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Raportti työelämäjaksolta
Hakeuduin työelämäjaksolle Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolle Seinäjoelle. Paikka
kiinnosti siksi, kun työnkuvani on opettaa tulevia maalausalan artesaaneja ja halusin
saada käytännön tietoa ja osaamista miten dokumentoitavien kohteiden (rakennusten ja
esineiden) kanssa toimivat ammattilaiset. Erityisesti kiinnosti miten kohteita valokuvataan,
miten valokuvat tallennetaan ja luetteloidaan, millaisia tietoja dokumentoitavista kohteista
tallennetaan, minne tiedot tallennetaan sekä tietojen raportointi. Yhtenä isona asiana oli
myös saada luoduksi yhteistyökuvioita oppilaitoksemme Sedu Pappilantien ja
maakuntamuseon välille.
Dokumentointiin liittyviin tehtäviin pääsin tutustumaan hyvin käytännön läheisesti,
tehtävänäni oli dokumentoida Eskoon alueen rakennuskanta. Tätä tehtävää tehdessä
pääsin tutustumaan Seinäjoen kaupungin rakennusvalvontaan, jossa kaivelin sekä kuvasin
arkistoituja rakennuspiirustuksia Eskoon rakennuksista. Kyseisiä piirustuksia oli
kohtalaisen paljon, neljä mapillista. Dokumentointia tehdessä selvisi myös isojen
rakennusten valokuvaamisen hankaluus varsin konkreettisella tavalla. Ei voi vain marssia
kohteeseen ja alkaa muka valokuvata, työ vaatii huolellisen valmistautumisen, ettei sitä
tarvitse tehdä montaa kertaa. Valokuvien luettelointi on myös oma toimenpiteensä, että ne
ovat myös löydettävissä tulevaisuudessa. Dokumentoitavien kohteiden tietojen tallennus
tapahtui omaan valtakunnalliseen tietokantaansa nimeltä Kioski. Kyseinen Kioski
tietokanta on ilmeisesti saamassa lähitulevaisuudessa uuden korvaavan ohjelman, josta
aiemmin tallennetut tiedot siirtyvä sitten tähän uuteen.
No mitä tästä työelämäjaksosta sain omaan työhöni? Dokumentointivalokuvaamiseen sain
hyvät eväät ja niistä tärkeimpänä: suunnittele valokuvaamisesi etukäteen huolella.
Valokuvaamiseen liittyen myös tärkeätä on merkitä ja luetteloida tallennettavat valokuvat
huolellisesti myöhempää käyttöä varten. Hyvät eväät sain myös miten kannattaa
dokumentointiraportti kirjoittaa/laatia. Opetussuunnitelmaamme kun kuuluu erikoismaalaus
ja pinnan opiskelijoille opettaa työkohteiden dokumentointia, jossa yhtenä osana on siitä
raportointi. Työelämäjaksoni toimi erittäin hyvänä opettajana tämän opintokokonaisuuden
opettamiseen. Kaikkien näiden hyvien käytänteiden oppimisen lisäksi kävimme
hedelmällisiä keskusteluja yhteistyökuvioiden luomiseen maakuntamuseon ja
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oppilaitoksemme välille. Tämä yhteistyö on tarkoitus aloittaa oikeastaan välittömästi
suunnittelemalla ensi kevääksi yhteinen tapahtuma Liinamaan museoalueelle Törnävälle.
Tarkoituksemme on saada aikaan ns. perinnepäivät, jossa esim. opiskelijat keittäisivät
punamultaa, ja maalaisivat museorakennusten julkisivuja. Tapahtumassa olisi myös jotain
korjausrakentamiseen liittyvää neuvontaa ja opastusta, mutta katsotaan mitä saamme
suunnitelluksi.
Henkilökohtaisesti koin työelämäjakson todella mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi. Se toi
uusia ajatuksia ja keinoja opettamiseen mutta myös hyvän työelämäkontaktin. Kannustan
kaikkia kiinnostuneita ehdottomasti hakeutumaan työlämäjaksolle.

