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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseoiden kehittäminen Henkilökohtaiset kontaktit 
paikallismuseoihin, museoiden ohjaus 
ja neuvonta. Valtionavustusten käytön 
ohjaus ja valvonta. Vuosittaisten 
koulutus- ja museopäivien 
järjestäminen. 

  

Yhteistyön edistäminen, tavoitteena 
toiminnan pitkäjänteisyys ja yhteiset 
tavoitteet 
 
 

Alueen ammatillisten museoiden 
säännölliset tapaamiset; 
kulttuuriympäristöasioiden rinnalla 
keskitytään näyttelytoimintaan. 

  

 Alueen ammatillisesti hoidettujen 
museoiden johtajien säännölliset 
tapaamiset; esillä mm. kuntaliitos- ja 
muut ajankohtaiset asiat 

  

 Alueen ei-ammatillisten museoiden 
säännölliset tapaamiset yhteisesti 
valitun kehittämisaiheen tiimoilta. 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 

2.    Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa 

3.    Kokonaiskäsityksen selkiyttäminen Kymenlaakson rakennusperinnöstä, arvottaminen ja kuntakohtaisten inventointien lisääminen  
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 Alueellisen museotoimikunnan roolin 
vahvistaminen, tavoitteena luoda 
asiakaslähtöisyyttä maakunnalliseen 
toimintaan. 

  

Kokoelmien säilymisen ja 
saavutettavuuden edistäminen 

Museokohtaisten ennaltaehkäisevän 
konservoinnin ohjeiden laatimisen 
aloittaminen. 
Pakastus- ja konservointipalveluiden 
tarjoaminen. 

  

 Alueen museoiden 
kokoelmatietokantojen yhdistäminen 
maakuntamuseon 
kokoelmanhallintaohjelmaan. 

  

 Maakuntamuseo tukee 
valtakunnallisten luettelointiohjeiden 
jalkauttamista alueella. Museo2015 -
hankkeen koulutustilaisuus Vellamossa 
2014. 

  

 Kokoelmaohjelmien päivittäminen 
kauden aikana. 

  

Museokohtaisten tietojen 
kokoaminen, tavoitteena toiminnan 
tavoitteellistaminen ja 
pitkäjänteisyys 

Museokohtaisten tietojen kerääminen 
työkirjan ja maakuntamuseoon 
koottujen tietojen avulla ja tallentaminen 
Pakkiin ja omaksi tiedostokseen 
tulevien kehittämistoimenpiteiden 
pohjaksi. 
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Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Museorakennusten säilymisen 
edistäminen 

Aloitetaan museorakennusten 
inventoinnit. Samalla tehdään alustavat 
kuntoarvioinnit. 

  

Tehdään tunnetuksi erilaisia 
kulttuuriympäristökohteita, myös 
uudempia ja pyritään laajentamaan 
kulttuuriympäristön käsitettä. 

 Paikallisen kulttuuriympäristön esittelyjä 
jatketaan (Röykkiöitä ja räystäslautoja -
tilaisuudet).  

 

  Jaetaan ympäristöpalkinto joka toinen 
vuosi. 

Palkinto jaetaan yhteistyössä Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen, 
Kymenlaakson liiton ja 
ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan 
kanssa 

Kulttuuriympäristöjen säilymisen 
edistäminen yhteistyösopimuksen 
mukaisesti 

Kulttuuriympäristön hoitoon, suojeluun 
ja päätöksenteon prosesseihin 
osallistuminen yhteistyösopimuksen 
mukaisesti. 

  

Kehitetään arkeologisen 
kulttuuriperinnön säilymiseen 
tähtääviä toimia  
 

Muinaisjäännösten hoidon kehittäminen 
ja yhteistyötahojen etsiminen esim. 
muinaisjäännöshoidon osaamisrinki. 

 
 

 

Maakunnallisten 
rakennusinventointikohteiden 
uudelleen arvottaminen 

  Rakennusinventointikohteiden 
arvioinnin ja arvottamisen 
mahdollisuuksien selvittäminen 
yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen ja Kymenlaakson liiton 
kanssa. 

Kulttuuriympäristöihin liittyvän 
tiedon kokoaminen 

Valittujen alueiden ja kohteiden 
dokumentoimisen aloittaminen ja 
kohteiden tilan seuranta kokeiluna 
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(kokonaisnäkemys, jossa tehdään sekä 
rakennushistoriallinen että arkeologinen 
selvitys). Rakennusperinnön osalta 
tiedot kootaan KyM:n 
rakennuskulttuuritietokantaan ja 
arkeologinen tieto valtakunnalliseen 
muinaisjäännösrekisteriin.  

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Osallistava, vuorovaikutteinen 
tiedonvälitys kulttuuriympäristöihin 
liittyvissä asioissa 

Röykkiöitä ja räystäslautoja  
-tilaisuuksien suunnittelu ja 
toteuttaminen yhdessä alueen 
museoiden kanssa. 

Röykkiöitä ja räystäslautoja  
-tilaisuuksien jatkaminen 

 

  Ilmoitus rakennetun ympäristön 
kohteesta, ilmoitus 
muinaisjäännöksestä ja rakennusten 
inventointilomakkeet nettiin 

 

Kulttuuriperintötiedon välittäminen 
 
 
 

  Taapeli-tiedotuslehti ilmestyy kerran 
vuodessa sähköisesti. 

 

  Luentosarja kulttuuriympäristöön liittyen 
”Tietoherkuissa”. Aihepiiriin liittyvät 
tutkimukset, julkaisut, artikkelit, 
esitelmät, haastattelut, näyttelyt ja 
tilaisuudet.  

 

  Maakuntamuseon nettisivut: 
kulttuuriperintötiedon jatkuva päivitys. 
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Paikallismuseoiden näkyvyyden 
lisääminen 
 
 
 

Museoiden yhteisesitteen kehittäminen 
ja uusien tiedotuskanavien selvittely.  

  

 Yhteistyö paikallismuseoiden ja 
seudullisen matkailun kanssa: Museot 
kulttuurimatkailukohteena. 
Mobiiliopastusten käytön selvittäminen. 

 Mobiiliopastusten käytön kehittely 
yhteistyössä Cursorin ja seudullisen 
matkailun kanssa. 

 Mietitään uusia tapoja välittää 
maakuntamuseona tietoa 
paikallismuseoista. 

  

   Savo-Karjalan museopalkintoon 
liittymisen selvittäminen. 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
kulttuuriympäristöasioissa 

  Lausunnot ja vaikuttaminen 
maakuntakaavoihin ja alueellisiin 
strategioihin. 

 
 
 
 

  Osallistuminen alueellisiin 
yhteistyöryhmiin, esim. 
Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, 
kulttuuriympäristön hoidon 
yhteistyöryhmä. 

 


