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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Ohjataan paikallismuseoita 
pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen 
museotyöhön 
 

Annetaan henkilökohtaista neuvontaa 
aina tarvittaessa. Neuvontatyötä 
tekevät maakuntatutkijan lisäksi 
konservaattorit, kokoelma-amanuenssi, 
museolehtori sekä näyttelymestari.  

 
 

Vaikutetaan kuntapäättäjiin museoiden 
taloudellisten resurssien turvaamiseksi.  
 

 Paikallismuseoille järjestetään 
koulutuspäivä vähintään kerran 
vuodessa. Maakunnallisia 
korjausneuvontapäiviä markkinoidaan 
myös paikallismuseoille 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Maakunnan kulttuuriympäristöjä ja rakennusperintöä koskevan tiedon ja tietoisuuden vahvistaminen. Pakki -sovellusta on kehitetty edelleen ja sen 
käyttö kattaa kaikki Satakunnan kunnat, kulttuuriympäristöä koskeva tieto on helposti myös kansalaisten saatavilla, rakennusinventointeja tehdään ja päivitetään 
alueen kunnissa järjestelmällisesti, kulttuuriympäristöt huomioidaan automaattisesti osana kuntien maankäyttöhankkeita. 

2. Alueellinen kokoelmatyö. Maakunnallisen kokoelmahallintajärjestelmän ylläpito ja sen levittäminen käyttöön yhä uusille paikallismuseoille on tärkeää. 
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni museo olisi jo mukana tietokannassa silloin kun Museo2015-hanke päättyy ja uusi järjestelmä mahdollisesti otetaan 
käyttöön, jotta konvertoinnit eivät olisi ylivoimaisia. Keskuskortiston digitointia edistetään.  TAKO- ja KDK- työskentelyä jatketaan ja koordinoidaan sitä 
maakunnallisesti. Ylläpidetään kokoelmayhteistyötä ammatillisesti hoidettujen museoiden kanssa ja oman kokoelmapoliittisen ohjelman myötä.  Alueellinen 
kokoelmakeskus etenee.  

3. Huolehditaan kulttuuriympäristöistä kokonaisvaltaisesti. Satakunnan Museon kulttuuriympäristötyö täydentyi oleellisesti arkeologin myötä. 
Kokonaisvaltainen kulttuuriympäristön huomioiminen on mahdollista ja siihen tullaan panostamaan. Kulttuuriympäristötyöryhmässä käsitellään kaikki maakunnan 
kulttuuriympäristöihin liittyvät asiat, jotta eri osa-alueilla työskentelevät ihmiset ovat tietoisia kokonaisuudesta. Kahden suuren kulttuuriympäristöhankkeen 
tuloksia hyödynnetään ja niissä luotuja hyviä käytänteitä jatketaan tulevalla kaudella. Kulttuuriympäristöjen inventointeja jatketaan Satakunnan Museon toimesta.  
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 Paikallismuseon työkirjan käyttöä 
jatketaan, otetaan myös tarvittaessa 
käyttöön paikallismuseoiden turvakirja.   

  

 Ohjataan avustusten käyttöä 
suunnittelutyöhön, ei pelkästään 
yksittäisiin toimenpiteisiin. 
 

  

Ylläpidetään hyviä suhteita 
paikallismuseoihin ja säilytetään 
vaikutusmahdollisuudet, jotta 
paikallismuseot pysyvät 
laadukkaina, korkealaatuisina ja 
eettisesti hoidettuina 
 

Jokaisen museon tilanne tarkistetaan 
vuosittain (keväisin kun avoinnaolo- ja 
yhteystiedot päivitetään).  
 

  

 Ylläpidetään Aikamatka Satakunnassa -
portaalia varten luotuja standardeja ja 
pidetään pääsyä portaaliin porkkanana, 
jolla museot saadaan tietylle tasolle. 
Jatketaan museoportaalin lobbaamista  
paikallismuseoille, jotta se tulisi 
luontevaksi osaksi 
tapahtumamarkkinointia. 

  

 Jatketaan neuvonta- ja ohjaustyötä, 
ohjataan avustusten hakua ja käyttöä, 
osallistutaan hanketyöhön 
mahdollisuuksien mukaan jo 
suunnitteluvaiheessa.    

  

Tuetaan museoiden verkostoitumista 
erityisesti kuntaliitostilanteissa 

Pidetään museoita esillä ja toimitaan 
tarvittaessa välittäjänä museoiden ja 
kunnan välillä. Tuetaan erilaisia 
museoiden välisiä yhteistyöhankkeita. 

 Kuntaliitostilanteissa muistutetaan 
museoiden olemassa olosta ja tarpeista 
riittävän ajoissa (museot ja 
kuntauudistus) 
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Pidetään yllä Satakunnan 
ammatillisesti hoidettujen 
museoiden yhteistyöverkostoa. 
Maakunnan ammatillisesti hoidetut 
museot ovat mukana maakunnallisen 
museotyön kehittämisessä ja 
ylläpitämisessä. 
 

Järjestetään museonjohtajien 
kokouksia vähintään neljä kertaa 
vuodessa, järjestetään 
museoamanuenssien kokouksia 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Tarjotaan muille ammatillisille museoille  
mahdollisuutta osallistua alueelliseen 
työhön ja sen suunnitteluun. 

Toteutetaan vähintään yksi 
yhteisnäyttely tai -tapahtuma. 

 

 Tehdään kokoelmayhteistyötä 
ammatillisesti hoidettujen museoiden 
kanssa 

 TAKO-koordinointi maakunnassa 
(koskee lähinnä ammatillisesti 
hoidettuja museoita). 

Järjestetään yhteisiä koulutuksia 
ammatillisesti hoidettujen 
museoiden henkilökunnalle 

Kartoitetaan museoiden 
koulutustarpeita (esim. valokuvien 
digitointi, asiakaspalvelukoulutus yms.) 
Selvitetään yhdessä sopivia kouluttajia 
ja hankitaan yhdessä rahoitusta 
koulutuksiin. 

 Selvitetään esim. kuntien sisäiset 
koulutukset ja mahdollisuudet soveltaa 
niitä museokoulutuksiin.  

Osallistutaan alueellisen 
museotoiminnan kehittämiseen 
valtakunnallisella tasolla 
 

  Osallistutaan 
maakuntamuseotutkijoiden kokouksiin, 
sekä Museoviraston järjestämiin 
tilaisuuksiin, TAKO‐työskentelyyn, 
KDK-hankkeeseen, Museo2015-
hankkeeseen sekä muihin vastaaviin 
valtakunnallisiin hankkeisiin. 
 

Huolehditaan paikallismuseoiden 
rakennuskannasta  
 

Rakennuskonservaattorin 
neuvontakäyntejä paikallismuseoissa 
jatketaan, järjestetään maakunnallisia 
korjausneuvontapäiviä sekä 
korjausneuvontapalveluita 
rakennuskulttuuritalo Toivossa. 
Ohjataan avustuksia rakennusten 

Pidetään yllä tietoja paikallismuseoiden 
rakennuskannasta ja rekrytoidaan 
yleisöä vapaaehtoistyöhön.  

Tuetaan paikallismuseoiden 
rakennuskannan säilymistä 
viranomaistyön avulla ja osallistutaan 
kehittämishankkeisiin tarpeen mukaan. 
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kuntokartoitusten tekemiseen. 

 Jatketaan paikallismuseoiden 
rakennusinventointeja muun 
rakennusinventoinnin yhteydessä 

  

Tuetaan paikallismuseoiden 
pitkäjänteistä kokoelmatyötä. 
Huolehditaan siitä, että kokoelmat on 
luetteloitu ja kartunta on hallittua.  

Neuvonta, koulutus, konservaattorien 
neuvontapalvelut ja arvioinnit, 
harkinnanvaraisten avustusten 
ohjaaminen ja valvonta. Annetaan 
ohjeita arkeologisen kokoelman 
säilyttämiseen sekä esineiden 
tunnistamiseen.  

  

 Tuetaan ja kannustetaan 
paikallismuseoita kokoelmien 
digitointiin. Digitoinnin yhteydessä 
tehdään kokoelmainventointi ja 
vauriokartoitus 

Digitoinnin pitkän tähtäimen tavoitteena 
on avata kokoelmat yleisölle 

 

Maakunnallisen 
kokoelmanhallintajärjestelmän 
ylläpito 

WebMusketti-kokoelmahallinta-
järjestelmää ylläpidetään edelleen 
maakunnallisena. Jokainen maakunnan 
museo voi halutessaan liittyä 
järjestelmään. WebMusketti-
tietokannan käyttö on edelleen 
paikallismuseoille maksutonta. 
Tietokantaa markkinoidaan edelleen 
paikallismuseoille ja maakuntatutkija 
hoitaa koulutuksen aina tarpeen 
mukaan. Yhteisiä koulutustilaisuuksia ei 
järjestetä vaan jokainen saa räätälöidyn 
koulutuksen.  
 

Pyritään avaamaan paikallismuseoiden 
kokoelmia yleisölle. 

Maakunnallisen kokoelmatietokannan 
ylläpitäjänä on Porin kaupunki. Tuetaan 
tarvittaessa muita maakuntamuseoita 
tietokannan saattamiseksi 
maakunnalliseen käyttöön. Teknisiä 
ratkaisuita ja hyviä käytänteitä ei 
kannata keksiä uudestaan. 
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Keskuskortiston ylläpitoa ja sen 
digitointia jatketaan 
 

Digitointia jatketaan sitä mukaa kun 
resursseja riittää.  Työhön voidaan 
käyttää määräaikaista henkilöstöä.  
 

  

Alueellinen kokoelmakeskus on 
toteutettu vuokrattuun museoiden 
tarpeiden mukaan korjattuun ja 
muutettuun kiinteistöön. 

Kokoelmakeskustilojen kilpailutuksen 
yhteydessä huomioidaan mahdollisuus 
kokoelmakeskuksen tilojen 
vuokraamiseen ja kokoelmapalvelujen 
tarjoamiseen alueen muille museoille, 
ensisijaisesti ammatillisesti hoidetuille 
museoille, sekä muille 
kulttuurivarallisuutta ylläpitäville tahoille. 
Jo toteutetun selvityshankkeen tulokset 
tarjoavat tiedot olemassa olevista tila- ja 
kokoelmapalvelutarpeista 
maakunnassa. 

 

  

Paikallismuseoiden kokoelmat 
otetaan huomioon Satakunnan 
Museon omassa kokoelmatyössä ja 
kokoelmapoliittisessa ohjelmassa 

  Maakuntatutkija on mukana 
Satakunnan Museon 
kokoelmatyöryhmässä. 
Kokoelmatyöryhmän toimenpiteissä on 
maakunnallinen ulottuvuus. Museon 
oma kokoelmapoliittinen ohjelma 
päivitetään tulevalla nelivuotiskaudella. 
Maakunnan museoiden kokoelmat 
huomioidaan uudessa 
kokoelmaohjelmassa.  

Pyritään ratkaisemaan 
paikallismuseoiden krooninen 
työvoimapula ottamalla oppia 
vapaaehtoistyön järjestöiltä. Pitkän 
tähtäimen tavoitteena on luoda malli, 

Kartoitetaan paikallismuseoiden 
työvoiman ja eri osaamisalueiden tarve. 
Määritellään yksityiskohtaisia tehtäviä, 
joihin tarvitaan tekijöitä. Muokataan 
maaperää sille, että talkoolainen voisi 

Pohditaan sopiva tiedotusmalli, jonka 
avulla halukkaat ihmiset löytävät heitä 
kiinnostavan työn.  Museotyötä 
markkinoidaan konkreettisina 
lyhytkestoisina töinä, ei abstraktina 

Kartoitetaan maakunnan 
vapaaehtoistyötä ja organisaatioita. 
Konsultoidaan järjestöjä, kuntia, 
seurakuntia toimivista malleista esim. 
tiedottamisen suhteen. Selvitetään 
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jonka avulla paikallismuseoille 
voidaan ”välittää” 
talkootyöntekijöitä.   

tulla museon ulkopuolelta sitoutumatta 
museoon.  

museotyönä. Selvitetään 
vapaaehtoisten organisoinnin tarve. 

mahdollisuuksia hyödyntää kuntien ja 
järjestöjen valmiita verkostoja ja 
organisaatioita.  

Kerro museolle -palvelun 
ylläpitäminen ja vakiinnuttaminen 
maakunnalliseen käyttöön 

Paikallismuseot voivat luoda Kerro 
museolle -tiedonkeruupalveluun omia 
keruuprojektejaan ja kerätä itselleen 
aineistoa. Satakunnan Museo hallinnoi 
koko palvelua, mutta museoiden luomat 
projektit ovat heidän omiaan.  

 Palvelua on mahdollista markkinoida 
myös kuntien käytettäväksi. 

Tuetaan paikallismuseoiden 
näyttelytyötä 
 

Kannustetaan paikallismuseoita 
näyttelyiden uudistamiseen ja 
osallistutaan näyttelysuunnitteluun, 
tarjotaan kiertonäyttelyitä.  
 

Markkinoidaan paikallismuseoiden 
vaihtuvia näyttelyitä. 
 

 

Paikallismuseoissa on esillä yleisöä 
kiinnostavaa aineistoa, jota 
paikallismuseot voivat lainata muista 
kokoelmista 
 

Paikallismuseoiden lainasopimuksista 
huolehtiminen, näyttelyolosuhteiden 
valvominen.  
 

  

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Huolehditaan rakennetun 
kulttuuriperinnön 
hoidosta ja kulttuuriympäristön 
laadusta, edistetään  
kansalaisten tietoutta 
kulttuuriympäristöstään, nostetaan 
sen arvostusta ja kannustetaan  
kulttuuriympäristön 

Pisara ‐ kulttuuriympäristöt arjen 

arvoiksi  ‐hankkeessa luotuja 
hyviä käytänteitä jatketaan.  
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omatoimiseen vaalimiseen. 
 
 

   Satakunnan arkkitehtuuripolitiikan 
tavoitteista ja toimenpiteistä tiedotetaan 
ja niitä pidetään eri yhteyksissä esillä 
alueen kunnissa 

  Järjestetään kulttuuriympäristötietoutta 
vahvistavia seminaareja ja muita 
koulutustilaisuuksia yleisölle yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa.   

Järjestetään koulutustilaisuuksia 
kuntien viranomaisille 
kulttuuriympäristöihin liittyen. 

  Rakennusperintöpäivänä järjestetään 
maakunnallinen korjausneuvontapäivä. 
Resursseista riippuen maakunnallinen 
korjausneuvontapäivä voidaan järjestää 
myös useammin. 

 

Kulttuuriympäristön tuntemuksen 
parantaminen ja inventointien 
jatkaminen 

Rakennus- ja 
kulttuuriympäristöinventointeja 
toteutetaan kuntien kaavahankkeiden 
yhteydessä. Tiedot tallennetaan 
Satakunnan Museon Pakki -
sovellukseen. Inventointien 
raportointia, karttamateriaalin ja 
paikkatietoaineistojen tuottamista 
kehitetään. 
 

Inventoinneista tiedotetaan 
lehtiartikkeleissa ja yleisötilaisuuksissa 
niiden valmistuttua. Inventointitiedot 
viedään suodatettuina kaikille avoimeen 
Lounaispaikka -alueelliseen 
paikkatietopalveluun. 

Kunnalliset ja alueelliset 
ympäristöviranomaiset käyttävät 
museon Pakki-sovellusta maankäytön 
suunnittelussa. 

 Arkeologisten inventointien 
tekemiseen kannustetaan ja niitä 
tarjotaan.  Erityisesti kiinnitetään 
huomiota historiallisen ajan kohteiden 
kartoittamisen tärkeyteen 
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Tiedotetaan mahdollisuudesta hakea 
Museoviraston hoitoavustusta ja 
neuvotaan sen hakemisessa.  
Toteutetaan omia pilottimaisia 
hoitohankkeita 

Selvitetään valmiiksi sopivia 
hoitokohteita, markkinoidaan niiden 
hoitoa sopiville yhdistyksille ja 
ihmisille. Mukaan lähtevien toimijoiden 
koulutustarpeiden kartoitus. Neuvonta 
ja ohjaus hoitoavustuksen 
hakemiseen.  

 Etsitään sopivia yhteistyökumppaneita 
maakunnasta (kunnat, yhdistykset) 

Maakunnan rakennusperinnöstä 
ja kulttuuriympäristöstä 
huolehtiminen Museoviraston 
kanssa tehdyn 
yhteistyösopimuksen mukaisesti  
 
 

Neuvonta, suojelutarpeiden 
arviointi. Rakennuskonservaattorin 
tehtävät maakunnassa ovat keskeinen 
osa toimintaa Museoviraston kanssa 
tehdyn yhteistyösopimuksen 
mukaisesti. Konservaattori toimii mm. 
korjaustöiden valvojana.  
 
 

Museo jakaa tietoa tehdyistä 
rakennusinventoinneista ja 
rakennussuojelusta yleisölle 
puhelimitse ja sähköpostitse. Kyselyt 
ovat päivittäisiä. 

Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja 
viranomaistehtävät: neuvottelut, 
lausunnot, inventoinnit. Museoviraston 

entisöintiavustusten ja ELY‐keskuksen 
rakennusperintöavustuksen 
valvominen. 
 

Maakunnan arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä 
huolehtiminen Museoviraston kanssa 
tehdyn yhteistyösopimuksen 
mukaisesti  
 
 

Arkeologi neuvoo ja ohjaa 
maankäyttöhankkeissa, ottaa vastaan 
ja tarkastaa yleisöilmoituksia sekä 
tiedottaa ja kouluttaa arkeologisen 
kulttuuriperinnön suojelusta, käytöstä 
ja hoidosta. 

Alueellisia arkeologisia varastossa 
säilytettäviä kokoelmia esitellään 
yleisölle pyydettäessä.  Yleisöluentoja 
maakunnan arkeologiasta ja 
arkeologisen kulttuuriperinnön 
suojelusta ja tutkimuksesta järjestetään. 

Satakunnan Museo tarjoaa, ohjaa ja 
hallinnoi arkeologisia inventointeja 
maankäyttöhankkeiden yhteydessä. 
Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja 
viranomaistehtävät: neuvottelut, 
lausunnot, maastotarkastukset. 

Museon oman 
kulttuuriympäristötyöryhmän 
vakiinnuttaminen 

  Satakunnan Museon 
kulttuuriympäristötyöryhmään kuuluu 
maakuntatutkija, rakennustutkija, 
rakennuskonservaattori, 
rakennuskulttuuritalo Toivon intendentti 
sekä arkeologi. 
Kulttuuriympäristötyöryhmä kokoontuu 
säännöllisesti ja käy läpi maakunnan 
kulttuuriympäristön ajankohtaiset asiat, 
kaavat, lausunnot, hankkeet yms. Näin 
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koko museon maakunnallista työtä 
tekevät ovat tietoisia maakunnan 
asioista laajemmin ja yhteinen 
suunnitelmallisuus on mahdollista. 

Valmistellaan Satakunnan I 
maailmansodan aikaisten varustusten 
ja sisällissodan aikaisten 
tapahtumapaikkojen 
inventointihanketta 
 

Hankkeessa toteutetaan inventointeja 
maakunnan eri osissa 

Hankkeessa kerätään hajallaan olevaa 
tietoa eri puolilta maakuntaa ja kerätään 
myös muistitietoa, tiedotetaan laajasti 
eri yhdistyksille 

Kerätty ja tuotettu tieto palvelee 
maankäytön suunnittelijoita, 
matkailijoita, kouluja ja yksittäisiä 
kansalaisia 

 

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Tehostetaan kulttuuriperintötapahtumien 
markkinointia ja laajennetaan 
kohderyhmää 

Ylläpidetään Aikamatka 
Satakunnassa -portaalia ja siihen 
liittyvää Facebook-sivua. 

Jokaisesta paikallismuseosta on 
ajantasaiset tiedot portaalissa, josta ne 
on helppo löytää. Lisäksi portaalissa on 
ajantasaista tietoa museoiden 
tapahtumista ja uutisista. 

Portaalissa on myös muita 
kulttuuriperintökohteita ja tapahtumia. 
Yhteisöt voivat ehdottaa omaa 
kohdettaan ja tapahtumaansa 
portaaliin.  

Toimitetaan maakunnallista uutiskirjettä 
noin kerran kuukaudessa 

Museoiden tapahtumia 
mainostetaan Satakunnan Museon 
ylläpitämässä uutiskirjeessä 

Tapahtumien tiedot, ajankohdat ja 
sijainnit tuodaan yleisölle nenän eteen.  

 

Aikamatka Satakunnassa –portaalin 
jatkokehittäminen 

 Portaaliin lisätään paikkatietoaineistoa, 
joka entisestään helpottaa kohteiden 
löytämistä (mm. ajo-ohjeita, 
geokätköjä). Lisäksi käännetään 
portaali useammalle kielelle. 
 

Jatkokehittämiselle haetaan 
ulkopuolista rahoitusta. 
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Kulttuuriperintötietouden 
lisääminen sekä saatavuuden ja 
saavutettavuuden turvaaminen. 

 Kiertonäyttelyissä otetaan huomioon 
maakunnallinen ulottuvuus. 
Kiertonäyttelyt tehdään sellaisiksi, että 
ne voi muuntaa monenlaiseen tilaan 
sopivaksi ja aihepiirit tuntuvat läheisiltä 
myös Porin ulkopuolella. 

 

  Satakunnan Museon tavoittelee 
valtaosassa näyttelytarjontaansa 
maakunnallista ulottuvuutta. Aihepiirit 
sekä aineisto kerätään koko 
maakunnasta.  

 

  Luennot ja tapahtumat ovat avoimia 
kaikille. Niiden aiheet pyritään 
valikoimaan siten, että kiinnostus olisi 
maakunnallisesti mahdollisimman 
laajaa. 

 

   
 
 

Tietoisuuden lisääminen vanhoista 
rakennuksista ja niiden hyvästä 
laadusta Rakennuskulttuuritalo Toivon 
materiaalilla (rakennusperinnöstä 
kertovat kiertonäyttelyt, tapahtumat, 
kurssit). Tapahtumilla pyritään 
vaikuttamaan yleisön asenteisiin ja 
samalla kohdataan sellaisia asiakkaita, 
jotka eivät muuten olisi osanneet hakea 
korjausneuvontapalveluja. 
 

 

  Topografisen arkiston digitointi 
suoritetaan loppuun, jolloin sen 
saatavuus paranee merkittävästi 
 

 



Liite 2 
Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut  Suunnitelmamatriisi 2014–2017  Neuvottelupäivämäärä 2.12.2013 
 SATAKUNNAN MUSEO  Dnro MV/18/06.00.01.01/2013 
     

Sivu 11 / 13 
 

Satakunnan historian jatkokirjoitushanke Satakunnan historia –sarjan 
puuttuvat osat kirjoitetaan. Osa VI 
valmistuu vuonna 2014, osan IV 
täydennysosan suunnittelu 
aloitetaan. Satakunnan Museo 
toimii hankkeen koordinaattorina.  

  

Lisätään tietoisuutta maakunnan 
ympäristöarvoista kasvattamalla 
Luontotalo Arkin tunnettuutta ja 
maakunnallista panosta.  

Arkissa toteutettuja perheille 
suunnattuja työpajoja sekä 
ympäristöarvoihin liittyviä toimintoja 
(geokätköily, luontokuvaus) 
tarjotaan valmiina malleina 
maakuntaan. Malleja voidaan 
tarjota erityisesti paikallismuseoille, 
koska niissä yhdistyvät usein 
kulttuuriympäristö ja 
luonnonympäristö, mm. 
perinnebiotoopit. 
Paikallismuseoiden 
ympäristöarvojen esiintuominen tuo 
niihin uusia asiakasryhmiä.  

Arkin uusittu perusnäyttely esittelee 
maakunnan ympäristöä ja eläimistöä. 
Luontotalo Arkki toimii myös paikallisilta 
ympäristöarvoiltaan merkittävän 
Selkämeren kansallispuiston opastus-, 
ja asiakaspalvelupisteenä. 
Perusnäyttelyn pitkäkestoisena osana 
on Selkämeren kansallispuiston 
pienoisnäyttely. 

Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina 
ovat Metsähallitus, Satakunnan 
hyötykasviyhdistys, Satakunnan 
ympäristökasvatusverkosto sekä 
paikalliset luonto- ja eläinyhdistykset.  
Uusia yhteistyökumppaneita etsitään 
maakunnasta ja verkostoidutaan 
erilaisten yhdistysten ja järjestöjen 
kanssa. 

Parannetaan Satakunta-arkiston 
aineistojen saatavuutta 

Satakunta-arkiston aineistoa 
järjestetään ja sen sähköiseen 
luettelointiin panostetaan, jotta se 
olisi helpommin saatavilla. 

 Kaupungin arkistossa 
oppisopimuskoulutuksessa olevan 
opiskelijan työajasta 6 kk:ta on varattu  
Satakunta-arkiston kokoelman 
sähköiseen luettelointiin vuoden 2014 
aikana. Työtä tullaan jatkamaan aina 
kun resurssit sen sallivat. 

Satakunnan Museon henkilökunnan 
luennot maakunnassa.  

 Museon henkilökunta käy edelleen 
pyydettäessä pitämässä luentoja ja 
esitelmiä eri aiheista. 
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Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Maakunnallinen kulttuuriperintöön 
liittyvä hanke- ja ohjelmatyöskentely, 
jossa Satakunnan Museon mukana 
olo on itsestäänselvyys. Satakunnan 
Museolla on 
hankekumppanina luotettava 
maine ja museo on automaattisesti 
mukana kun kehitetään maakunnan 
kulttuuriperintötyötä. 
 

 
 

 Osallistutaan erilaisten 
toimijoiden ja verkostojen 
hankkeisiin sekä ohjelmatyöhön. 
Haetaan yhteistyökumppaneita ympäri 
maakuntaa, ulotetaan omat hankkeet 
maakunnan kattaviksi, osallistutaan 
muiden toimijoiden hankkeisiin. 

Satakunnan Museon ystävät –
yhdistyksen toiminnan 
vakiinnuttaminen ja yhdistyksen 
toiminnan saattaminen maakunnan 
kattavaksi 

Yhdistyksen toiminta-alueeksi on 
määritelty maakunta. Yhdistys voi 
tarvittaessa jalkautua maakunnan 
museoihin ja toimia museotyön apuna, 
kuten Satakunnan Museossakin  

Yhdistys järjestää luentoja ja 
tapahtumia.  

Jäsenistöä on koko maakunnan 
alueelta ja maakunnan ulkopuoleltakin. 
Se on tärkeä yhteistyökumppani 
Satakunnan Museolle ja toiminnan 
vakiintuessa sen laajentaminen 
maakuntaan on hyvinkin mielekästä ja 
tarpeellista 

Alueellinen verkostoituminen   Museo on mukana merkittävissä 
maakunnallisissa työryhmissä ja 
hankkeissa. 
Museo toimii asiantuntijana useissa 
alueella toteutettavissa EU-hankkeissa 
Satakunnan Museo jatkaa 
maakunnallisen Satakunnan 
kulttuuriympäristötyöryhmän sihteerinä 
ja kokousten valmistelijana. Ryhmä 
kokoontuu 6 kertaa vuodessa. 
Satakunnan Museo toimii aktiivisesti 
Porin kaupunkikuvatyöryhmän 
jäsenenä. Ryhmä kokoontuu 11 kertaa 
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vuodessa. Rakennustutkija ja arkeologi 
ovat jäseninä maakuntakaavan 
seurantatyöryhmässä, joka kokoontuu 
noin 6 kertaa vuodessa. 

 

 

 


