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Migraatio FileMakerista MuseumPlussaan

- MuseumPlus-järjestelmä on otettu Postimuseolla vaiheittain käyttöön.

- Filateelinen kokoelma jätetiin viimeiseen vaiheeseen. Kuvailutietojen yhtenäistäminen ja
sovittaminen sekä MP:n että Finnan kenttiin vaati pohdintaa.

- Filateeliseen kokoelmaan kuuluu yli 300 000 objektia, joista tällä hetkellä on luetteloituna
20 690 objektia. Aineistot ovat hyvin monipuolisia, sisältäen koko postimerkin kaaren
suunnittelusta painamiseen ja lähetyksiin saakka. Kokoelma on jaoteltu luetteloinnissa 8
osaan ominaisuuksiensa mukaan.

- Filateelisen kokoelman migraation valmistelu aloitettiin siivoamalla ja  yhtenäistämällä
vanhassa kokoelmahallintajärjestelmässä olleet tiedot sekä skannaamalla valikoiduista
objektiryhmistä hyvälaatuiset kuvat.

- Metatiedot Kookokselle siirrettiin exceleinä ja kuvat n. 3000 kt:n kokoisina jpg:inä



Tärkeitä seikkoja huomioitavavaksi
Finnajulkaisuun

- Metatietojen laatu ja yhtenäinen, ymmärrettävä ilmaisutapa

- Riittävä määrä tietoa julkaistavasta objektista

- Laadukas kuva: riittävä resoluutio + esineen asettelu kuvaan
mahdollisimman informatiivinen. Huomioi myös tausta ja
oikea valaistus!

- Tekijänoikeudet ja tietosuoja



Postimerkkikokoelman objektien tärkeimmät kuvailutiedot
Postimerkin suunnittelija / postimerkkitaiteilija

Kaivertaja

Julkaisuaika ja käypäisyysaika

Nimellisarvo

Painopaikka

Painotekniikka

Painoerä

Hammaste ja paperilaatu

Luettelonumero postimerkkiluetteloissa (Norma ja
Lape)

Sarja (yleismerkki, joulumerkki, SPR:n merkki…)

Asiasanat

..ja kulkeneissa merkeissä / lähetyksissä vielä:

Leimat ja mitätöinti

Lähtöpaikka ja kohde

Mahdolliset muut merkinnät

M1860 vaakapari matalalla Tammerfors
-laatikkoleimalla
DEC 1861. Postimuseon kokoelmat.

Lähetys Turusta Helsinkiin 1859.
Korkea Åbo-laatikkoleima,
soikiomerkillä musteristimitätöinti ja
kuoressa kartteerausnro 3.
Postimuseon kokoelmat



..Ja miltä ne näyttävät Finnassa





Haasteita myös asiakkaan näkökulmasta.
Miten ohjeistaa selkeästi hakuja tai jakaa
linkkejä, kun Postimuseon omaa Finna-
näkymää ei vielä ole?

https://finna.fi/Search/Results?filter%5B%5D=%7Ebuil
ding%3A%220%2FPostimuseo%2F%22&dfApplied=1&l
ookfor=%22pm-pm-%22&type=AllFields&page=2



Pienen museon haasteet Finnaan viemisessä

- Kokoelmanhallintajärjestelmä ja muut resurssit

- Yksi tekeillä oleva ratkaisumalli:
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Collection_data_from_
Wikidata_to_Finna

Porin taidemuseon hanke viedä kokoelmat Finnaan käyttämällä ilmaisia
avoimen datan palveluja. Tietojen muokkaamiseen OpenRefine,
metatietopankiksi Wikidata ja kuvapankiksi OmekaS. Hanke on alkanut
joulukuussa 2019, nyt testiharavointivaiheessa.

Ohjeet OpenRefinen käyttöön:
https://www.avoinglam.fi/2021/01/25/openrefinen-hyodyntaminen-wikidata-
siirroissa/



Kiitos!
Kysymyksiä voi laittaa myös
sähköpostiini:
sanna.oikarinen@postimuseo.fi


