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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Alan museotoiminnan seuraaminen, 
ohjaaminen ja kehittäminen Pohjois-
Savossa  

Kokoelma- ja näyttely-yhteistyöhön 
liittyvä tuki ja asiantuntija-apu, muu 
tiedon välitys 

  

 
 
 

Muun museokentän palveleminen 
luonnonperintöön liittyvissä 
kysymyksissä 

  

 

Luonnonympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Alueen alkuperäisen luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen 
sekä luonnonympäristön säilymisen 
edistäminen  

Alueen luontoon ja sen 
monimuotoisuuteen liittyvä kartoitus-, 
kokoelma- ja tutkimustoiminta 
 

 Tarkoituksenmukainen yhteistyö, 
tiedonvälitys (mm. uhanalaisten lajien 
esiintymät) 

 
 

 Alueen alkuperäistä luontoa ja luonnon 
monimuotoisuutta esittelevien 
näyttelyiden ja julkaisujen tuottaminen 
ja järjestäminen 

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Alueen alkuperäisen luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kartoittaminen ja tutkimus sekä tiedon välittäminen siitä 

2. Asiantuntija‐avun antaminen toimialaan liittyvissä kysymyksissä  

3. Alueen ympäristökasvatustoiminnan kehittäminen, ympäristötiedon välittäminen ja ympäristömyönteisyyden edistäminen 
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Luonnonperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kokoelmatietojen verkkosaatavuus  Luonnontieteellisen keskusmuseon 
valmisteilla olevaa 
kokoelmatietokantaan (KOTKA) 
siirtymisen jälkeen (2014) kokoelmien 
digitointi jatkuu noudattaen kansallista 
Luonnon-tieteellisten museokokoelmien 
digitointistrategiaa ja 
toimintasuunnitelmaa 

Tavoitteena kokoelmatietojen 
verkkosaatavuus hyödyntäen 
Luonnontieteellisen keskusmuseon 
valmisteilla olevaa kokoelmatietokantaa 
(KOTKA) sekä kansainvälistä GBIF-
verkostoa (http://www.gbif.fi/node/19). 
(http://www.gbif.fi/sites/default/files/diko
-final1-311209.pdf) 

Osallistutaan alan valtakunnalliseen ja 
alueelliseen tietokanta- ja 
digitointiyhteistyöhön. 

Alueellisen luonnonperintötiedon 
välittäminen 
 
 
 

Tuotetaan ainakin yksi kiertonäyttely 
alueen luontoon, sen 
monimuotoisuuteen ja maisemaan 
liittyvästä teemasta. 

Alueen luontoon, sen 
monimuotoisuuteen ja maisemaan 
liittyvien teemojen 
esitteleminen näyttelytoiminnassa: 
tuotetaan ja järjestetään aihepiiriin 
liittyviä vaihtuvia näyttelyitä sekä kierto- 
ja verkkonäyttelyitä. 

 

  Alaan liittyvistä ympäristöasioista 
tiedottamista jatketaan aktiivisesti eri 
viestintäkanavia hyödyntäen (ml. 
verkkokanavat) 

Jatketaan aktiivista tiedonvaihtoa 
sidosryhmien kesken. 

  Kehitetään näyttelyiden pedagogista 
toimivuutta (mm. elinikäisen oppimisen 
periaate) ja luontoharrastusta tukevaa, 
eri-ikäisille kohdennettu 
ympäristökasvatustoimintaa. 
 

 

  Annetaan neuvontaa ja tarjotaan 
lajinmäärityspalveluita yleisölle. 

Annetaan neuvontaa ja tarjotaan 
lajinmäärityspalveluita museoille ja 
muille sidosryhmille. 
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Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Pohjois-Savon 
ympäristökasvatustoiminnan 
kehittäminen 

Alueellisen ympäristökasvatusyhteis-
työn kehittäminen ja tiivistäminen 
Pohjois-Savossa 
  

 Verkostoituminen ja yhteistyö 
maakunnan muiden 
ympäristökasvatustoimijoiden kanssa 

 
 
 
 

Museon ympäristökasvatukseen 
liittyvän mahdollisen koordinaattoriroolin 
selvittäminen 

  

 

 

 


