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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseotoiminnan 
kokonaisvaltainen kehittäminen  

Paikallismuseoiden työkirja ja 
paikallismuseoiden turvakirja käyttöön 
kaikkiin paikallismuseoihin. 
 

  

 Järjestetään turvakoulutuksia 
paikallismuseoissa, yhteistyössä 
paikallisten palo- ja 
pelastusviranomaisten kanssa. 

  

 Muuttuva museo -hankkeen 
toteuttaminen yhteistyössä Etelä-
Pohjanmaan kulttuurirahaston ja 
Pohjanmaan museon kanssa. 
 

  

 Harkinnanvaraisten avustusten 
hakemisen ja käytön ohjaus. 

  

Paikallismuseoverkoston yhteistyön 
kehittäminen 
 
 
 

Järjestetään vuosittain 
Paikallismuseopäivät (PAMUT), 
museoretkiä sekä Muuttuva museo – 
hankkeeseen liittyviä seminaareja. 
Yhteistyökumppaneina mm. Etelä-

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 

2. Paikallismuseoiden rakennusten säilymisen turvaaminen 

3. Kulttuuriympäristön hoidon asiantuntija- ja viranomaistyön kehittäminen  
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Pohjanmaan kotiseutu- ja 
museoyhdistys, 
Etelä-Pohjanmaan liitto, 
Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto ja 
Pohjanmaan museo. 

Paikallismuseotoiminnan 
suunnitelmallisuus ja 
kokoelmanhallinnan kehittäminen 
 
 

Paikallisten toimijoiden kokoelmia, 
niiden hoitoa ja luettelointia koskevan 
asiantuntemuksen lisääminen 
neuvonta-, ohjaus- ja koulutustoiminnan 
avulla. 
 

  

 Kokoelmapoliittisten ohjelmien 
aikaansaaminen paikallismuseoihin.  
 

 Paikallisten ominaispiirteiden 
tunnistaminen yhdessä paikallisten 
yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. 
 

 Yhtenäisen sähköisen 
luettelointiohjelman käyttöönotto 
(Museo2015-hanke) 
paikallismuseoissa. 

  

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Etelä-Pohjanmaan rakennetun 
kulttuuriperinnön säilymisen ja 
hoidon edistäminen 
 

Museoviraston entistämisavustusten 
valvonta ja antikvaarinen 
korjausneuvonta. 
Korjausavustusmahdollisuuksista 
(Museovirasto, Ely-keskukset, Suomen 
kotiseutuliitto) tiedottaminen 
kohdekäynnein ja puhelimen 
välityksellä. 

 Korjausrakentamista tuetaan yhdessä 
Museoviraston Vaasan aluetoimiston, 
SeAMK:n konservoinnin koulutuslinjan, 
kuntien rakennustarkastajien ja 
teknisten johtajien, korjauspalveluita 
tarjoavien yrittäjien kanssa. Selvitetään 
mahdollisuutta yhteistyöhön 
Perinnerakennusverstas Justeerin 
kanssa.  
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   Saatetaan loppuun valtakunnallisten 
maisema-alueiden tarkistusinventointi. 
Museo on mukana ohjausryhmässä. 

Rakennetun kulttuuriympäristön 
huomioiminen kaavoituksessa 

Rakennetun kulttuuriympäristön 
viranomaistehtävien hoitaminen 
yhteistyösopimuksen mukaisesti. 
Kaavalausunnot ja 
rakennushistoriaselvitysten vaatiminen 
kaavoituksen yhteydessä. 
Rakennusinventointien edistäminen. 
Yhteistyö projektien kanssa ja niiden 
seuranta alueella. 
Tiedotustoiminta. 

  

Paikallismuseoiden rakennusten 
säilymisen turvaaminen 
 
 
 

Museorakennusten dokumentoinnin 
jatkaminen. Pitkäjänteisten 
korjaussuunnitelmien sekä hyvien 
korjausmenetelmien kehittäminen. 
Neuvonta- ja tiedotustoiminta. 

  

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriympäristötiedon lisääminen 
 

  Hyvät rakennusinventointitiedot KIOSKI 
-tietokantaan kerättynä ja niihin pääsy 
esim. museon sivuilta kimppatunnuksen 
avulla.  
 

  Järjestetään alueen 
kulttuuriympäristöön liittyviä 
seminaareja, luentoja ja työpajoja sekä 
tuotetaan julkaisuja ja lehtiartikkeleita. 
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  Rakennusperintökilpailun järjestäminen 
yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan 
kotiseutu- ja museoyhdistyksen kanssa. 

 

Näyttelytoiminnan ja yleisötyön 
kehittäminen paikallismuseoissa 
 
 

Paikallismuseoiden perusnäyttelyiden 
uudistaminen ja ajankohtaisten 
vaihtuvien näyttelyiden tekeminen. 
Paikalliseen kulttuuriperintöön 
pohjaavien tapahtumien (näytelmät, 
esitelmät, luennot, työpajat jne.) 
kehittäminen. 
Neuvonta- ja ohjaustoiminta. 
 

  

Tiedotus- ja julkaisutoiminnan 
kehittäminen 
 

 Paikallismuseoiden toiminnasta 
tiedottaminen monipuolisesti eri 
tiedotusvälineitä käyttäen. 

 

  Tuotetaan Pohjanmaan porvariverkosto 
–tutkimushankkeen julkaisut 2 ja 3. 

 

  
 

Maakunnallisen museoportaalin 
kehittäminen yhteistyössä Etelä-
Pohjanmaan liiton kanssa, osana liiton 
kulttuuriportaalia. 
 

 

 Maakunnallisen museolehden 
kehittäminen, yhteistyössä Etelä-
Pohjanmaan kotiseutu- ja 
museoyhdistyksen kanssa. 
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Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Asiantuntijaroolin vahvistaminen  
 

  Yhteistyö ja mukanaolo 
kulttuuriperintöön ja 
kulttuuriympäristöön liittyvien 
hankkeiden ja projektien kanssa. 

   Yhteistyö ja mukanaolo 
kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön 
asiantuntijana maakunnallisessa ja 
valtakunnallisessa suunnitelma- ja 
ohjelmatyössä. 

 
 
 

 
 

 Museo osallistuu EPOELY:n 
kulttuuriympäristön 
yhteistoimintaryhmän toimintaan. 
 

 


