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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Maakuntatyön profilointi ja 
resurssien takaaminen 
 

Alueellisen työn profilointi ja 
kehittäminen kauden aikana 
nykyresurssien pohjalta. 

  

Paikallismuseotarjonnan säilyminen 
monipuolisena ja museoiden 
toiminnan kehittämisen tukeminen 

Neuvontatyö/vuosittaiset katselmukset 
kussakin museossa. 
 

 
 

Paikallismuseoiden omistus- ja 
ylläpitokysymyksiin osallistuminen 
muutostilanteissa ja 
paikallismuseoverkoston tukeminen. 

 Uusien paikallismuseoita koskevien 
hankkeiden suunnittelu ja arviointi 

  

  Paikallismuseoiden näyttely- ja 
tapahtumatoimintaa kehitetään EEMU-
hankkeen pohjalta. 

 

 Järjestetään vuosittain alueen 
museoiden yhteinen koulutuspäivä, 
jossa jaetaan hyviä käytäntöjä. 
 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Alueellisen kulttuuriperintötiedon jakaminen ja sen saavutettavuuden parantaminen 

2. Museoalan yhteistyön kehittäminen alueella 

3. Maakuntatyön profilointi ja resurssien takaaminen 
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   Vuoden paikallismuseon valinta (Savo-
Karjala) yhteistyössä muiden 
maakuntamuseoiden ja Suomen 
Kotiseutuliiton kanssa 

Paikallismuseoiden kokoelmien ja 
rakennusten säilymisen turvaaminen 
 

Paikallismuseoiden neuvontatyö 
kokoelmien ja rakennusten kestävään 
hoitoon 

 Yhteydenpito paikallismuseoita 
ylläpitävien ja hallinnoivien kuntien ja 
yhdistysten kanssa 

 Pyritään edistämään 
paikallismuseoiden kokoelmien 
digitointia. 

  

 
 
 
 

Paikallismuseoille tarkoitettujen 
avustusten käytön ohjaus ja valmistelu. 

  
 

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriympäristön arvostuksen ja 
rakennusperinnön vaalimisen 
edistäminen 
 

Asiantuntija- ja neuvontatyö 
paikallismuseoiden rakennusperintöä 
koskien 

 
 

 

  Tietopalvelu ja neuvontatyö alueen 
rakennusperinnön kestävään hoitoon. 
Rakennusperintöavustusten 
hakemiseen liittyvä neuvonta ja 
avustusten käytön valvontatyö 

 

   Rakennetun kulttuuriympäristön osalta 
viranomaistyö (MRL: n mukaiset 
lausunnot, neuvottelut)  
yhteistyössä kunnat, Museovirasto, 
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ELY, Etelä-Karjalan liitto, konsultit. 

Kulttuuriympäristöä koskevan 
tietopohjan vahvistaminen ja sen 
käytettävyyden parantaminen 
 
 

  Rakennusperinnön inventointien 
kehittäminen sekä kulttuuriympäristö- ja 
rakennushistoriaselvitysten ohjaaminen 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
(kunnat, konsultit) 

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Alueellisen kulttuuriperintötiedon 
jakaminen ja sen saavutettavuuden 
parantaminen 

 Julkaistaan Museoviesti- ja MuseoOn! – 
lehtiä verkossa. Julkaisuissa 
ajankohtaista tietoa maakunnan 
paikallismuseoista ja kulttuuriperinnöstä 
yhteistyössä paikallismuseokentän 
kanssa. 

 

  Tutkitaan uusia keinoja jakaa 
kulttuuriperintöaineistoja ja tietoa esim. 
verkon välityksellä 

 

 Etelä-Karjalan museoportaalin 
ylläpitäminen yhteistyössä 
paikallismuseokentän kanssa 
 

Etelä-Karjalan museoportaali jakaa 
tietoa paikallismuseoista. 
 

 

  Toteutetaan taide- ja kulttuurihistoriaa 
yhdistävä Karjalankannas –
tutkimusnäyttely ja julkaisu Etelä-
Karjalan museon ja Etelä-Karjalan 
taidemuseon yhteistyönä v. 2015 

Luodaan kontakteja luovutetun Karjalan 
alueen kulttuuriperintöharrastajiin ja 
tutkijoihin. 
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Kulttuuriperintökasvatus  
 
 
 

 Tapahtumat ja seminaarit 
kulttuuriperintöyleisöille, esim. 
paikallismuseoissa ja suomalais-
venäläisen yhteistyön puitteissa. 
 

 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Museoalan yhteistyön kehittäminen 
alueella 
 
 

Kokoukset alueen ammatillisten 
museoiden kanssa 
 
 

  

   Etelä-Karjalan maakunnallinen 
museotyöryhmä: yhteistyömuotojen 
uudistaminen ja kehittäminen 
 

Alueellisiin kulttuuriperintöasioihin 
vaikuttaminen ja yhteistyö muiden 
kulttuurilaitosten ja viranomaisten 
kanssa  
 

  Yhteistyömuotojen ylläpito mm. alueen 
kulttuuriperintötoimijoiden, kuntien, 
Etelä-Karjalan liiton ja ELY:n kanssa 
kulttuuriperintö- ja ympäristöasioissa, 
mm. ELY:n yhteistyöryhmä. 

   Osallistuminen kulttuuriperintöä ja 
-ympäristöä koskeviin hankkeisiin ja 
projekteihin asiantuntijana. 
 

 

 

 


