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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Museotoiminnan edistäminen ja 
paikallismuseoiden toiminnan 
laadun parantaminen toiminta-
alueella. 
 

Paikallismuseon työkirjan täyttäminen ja 
tulevan turvallisuusoppaan täyttäminen 
tehdään paikallismuseoiden toimijoiden 
kanssa.  
Työkirjan päivittäminen tehdään 
tarpeen mukaan. 

 
 

Työkirjan yhteydessä tehdään lyhyt ja 
tiivis yhteenveto alueen museoita 
hallinnoiville yhteisöille / kunnille. 
 
 

   Savo-Karjalan vuoden 
paikallismuseokilpailun kautta tuodaan 
esille museotoimijoille hyviä 
toimintamalleja. 

   Keskustelu museon taustayhteisön 
edustajien kanssa käydään vähintään 
kerran nelivuotiskauden aikana. 

  Kiinnostavia kiertonäyttelyitä tehdään ja 
kierrätetään maakunnassa. 
 

 

 Perinteisen maakunnallisen 
museoneuvonnan lisäksi on saatavilla 
räätälöidyt asiantuntijapalvelut (arkisto, 
valokuva-arkisto, luettelointi, yms.), 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa:  
yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla ja inventointien edistäminen 

2. Yhteistyön syventäminen alueellisella museokentällä: paikallismuseoiden kokoelmia yhteistyön ja kokoelmanhallinnan piiriin 
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tuetaan museoita uudistamaan 
näyttelyitä nykypäivän yleisölle. 

Maakunnallisen kokoelmahallinnan 
yhteistyön kehittäminen 
digitointihankkeen kautta 
 
 

Paikallismuseoille palvelintilan 
tarjoaminen kokoelmien luetteloinnille 
Musketin/Museo 2015 kautta. 
Museoammatillisesti hoidetut museot 
Musketissa/Museo 2015 lisenssillä ja 
ylläpitomaksulla. Järjestetään yhteisiä 
koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia 
liittyen kokoelmanhallintaan.  
Annetaan Musketin/Museo2015 käytön 
koulutusta ja ohjausta.  
 

  

 Maakunnallisen kokoelmapoliittisen 
ohjelman suunnittelu 
keskuskortistoinnin mukanaan tuoman 
tiedon perusteella, esim. poiston 
problematiikka. 
 

  

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Yhteistyösopimuksen mukaisten 
viranomaistehtävien hoito 

Yhteistyösopimuksen mukaisten 
viranomaistehtävien hoito rakennetun 
kulttuuriympäristön ja arkeologisen 
kulttuuriperinnön osalta.  

 Yhteistyö erityisesti viranomaistahojen 
ja kohteiden omistajien kanssa: 
metsäalan toimijat ja ammattilaiset, 
maanomistajat. 

Kulttuuriympäristöön liittyvä 
neuvonta ja tiedon saatavuus 
 

 Neuvonta asiakkaiden yhteydenottojen 
pohjalta. 
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  Kulttuuriympäristöön liittyviä teemoja 
käsitellään näyttelyiden ja julkaisujen 
kautta (ainakin verkkojulkaisuja liittyen 
Pohjois-Savon muisti - ja Virtuaalinen 
kotiseutumme -hankkeisiin). 

 

 
 

Järjestetään kulttuuriympäristöön 
liittyviä koulutustilaisuuksia yhteistyössä 
alan toimijoiden kanssa. 

  

Kulttuuriympäristön dokumentointi- 
ja kehittämistehtävät 
 
 

Rakennusinventointien teon 
edistäminen ja ohjaamiseen 
osallistuminen. 
Oma dokumentointi muun suojelutyön 
ohessa. 

  
 

   Osallistuminen yhteistyössä muiden 
tahojen kanssa kehittämishankkeisiin – 
esimerkiksi korjausrakentamiskeskus, 
kulttuuriympäristön hoito-ohjelmat. 

 Muinaisjäännösten hoidon 
kehittäminen, erityisenä painopisteenä 
metallikautiset lapinrauniot ja 
historiallisen ajan muinaisjäännökset 
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Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseoiden ja koulujen 
välisen yhteistyön kehittäminen: 
museo oppimisympäristönä 
 

Museopedaa jalkautetaan 
paikallismuseoihin Virtuaalinen 
kotiseutumme -hankkeen kautta.  

  

 Paikallismuseoita autetaan kehittämään 
koulujen välistä yhteistyötä 
Perinteenkeruu pedagogisena 
projektina -museopedaohjelman kautta. 

  

 Hyviä käytäntöjä levitetään hyvistä 
onnistumisista teemapäivien aikana, 
esim. elämyksellinen museokäynti ja 
muistilaukut. 

  

Pohjois-Savon muisti – portaalia 
ylläpidetään ja kehitetään 
 
  
  
 

Järjestelmän ylläpito ja hallinnointi, 
Virtuaalinen kotiseutumme -hanke 
tuottaa uutta sisältöä portaaliin. 

  
 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Yhteistyöhanke 
paikallismuseotoimijoiden kanssa 
 
 

  Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 
liiton kanssa kehitetään projektia 
paikallismuseoiden toiminnan 
kehittämiseksi. Hankkeen 
yksityiskohdat päätetään viimeistään 
helmikuussa 2014. 
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Kokonaisesitys Pohjois-Savon 
museokentästä  
 

 Laaditaan selvitys maakunnan 
paikallismuseoiden historiasta ja 
toiminnan kehityksestä. 

 
 

Suunnitelmallinen, aloitteellinen ja 
ennakoiva toiminta 
kulttuuriperintöön liittyvissä 
prosesseissa 

Asiantuntijajäsenenä ollaan mukana 
työryhmissä vaikuttamassa 
päätöksentekoon, keskeisinä 
työryhminä mm. Pohjois-Savon ja 
Kuopion kulttuuriympäristötyöryhmät. 

  

 

 

 


