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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseoiden perustoiminnan 
tukeminen: kokoelmat, rakennukset 
ja ympäristö  

Neuvonta- ja ohjaustyö museoissa 
(avustuskohteet ja käynnit tarvittaessa), 
työkirjojen päivitys vuosittain.   

 Tiedottaminen/neuvottelut myös 
museoiden omistajatahoille 

 Kokoelmatiedot ajan tasalla: aloitetaan 
keskuskortistoinnin siirto sähköiseen 
muotoon mahdollisuuksien mukaan 
(Kainuun Museo: Musketti). 

  

 Paikallismuseoiden rakennuskannan 
kuntotarkastukset vuosittain sekä 
huomio myös ympäristön kuntoon ja 
hoitoon. 

  

Museotoiminta tunnettua ja näkyvää  
 

Yhteisesite ja tiedot verkossa. 
Paikallismuseoiden perustietojen lisäksi 
myös tapahtuma-aikojen koordinointi. 
 

Tiedotustoiminta suuntautuu yleisölle. 
 

Tiedottaminen yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa.  
Yhteisesitteestä myös käännösversiot 
matkailualan käyttöön.  

 Museopäivän järjestäminen vuosittain ja 
hyvien käytäntöjen jakaminen 
paikallismuseotoimijoille. 
 

 Paikallismuseoiden tausta/tukijärjes-
töjen (kotiseutu- ja kyläyhdistykset) 
huomioiminen ja aktivoiminen. 
 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Museotoiminta on maakunnassa tunnettua ja näkyvää 

2. Kulttuuriympäristön vaaliminen yhteistyösopimuksen mukaisesti  

3. Museotoiminta suunnitelmallisemmaksi  
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 Museoviikon koordinointi ja 
yhteistiedottaminen  

  

Museotoiminta 
suunnitelmallisemmaksi 
 
 

Työkirjojen päivitys. Paikallismuseoiden 
erityispiirteiden nostaminen 
toimintamuodoiksi sekä 
museotoiminnan merkityksen ja 
arvostuksen lisääminen.  
 

Paikallista kulttuuriperintötyötä tuodaan 
esille ja välitetään siitä tietoa esim. 
koululaisille 
 

 

 Avustusten kohdennus pidemmällä 
aikavälillä yhteistyössä 
museotoimijoiden kanssa. 

  

 Pyritään aloittamaan 
kokoelmaohjelmatyö 
paikallismuseoiden kanssa. 
 

  

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriperinnön huomioiminen 
päätöksenteossa  

Museoviraston ja Kainuun Museon 
välisen yhteistyösopimuksen mukaiset 
toimet: lausunnot, inventoinnit, 
tarkastukset, Museoviraston korjaus- 
avustuskohteiden valvonta, 
osallistuminen Museoviraston 
muinaisjäännösrekisterin 
täydentämiseen. 
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  Osallistuminen 
maankäyttösuunnitteluun ja 
kulttuuriympäristön tilan seuranta. 
Toiminta kuntien ja muiden toimijoiden 
kutsujen ja lausuntopyyntöjen mukaan. 

 

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Vuorovaikutteisuuden ja 
verkkonäkyvyyden lisääminen 

 Verkkonäkyvyyden lisääminen – myös 
paikallismuseoille omat sivut ja 
näkyvyys kuntien kotisivuilla, 
nykytilanteen kartoitus. 

 
 
 

  Museoportaali – Kainuun Museon 
kotisivujen päivitys paikallismuseoiden 
ja nähtävyyskohteiden osalta vuosittain. 

 

Alueellisen näyttelytoiminnan 
ylläpito 
 

Kiertonäyttelyt: uusien tuottaminen 
esim. joka toinen vuosi. 
 

  

 Paikallismuseoiden perusnäyttelyt: 
merkitys ja uudistustarve arvioidaan 
työkirjatyöskentelyn yhteydessä. 
 

  

Rakennusperintöpäivien tai muiden 
tilaisuuksien järjestäminen 
yhteistyössä 
 

  Yhteistyö viranomaisten ja kolmannen 
sektorin kanssa. 
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Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Maakuntamuseon toiminta 
asiantuntijana tunnetaan 
 

    Maakuntamuseon merkityksen ja 
läsnäolon tarpeen korostaminen 
ohjelma- ja strategiatyössä.  

Toimintatapojen kehittäminen 
 
 
 

Paikallistasolla tunnetaan/tiedetään 
toiset toimijat ja hankkeet. 
Yhteistyömahdollisuuksien 
vahvistaminen: verkostot, tiedotus, 
tapaamiset, tilaisuudet    

 Sidosryhmiin toimivat yhteydet ja selvä 
työnjako  

 

 

 


