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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite 
 

Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Keski-Suomen paikallismuseoiden 
palvelut paranevat 
 

Paikallismuseon työkirja -haastattelut 
saatetaan loppuun ja yhdessä kunkin 
museon ylläpitäjän kanssa laaditaan 
kolmen kohdan kehittämistavoitteet 
museolle. 
Tehostetaan kehittämistavoitteiden 
eteenpäin vientiä paikallismuseoissa 
neuvonnan ja koulutuksen keinoin.   

  

 
 
 
 

Paikallismuseoiden kokoelmien hoito ja 
toisaalta poistot opetuskokoelmiin 
nostetaan neuvonnan keskiöön.  

  

 Toteutetaan muutaman paikallismuseon 
kanssa palvelumuotoilukokeilu samalla 
kehittäen vapaaehtoistyömuotoja. 

 Toteutetaan kokeilu yhdessä 
paikallisten kunta- ja 
matkailutoimijoiden sekä koulujen 
kanssa. 

 Asiakaspalvelu neuvonnan ja 
kohdekäyntien muodossa sekä 
työryhmissä työskentelynä jatkuu. 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 

2. Kulttuuriympäristöön liittyvän uuden tiedon tuottaminen ja saavutettavaksi tekeminen 

3. Alueelliseen ohjelmatyöhön osallistuminen 
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 Laajoissa tutkimus- tai 
suunnitteluhankkeissa tarjoamme 
ostopalvelutoimintaa. 
 

  

Nykyajan ilmiöiden dokumentointia 
Keski-Suomessa 
 
 
 

Aloitetaan maakunnassa nykyajan 
dokumentointikokeilu yhdistysten 
omistamien paikallismuseoiden kanssa 
vapaaehtoistyönä (samalla koulutusta). 
Tuotetaan aineistoa eri teemoista 
tallennettavaksi Keski-Suomen 
museoon ja paikallismuseon käyttöön. 
Liittyy samalla valtakunnalliseen TAKO-
hankkeeseen. 

 Kts. Alueelliset palvelut 

Museotoiminnan ja yhteistyön 
kehittäminen, ajankohtaisista 
asioista tiedottaminen ja vertaistuki 

Maakunnalliset museo- ja 
kotiseutupäivät järjestetään joka vuosi 
maakunnassa tai Jyväskylässä.  

Pyritään kehittämään oma 
maakunnallinen kulttuuriperintöön 
liittyvä kaikille avoin tilaisuus laajalle 
yleisölle. Laajennetaan sisältö 
koskemaan myös kulttuuriympäristöä. 

Kts. Alueelliset palvelut 

 Jatketaan maakunnan ammatillisten 
museoiden vuosittaisia 
museofoorumeita ja alueellisen 
kokoelmapolitiikan työstämistä. 
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Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Arkeologisen tiedon lisääminen Ostopalveluna toteutettavat inventoinnit 
ja tutkimukset. 
 
Keski-Suomen rautakauden ja 
keskiajan tutkiminen jatkuu. 

 
 
 
 

Kts. Alueelliset palvelut 
 

Esihistoriaan ja keskiaikaan liittyvän 
kiinnostuksen kasvattaminen 
 

 Muinaisjäännösten hoitoon liittyvä 
koulutus jatkuu ja kummitoiminta 
käynnistetään. 
 

Kts. Alueelliset yleisöt 

Vaikeasti saavutettavien alueiden 
kulttuuriympäristöön liittyvät 
inventoinnit 
 

  Päijänteen saaristoinventoinnin 
toteuttaminen ylimaakunnallisena 
hankkeena. 

Tiedon lisääminen nuoremmasta 
rakennusperinnöstä 

Keski-Suomen modernin 
rakennusperinnön maakunnallisen 
inventointihankkeen (2012-2014) 
loppuun saattaminen. 
 
Kehitetään eteenpäin modernin 
rakennusperinnön arvottamista ja 
hoidon edistämistä valtakunnallisen 
yhteistyön kautta. 

Tiedon välittäminen nuoremman 
rakennusperinnön kulttuurihistoriallisista 
arvoista mm. infopäivien, neuvonnan ja 
kulttuuriympäristökasvatuksen avulla. 
 

Tiedon välittäminen nuoremman 
rakennusperinnön kulttuurihistoriallisista 
arvoista hoidon ja suojelun ohjaukseen 
liittyen. 
 

Museoviraston ja Keski‐Suomen 
museon yhteistyöstä ja 
työnjaosta kulttuuriympäristön 
vaalimisessa tehtyyn sopimukseen 
kirjatut tehtävät 

  Kulttuuriympäristöön liittyvä 
viranomaistyö yhteistyösopimuksen 
mukaan, toimiminen yhteistyössä 
aluehallinnon ja kuntien viranomaisten 
sekä maakunnallisen 
kulttuuriympäristöryhmän jäsenten 
kanssa. 
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Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriperintö- ja 
kulttuuriympäristökasvatustyö 
alueellisissa ja paikallismuseoissa 
ovat tunnettua toimintaa 
maakunnassa  

Paikallisiin opetustoimiin otetaan 
yhteyttä ja pyritään saamaan 
opetussuunnitelmiin museokäynnit 
paikallismuseoissa. 

Kts. Alueelliset palvelut     Kts. Alueelliset palvelut 

 
 
 
 

Paikallismuseoiden opetuskokoelmista 
tuotetaan ns. matkalaukkunäyttelyitä 
koulujen ja mahdollisesti sosiaali- ja 
terveyspalvelujen käyttöön. 
 

Paikallismuseoiden opetuskokoelmista 
tuotetaan ns. matkalaukkunäyttelyitä 
koulujen ja mahdollisesti sosiaali- ja 
terveyspalvelujen käyttöön.  
 

Kts. Alueelliset palvelut 

 
 
 
 

  Toimitaan Keski-Suomen ELY-
keskuksen Keski-Suomen 
ympäristökasvatus (KYKY) -ryhmässä, 
jossa käsitellään myös 
kulttuuriympäristöasioita. Ryhmässä 
luodaan uusia keinoja nostaa esille ja 
viedä käytäntöön ympäristökasvatusta 
koko maakunnassa erilaisilla hankkeilla. 

Paikallismuseoiden kokoelmatietojen 
saatavuus verkkoympäristössä  

Otetaan käyttöön Museo2015 – 
hankkeen sovellus, jossa on huomioitu 
paikallismuseoiden tarpeet. 
Konvertoidaan Polydoc-tietokannasta 
paikallismuseoiden aineistoja 
(Keskuskortistotiedot) samanaikaisesti 
Keski-Suomen museon omien 
kokoelmatietojen kanssa. 

  

Uuden tiedon synnyttäminen ja 
tiedon välittämisen keinojen 
kehittäminen mm. maakuntakaavaan 

Ajantasaisen tiedon kartoittaminen ja 
tuottaminen alueen kulttuuriperinnöstä 
(jo aiemmin mainitut inventoinnit, 
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ja uuteen Keski-Suomi -
perusnäyttelyyn  

selvitykset, tutkimukset, kokoelmatyö). 
 
Sisältöjen saavutettavuutta parantavien 
keinojen ja välineiden kartoittaminen ja 
hyödyntäminen. 

Suomen itsenäisyyden ajan 
keskisuomalaisen 
kulttuuriympäristön ominaispiirteet 
tutuksi (Suomen itsenäisyyden 
juhlavuosi 2017) 

 Maakunnallinen kiertonäyttely, siihen 
liittyvät yleisötilaisuudet, verkkoaineistot 
ja työpajat. 

 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriperintöön ja 
kulttuuriympäristön vaalimiseen 
liittyvien asioiden esille saaminen 
maakunnallisissa strategioissa ja 
ohjelmissa 

  Keski-Suomen 
kulttuuriympäristöohjelman 
uudistaminen, käynnistyy 2014.  
 
Vuoteen 2040 ulottuvan Keski-Suomen 
maakuntastrategian tekemiseen 
osallistuminen kulttuuriperintöön ja 
kulttuuriympäristöön liittyvien asioiden 
osalta yhdessä sidosryhmien kanssa 
(MAKU). 
 
Valtakunnallisen 
kulttuuriympäristöstrategien 
jalkauttaminen maakunnassa 
ohjelmatyön kautta ja yhdessä 
maakunnallisten toimijoiden, kuten eri 
viranomaistahojen kanssa. 
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Kehityssuunnitelmat sekä käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat ohjaavat 
kulttuuriympäristön hoitoa 
 
 

  Tarjotaan tutkimusaineistoja ja 
asiantuntijuutta ja pyritään edistämään 
hoito- ja käyttösuunnitelmien tekoa 
arvokohteissa. 

 

 

 


