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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kotiseutuyhdistysten aktiivisuuden 
ylläpitäminen, kotiseutumuseotyön 
laaja-alaistaminen ja uusien 
toimintatapojen löytäminen 

Järjestetään paikallismuseoiden kanssa 
ideapalavereita erikseen ja ohjaus- ja 
neuvontakäyntien aikana. 

  

 
 

 Järjestetään Itä-Suomen 
maakuntamuseoiden kanssa 
yhteistyössä vuoden paikallismuseo –
kilpailu. 

 

 
 

Järjestetään maakuntamuseopäivät 
kaksi kertaa vuodessa. 
Maakuntamuseopäivät herättelevät 
uuteen ajattelutapaan. 

  

Maakunnan ammatillisten museoiden 
promoottori 

  Osallistuminen eri museoiden 
hallitustyöskentelyyn sekä 
kehittämistyöryhmiin (Ilomantsi, 
Outokumpu, Liperi). 

 Jatketaan ammatillisten museoiden 
tapaamisia ja yhteistyötä (teemoina 
mm. markkinointi, näyttelyt) 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Kehittää kulttuuriperintöön liittyvien maakunnallisten kohteiden ja tietolähteiden verkottumista  

2. Vahvistaa maakunnallisen kulttuuriperinnön säilyttämistä yhdessä kotiseutuyhdistysten sekä maakunnan ammatillisesti hoidettujen  
museoiden kanssa 



Liite 2 
Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut  Suunnitelmamatriisi 2014–2017  Neuvottelupäivämäärä 05.11.2013 
 POHJOIS-KARJALAN MUSEO  Dnro  MV/15/06.00.01.01/2013 
     

Sivu 2 / 3 
 

 Museum Hypertext ENPI – hankkeen 
(2013-2014) puitteissa tehdään 
yhteistyötä Venäjän Karjalan 
museoiden kanssa, mukana Pohjois-
Karjalan ammatillisia museoita. 

Hankkeessa tuotetaan Open Carelia –
tietoverkko, Web-Sortavala-
verkkosivusto, virtuaali-Carelicum ja 
rajan ylittäviä matkailukierroksia. 

 

Varautuminen museotoiminnan 
muutoksiin mahdollisissa 
kuntaliitoksissa  

Museotoimintaan liittyvien selvitysten 
toteuttaminen kuntaliitosten 
yhteydessä. 

  

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Museorakennusten ja 
museoympäristön asianmukainen 
hoito  

Harkinnanvaraisten valtionavustusten 
seuranta- ja neuvontatyö 

  

Kulttuuriympäristötietoisuuden 
lisääminen 
 

 Järjestetään kulttuuriympäristöpäivät 
vuosittain yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. 

 

 
 

 Tuotetaan Pop up -kiertonäyttely 
Pohjois-Karjalan rakennusperinnöstä 
(esim. kirjastoissa) 

 

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kotiseutumuseot avoinna kesäisin  Joensuun alueen kotiseutuyhdistyksille 
kesätyöntekijöitä yhdeksi kuukaudeksi 
maakuntamuseon kautta, kannustetaan 
muita olemaan avoinna.  

  



Liite 2 
Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut  Suunnitelmamatriisi 2014–2017  Neuvottelupäivämäärä 05.11.2013 
 POHJOIS-KARJALAN MUSEO  Dnro  MV/15/06.00.01.01/2013 
     

Sivu 3 / 3 
 

Maakunnan kulttuurikohteiden 
kohdetiedot saatavana sähköisesti 
yhdessä paikassa  
 
 

Kannustetaan paikallismuseoita 
päivittämään omia tietojaan sivustoon. 
Tarjotaan tukea käännöstöihin 
kotiseutuyhdistyksille ja tietojen 
saattaminen julkaisualustalle. 

Tiedotetaan hankkeista ja sähköisten 
palvelujen luomista mahdollisuuksista 
(Visit Karelia.fi –sivusto, Museum 
Hypertext Open Karelia) 

 

  ENPI-hankkeiden yhteydessä pyritään 
elvyttämään Minun Karjalani -sivusto. 

 

Laajennetaan sotahistoriallisen 
tiedon keruuta ja tallentamista 
maakunnassa 
 

  Maakunnan sotahistorian ja 
veteraanityön perinnekeruu yhdessä 
Puolustusvoimien, 
maanpuolustuskiltojen ja 
Tammenlehvän perinneliiton kanssa. 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallisuuden käsitteen tarkastelu 
yhdessä alueen toimijoiden kanssa 

  Pyritään järjestämään 
paikallisuusseminaari aikaisintaan 
vuonna 2015 teemalla ”Mitä on 
paikallisuus 2010-luvulla?” yhdessä 
Kotiseutuliiton / kylätoimijoiden kanssa. 

Koulujen ja kotiseutuyhdistysten 
yhteistyön tiivistäminen 
 

Neuvonnan ja tapaamisten yhteydessä 
mahdollistetaan vertaistuki muilta 
kotiseutuyhdistyksiltä ja kannustetaan 
jakamaan hyviä käytänteitä tavoista 
tehdä yhteistyötä koulujen kanssa. 

  

 


