kiinteistöön, johon avataan myös uudistettu perusnäyttely.
Kokoelmatilojen tavoiteolosuhteet ovat 17°C ja RH 40%, jotka on valittu hyvin monimateriaalisten
esineiden säilymiseksi, erityishuomiona muovi, joka on yleinen materiaali lelukokoelmissa.
Olosuhteita valvotaan keskitetyn järjestelmän avulla, joka ohjaa lämpötilaa, kostutusta ja
kuivatusta. Arvot pyritään pitämään mahdollisimman tasaisina, jotta varmistutaan museoesineiden
parhaasta mahdollisesta säilyvyydestä. Museoesineitä säilytetään kokoelmatiloissa happovapaissa
arkistolaatikoissa tupakkapaperiin käärittynä tai isompia esineitä vapaasti hyllyllä pölyn
muodostumista estävän kankaan alla. Museoesineitä käsittelevät museoalan koulutuksen saaneet
ammattilaiset.

6.2. Uhat kokoelman turvallisuudelle
Museokokoelman esineet pyritään pakastamaan ennen niiden siirtoa museo-olosuhteisiin tiloihin
(materiaalin sen salliessa). Pakastamisella estetään esineissä olevien mahdollisten tuholaisten
pääsy museokokoelmaan, mikä muodostaisi uhan kokoelmalle. Lisäksi kokoelmatilat myrkytetään
kerran vuodessa riskin minimoimiseksi.
Esineiden siirrot kokoelmatilasta näyttelyyn ja toisinpäin saattavat muodostaa uhan
kokoelmaturvallisuudelle, mutta tätä estetään mahdollisimman huolellisella pakkaamisella
kuljetusten ajaksi. Esineiden lainaaminen museon ulkopuolelle on aina oma riski, mutta se
nähdään tärkeäksi kokoelman saavutettavuuden ja yhteistyön vuoksi.
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6.3. Konservointi
Museo Leikin kokoelman hoidossa pyritään ennaltaehkäisevään konservointiin, sillä museolla ei
ole omaa konservaattoria eikä juuri resursseja säännölliseen konservointiin. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että kokoelmasta huolehditaan niin, että konservointitarpeet ovat
mahdollisimman vähäisiä. Museon esineitä konservoidaan enimmäkseen näyttelyiden yhteydessä,
ja konservointi hankitaan ostopalveluna. Konservointia on myös hankittu oppilastyönä Evtekistä, ja
toisinaan museolla on ollut konservaattoriharjoittelijoita. Toisinaan Museonystävät ovat tukeneet
museoesineiden konservointia pienillä summilla.

7. Kokoelman saavutettavuus ja käyttö
7.1. Näyttelytoiminta
Museo Leikin perusnäyttelyssä 2016-2021 Laiva on lastattu leluilla oli esillä laadullisesti kattava
kokonaisuus museon kokoelmasta, kuitenkin määrällisesti esillä oli kokoelmasta alle 10%.
Perusnäyttelyn kokonaisvaltainen uudistustyö on käynnissä. Tavoitteena on uudistunut
kokoelmanäyttely viimeistään vuonna 2022. Isompia erikoisnäyttelyitä rakennetaan tällä hetkellä
joka toinen vuosi ja pienoisnäyttelyitä 1-2 vuodessa. Näissä on mahdollista esitellä kokoelmaa
laajemmin, ja tilapäisiin näyttelyihin myös lainataan esineitä muista museoista ja yksityisiltä
keräilijöiltä. Museo on tuottanut näyttelyitä myös tilauksesta tilojensa ulkopuolelle, ja tätä jatketaan
mahdollisuuksien mukaan.

7.2. Digitaalinen saavutettavuus
Digitaalisuus ja sen mahdollisuudet museoissa ovat yksi tärkeistä museopoliittisen ohjelmankin
tavoitteista. Digitaalisten laitteiden välityksellä kokoelmat ovat saavutettavissa paikkaan ja aikaan
katsomatta. Museokokoelmien digitaalinen saavutettavuus vaatii kuitenkin työtä, jota Museo
Leikissä on juuri tehty esimerkiksi digitointiprojekteissa. Museon digitoidut esineet ja valokuvat ovat
selailtavissa Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-asiakasliittymässä, jossa on museoiden,
kirjastojen ja arkistojen aineistoja, ja jota käytetään kasvavassa määrin. Museo Leikillä on
Finnassa oma museokohtainen näkymä. Kaikki webmuskettiin luetteloidut objektit ovat nähtävillä
Finnassa, mikäli niiden julkaisuun ei liity rajoituksia.
Museon kokoelman digitaalista saavutettavuutta pyritään parantamaan myös kokeilevin tavoin.
Museon verkkosivuilla on julkaistu pieniä tutkimuksellisia artikkeleita kokoelman esineistä tai
kokonaisuuksista ja museon some-kanavissa julkaistaan kuukauden kuva-sarjaa, joka esittelee
valokuvakokoelman aarteita. 3D-luetteloinnin ja valokuvauksen mahdollisuuksia kokeillaan vuoden
2019 alussa alkavassa yhteistyöhankkeessa, jossa Museo Leikki yhdessä Suomen Kellomuseon
kanssa tuottaa kokoelmiensa helmiä 3D-muodossa fotogrammetrian keinoin. 3D- luetteloitavat
objektit tulevat esille verkkoon ja niitä hyödynnetään myös museon tulevassa uudistuksessa. 3Dmallinnus mahdollistaa myös kokoelmaesineiden monipuolisen käytön ja mahdollisen
tuotteistamisen tulevaisuudessa.

7.3. Lainaustoiminta
Museo pyrkii lainaamaan kokoelmansa esineitä muiden museoiden näyttelyihin ja myös
kansainvälisesti aina kun se vain on mahdollista. Museoesineitä on lainattu ja voidaan lainata
harkiten myös muille toimijoille, kunhan varmistetaan sopimuksin ja ohjeistuksin, että niitä
käsitellään museaalisin kriteerein. Museo Leikki on esimerkiksi lainannut kokoelmiaan elokuvien
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rekvisiitaksi. Museo ei lainaa kokoelmiaan yksityishenkilöille. Tarvittaessa esineille otetaan
kuljetukset ja lainan kattava vakuutus. Lainaamisesta museo laskuttaa lainaajalta lainan hoitoon ja
pakkaamiseen käytetyt työtunnit. Lainasta tehdään aina kirjallinen sopimus, jossa määritellään
lainattava esineistö, lainaan kohdistuvat ehdot ja laina-aika sekä mahdolliset vakuutusarvot.
Lainasopimus on tämän asiakirjan liitteenä.

7.4. Asiantuntijapalvelu
Maan ainoana ammatillisesti hoidettuna lelumuseona Museo Leikki tarjoaa alaansa liittyvää
asiantuntijapalvelua. Tiedusteluja tekevät niin muut museot ja kulttuuriperintölaitokset,
yksityishenkilöt, tutkijat kuin median edustajat. Tiedusteluihin pyritään vastaamaan parhaan
mukaan tai ohjaamaan asiakas eteenpäin paremman tiedon äärelle. Museo ei tee arvioita
esineiden rahallisista arvoista, vaikka niitä kysytäänkin. Tutkijat ja museotyöntekijät voivat tulla
tutkimaan museon kokoelmia erillisestä sopimuksesta. Enimmäkseen konsultaatioapua ja
tietopalvelua annetaan sähköpostitse tai puhelimitse.

8. Liitteet
Liite 1: Lahjakirja
Liite 2: Tietokaavake
Liite 3: Lainasopimus ulos
Liite 4: Lainasopimus sisään
Liite 5: Ohje digitaalisena syntyneen arkistoaineiston tallentamiseen ja säilyttämiseen Museo
Leikissä
Laatinut: Museonjohtaja Johanna Rassi
Kuvat: Museo Leikin kuva-arkisto
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LAHJAKIRJA

Tällä lahjakirjalla allekirjoittanut luovuttaa täydellä omistus- ja käyttöoikeudella ohessa mainitun
aineiston Museo Leikille. Lahjoitusta koskevat seuraavat ehdot:
1. Kerätty aineisto ja siihen liittyvät kontekstitiedot liitetään Museo Leikin kokoelmaan, jossa niitä käytetään
tutkimuksessa sekä julkaistaan mm. näyttelyissä, museon verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja
julkisissa kokoelmaverkkopalveluissa. Kontekstitiedot on kirjattu liitteenä olevaan tietokaavakkeeseen.
2. Museo Leikki päättää aineiston säilyttämisestä, käytöstä ja poistamisesta.
3. Museo Leikillä on oikeus luovuttaa aineistoa kolmansille osapuolille. Aineiston käyttäjä vastaa siitä, että
aineistoa ei käytetä loukkaavassa tai vahingoittavassa tarkoituksessa.
4. Museo Leikki saa käyttää mahdollisia kuva-aineistoja korvauksetta esimerkiksi tutkimukseen,
opetukseen, tiedotukseen, julkaisutoimintaan, audiovisuaaliseen tuotantoon ja mainontaan. Museo
leikillä on lisäksi oikeus korvauksetta luovuttaa tai myydä käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille.
Lahjoittaja vakuuttaa olevansa kuvien tekijänoikeuksien haltija. Mahdollisista käyttöoikeuksien
rajoituksista sovitaan erikseen.
5. Lahjoittajan nimen saa mainita aineiston käytön yhteydessä:
kyllä
ei
6. Lahjoittajan yhteystietoja ei koskaan julkaista.
Lahjoitettava aineisto:

Lahjoittaja hyväksyy yllä olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Allekirjoitus

Paikka ja aika

Nimi

Osoite

Sähköposti

Puhelinnumero

Museo Leikki hyväksyy yllä olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Allekirjoitus
Vastaanottajan nimi / Museo Leikki

Paikka ja aika

TIETOKAAVAKE

Tietokaavake liittyy lahjakirjaan:

kyllä

TIETOJEN TAI AINEISTOJEN LUOVUTTAJA (ei julkaista)
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

TIETOJEN KIRJAAJA (ei julkaista)
Nimi
Päivämäärä

ESINETIEDOT
Esine/aineisto

Materiaali/tekniikka

VALMISTUSTIEDOT
Suunnittelija

Valmistaja

Valmistusaika

Valmistuspaikka

Valmistustapa

TIETOKAAVAKE
KÄYTTÖTIEDOT
Käyttäjä/käyttäjät

Käyttöpaikka

Käyttöaika

Käyttöhistoria

Muita tietoja

Liite 5
Ohje digitaalisena syntyneen arkistoaineiston tallentamiseen ja säilyttämiseen Museo Leikissä
Versio 1 toimintatapa sovittu kokoelmakokouksessa 12.1.2021.
Vahvistettu kokoelmakokouksessa 2.2.2021.
Tilanne: digitaalisena syntyneitä arkistoaineistoja ei aiemmin ole liitetty kokoelmaan. Aineistot voivat olla joko tekstiä
(muistitietokeruu ja haastattelut), ääntä, kuvia tai liikkuvaa kuvaa. Museossa on kaksi kokoelmahallintajärjestelmää, Mopsi
ja Musketti, joista kummastakin luovutaan vuoden 2022 aikana. Toistaiseksi sovittu säilytystila digitaalisille objekteille on
museon paikallinen verkkolevy, josta otetaan varmuuskopioita ulkoisille kovalevyille. Digitaalisena syntyneiden
kokoelmaobjektien tallentaminen on uutta ja siksi varmuuden vuoksi tekstimuotoisista objekteista tallennetaan
tietosisällön varmistamiseksi myös paperiset kopiot. Mikäli museon digitaalisiin säilytysratkaisuihin tulee muutoksia
esimerkiksi uuden kokoelmahallintajärjestelmän tai varmuuskopioinnin kehittämisen myötä (esim. PAS-sopimus), voidaan
paperikopioista luopua. Tämä on ensiohje ja syytä päivittää käytänteiden kehittyessä.
Kokoelmaan liittäminen


Objekti luetteloidaan ja dokumentoidaan kokoelmahallintajärjestelmä Muskettiin.
o Museo Leikin tämänhetkisen luettelointiohjeen mukaan objekti luetteloidaan A-alkuisilla numeroilla
arkistokokoelmaan, mikäli koko hankintaerä on arkistoaineistoa, ja esinekokoelmaan, mikäli
hankintaerässä on sekä esineitä että arkistoaineistoa.
 Äänitiedosto ja siitä tehty litterointi voivat olla saman objektin kaksi osaa: kirjataan osien
lukumäärä ja kuvaillaan osat kenttään Kuvailu. (Museo Leikki ei ole ottanut Musketissa käyttöön
osien luettelointia tai osatason alanumerointia. Tulevassa järjestelmässä tätä tulee harkita.)
 Aineistotyyppi valitaan objektin mukaan: arkistoaineisto, kuva, liikkuva kuva, äänite
 Välilehdelle Yhteenkuuluva esine kuvataan objektista säilytettävät kopiot.
 Yhteenkuuluva esine = ei täytetä
 Muu esine = kopio alkuperäisestä, esim. ”A402:3_kopio”
 Yhteyslaji = kopio
 Lisätieto = kuvaus kopioista ja niiden säilytyspaikoista, esim. ”Kopiot (2): 1. Tulostettu
paperikopio alkuperäisestä kyselyaineistosta. (säilytys arkistossa). 2. Excel-tiedosto (säilytys
museon verkkolevyllä, reproduktiot).”
 Välilehdelle Toimenpide merkitään digitaalisen originaalin säilytyspaikka.
 Toimenpiteen tyyppi = vakituinen sijainti
 Uusin sijainti ruksataan
 Paikka = ”Museon verkkolevy, digitaalinen arkistokokoelma”
 Välilehdelle Kuva voidaan tallentaa objektin esikatselukuva, esim. pysäytyskuva videosta tai pienennetty
digikuva.
 Objekti merkitään julkaistavaksi Finnassa (www), mikäli aineisto sopii verkkojulkaisuun. Tämä harkitaan
aineistokohtaisesti erikseen.
Objektit saatetaan pitkäaikaissäilytykseen kelpaavaan tiedostomuotoon. Valitse tiedostomuoto ohjeen mukaan:
http://digitalpreservation.fi/files/PAS-tiedostomuodot-1.6.1.pdf
Objektin nimeäminen ja merkitseminen.
 Alkuperäinen tiedosto nimetään objektitunnuksella, esim. 4390:9_1 muodossa ”4390_9_1”.
 Objektin osat voidaan nimetä alanumeroilla, esim. ”A402_3_1” ja ”A402_3_2”.
 Kopiot nimetään ja numeroidaan esim. ”A402_3_kopio” (tiedosto) tai ”A402:3 kopio” (paperituloste)
Objekti sijoitetaan museon verkkolevylle kansioon Digitaalinen arkistokokoelma, jonka sisällä sijoituskansio valitaan
aineistotyypin mukaan: Arkistokokoelma, AV-kokoelma tai Kuvakokoelma.
 Objektin osat sijoitetaan samaan kansioon objektin ensisijaisen osan mukaan, esim. äänite ja sen
litterointi sijoitetaan kansioon AV-kokoelma, koska äänite on ensisijainen, mutta on loogista löytää
objektin osat samasta paikasta.
Noudatettavat ohjeistukset:
Museoiden luettelointiohje – arkistoaineisto
Museoiden luettelointiohje – audiovisuaalinen
Museoiden luettelointiohje – valokuva
Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot 1.6.1.

