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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseotyön tukeminen: 
Paikallismuseoiden neuvonta 

Paikallismuseoiden neuvontapaketti: 

 Neuvontakäynnit museoihin, puhelin- 
ja sähköpostineuvonta ja ohjeiden 
lähettäminen kirjallisesti, neuvotaan 
digitointiin ja dokumentointiin 
liittyvissä kysymyksissä, annetaan 
esinekokoelmiin ja 
valokuvakokoelmiin liittyvää 
neuvontaa (käynnit, puhelut, 
sähköposti).  

 Paikallismuseon työkirjan käyttö  

 Museoviraston harkinnanvaraisten 
avustusten käytön valvonta 

 Maakunnalliset museopäivät kerran 
vuodessa, tarpeen mukaan 
teemapäivät ja pienryhmätapaamiset  

 Tiedottaminen ajankohtaisista 
asioista sähköpostilla  

 

  

Paikallismuseotyön tukeminen 
tukeminen: fasiliteettien luonti 

Ylläpidetään ja kehitetään Siiri-järjestelmää. 
Paikallismuseoilla mahdollisuus luetteloida 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet:   

1. Museoiden tukeminen 

2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen  

3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen  
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Siiri-järjestelmään omia esineitään ja julkaista 
niitä verkossa. 

 Tarjotaan erikoisvarastointia, 
säilytyspalveluita ja konservointia vaativille 
paikallismuseoiden kokoelmille Ruskon 
kokoelmakeskuksessa 

  

 Pirkanmaan museokompassi ‐ portaalin 
ylläpitäminen (verkkonäyttelyt, avoinnaolo‐ ja 
sijaintitiedot, tiedot kokoelmista)  

Pirkanmaan museokompassi ‐ portaalin 
ylläpitäminen (verkko-näyttelyt, 

avoinnaolo‐ ja sijaintitiedot, tiedot 
kokoelmista)  

 

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Suojelumyönteisyyden 
edistäminen 

 Tutkimuksiin liittyvä osallistamis‐ ja 
informointityö 

Tutkimusohjelmatyö ja tutkimuksiin 

liittyvä osallistamis‐ ja informointityö. 

  Adoptoi monumentti; mahdollistetaan 
rakennusten adoptointi ja tuetaan adop-
tioyhteisöjä työssään:  AM-ryhmät tekevät 
kulttuuriympäristötyötä oman kohteensa 
esittelyn yms. yhteydessä. Avustetaan 
infotaulujen tuottamisessa. 

Adoptoi monumentti -toimintaa 
tehdään yhteistyössä mm. 
Metsähallituksen, alueen kuntien, 
yhdistysten ja seurojen sekä 
Museoviraston kanssa. 
 

 Taitekohdassa -toiminnassa kannustetaan 
vapaaehtoisia tutkimaan omaa 
ympäristöään ja tuottamaan tietoa niin 
museotyöhön kuin yleisölle jaettavaksi.  

Vapaaehtoiset ja heidän työnsä 
kohderyhmät/yleisöt saavat 
kulttuuriympäristötietoa. 

Yhteistyö mm. Tampereen kaupungin 
ja Viola-kodin ikäihmisten palveluiden 
kanssa. 

Maakunnallisen suojelutyön 
uudelleensuunnittelu 
vastaamaan resursseja  

  Kulttuuriympäristöpalvelukonseptin 
kehittämishanke; selvitetään 
viranomaistyön toimivimmat 
käytännöt ja prosessit ja testataan 
priorisointimalleja  
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Ky-yhteistyösopimuksen 
mukainen toiminta  
 

Kulttuuriympäristön viranomais- ja 
asiantuntijatehtävät yhteistyösopimuksen 
mukaisesti.  
 

  

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Aineiston digitointia ja sähköisiä 
palveluita edistetään 
 

Siiri-paketti: 

 Siiri-järjestelmän yhteyksien 
rakentaminen kansallisiin ja 
kansainvälisiin portaaleihin ja 
erilaisiin muihin asiakkaille 
tarkoitettuihin verkko- ja 
mobiilipalveluihin. Keskeistä 
yhteydet Siiri-järjestelmästä 
muihin verkkopalveluihin niin, että 
kokoelmat saavutettavissa 
laajasti (esim. Finna, Museo2015, 
Europeana). 

 Tietojärjestelmän ylläpitäminen ja 
kehittäminen 

 Kulttuuriympäristöosion 
avaaminen internetin kautta 

 Paikkatietojen laajentaminen ja 
avaaminen laajalle yleisölle  

 Pyritään edistämään Pirkanmaan 
kuntien inventointitietojen viemistä Siiri-
tietojärjestelmään kuntien toimesta. 

 Tampereen museoiden maakunnallisten 
kokoelmien luettelointi Siiriin jatkuu 
digitointisuunnitelman mukaisesti  
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   Muinaisjäännöstietojen automaattisen 
vaihdon toteutus ja kehittäminen = Siirin 
muinaisjäännöstietojen ja 
valtakunnallisen 
muinaisjäännösrekisterin tietojen 
yhdenmukaisuuden varmistaminen, 
virheiden ja ristiriitaisuuksien 
poistaminen, rajapintakehittäminen 

Tiedon välittäminen   Museo tuottaa julkaisuja ja  
saavutettavaa tietoainesta 
kulttuuriperinnöstä. 

 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Alueellisen työnjaon kehittäminen Museo tekee näyttely‐yhteistyötä 
alueen muiden museoiden kanssa 
 

Museo tekee näyttely‐yhteistyötä 
alueen muiden museoiden kanssa 

 

 Tallennetaan kokoelmiin maakunnan 
esineellistä kulttuuriperintöä ja valo-
kuvia. Tehdään nykydokumentointia 
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 
Tallennustyötä ja dokumentointia 
tehdään kokoelmapolitiikan ja 
valtakunnallisen tallennustyönjaon 
mukaisesti. 

 Tallennetaan kokoelmiin maakunnan 
esineellistä kulttuuriperintöä ja valo-
kuvia. Tehdään nykydokumentointia 
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 
Tallennustyötä ja dokumentointia 
tehdään kokoelmapolitiikan ja 
valtakunnallisen tallennustyönjaon 
mukaisesti 

Kulttuuriperinnön  vaalimisen  
tukeminen 

 Osallistavan toiminnan ja 
vapaaehtoistoiminnan tukeminen: 
museon Mustikerhon ylläpito, 
museoiden ystävätoiminta, osallistavan 
toiminnan tuottaminen senioreille, 
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Adoptoi monumentti-toiminnan 
tukeminen ja Taitekohdassa -hankkeen 
mukaisen toiminnan tukeminen. 

Kulttuuriperinnön merkityksen 
pitäminen keskusteluissa  

Museo mukana kehittämishankkeissa, 
ohjelmissa ja työryhmissä 

Museo mukana kehittämishankkeissa, 
ohjelmissa ja työryhmissä 

Museo mukana kehittämishankkeissa, 
ohjelmissa ja työryhmissä. 

  Jaetaan Pirkanmaan 
kulttuuriympäristöpalkinto; näkyvyys, 
markkinointi, yhteistyö 

Jaetaan Pirkanmaan 
kulttuuriympäristöpalkinto; näkyvyys, 
markkinointi, yhteistyö 

Alueellisen 
kulttuuriperintökasvatuksen 
kehittäminen ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Museo järjestää opastuksia, työpajoja, 
tapahtuma ja projekteja. Museo tuottaa 
opetusmateriaalia ja julkaisuja mm. 
opetushenkilöstön käyttöön. Museo 
kouluttaa mm. alueen 
opetushenkilöstöä.  

 Museo osallistuu seutukunnallisen 
opetussuunnitelman (2016) 
valmisteluun 

 
 

Museo kouluttaa ja osallistaa koulu-
tuksen ja sosiaali- ja terveysalan toimi-
joita:  yhteistyö mm. Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin, toisen asteen sekä 
ammatillisen aikuiskoulutuksen kanssa  

 Museo kouluttaa ja osallistaa koulu-
tuksen ja sosiaali- ja terveysalan toimi-
joita:  yhteistyö mm. Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin, toisen asteen sekä 
ammatillisen aikuiskoulutuksen kanssa  

 Museo tuottaa palveluja erilaisten 
kohderyhmien tarpeisiin, senioriväes-
tön, maahanmuuttajien ja perheiden 
tavoittaminen palvelun piirin  

Museo tuottaa palveluja erilaisten 
kohderyhmien tarpeisiin, senioriväes-
tön, maahanmuuttajien ja perheiden 
tavoittaminen palvelun piirin  

Museo tuottaa palveluja erilaisten 
kohderyhmien tarpeisiin, senioriväes-
tön, maahanmuuttajien ja perheiden 
tavoittaminen palvelun piirin  

 

 

 


