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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Alueellisen toiminnan 
profilointi ja resurssien 
takaaminen 
 

Alueellisen työn profilointi ja kehittäminen 
kauden aikana nykyresurssien pohjalta. 

  

Vahvistetaan alueellista 
museoyhteistyötä 
 
 

Tehdään yhteistyötä alueen museoiden 
kanssa, mm. jatketaan yhteistyötapaamisia 
sekä näyttely- ja kokoelmayhteistyötä. 

 
 

Lisätään toimiala- ja kuntarajat ylittävää 
yhteistyötä ja verkostoitumista.  
 
 

 Järjestetään vuosittain alueen museoiden 
yhteinen koulutuspäivä, jossa jaetaan hyviä 
käytäntöjä. 
 

  

Museotoiminnan ja 
palvelujen kehittäminen 
asiakaslähtöisesti  

Kehitetään edelleen asiakastyötä 
asiakasraatitoiminnan kautta. Pidetään 
asiakasraadin kokouksia 4 x v. 
 

Toteutetaan kokoelmanäyttely yhteistyössä 
asiakasraatilaisten kanssa. 
 
 

Pidetään yhteyttä sidosryhmiin (alueen 
museot, koulut ym.). 

 Jatketaan työpajavaihtoa ja seminaarien/ 
luentojen järjestämistä venäläisten 
yhteistyökumppanien kanssa. Levitetään 
parhaita käytäntöjä alueen toimijoille. 

 Pidetään yllä yhteistyösuhteita venäläisiin 
yhteistyökumppaneihin ja luodaan uusia. 
 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Alueellisten museopalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä alueen museoiden kanssa 

2. Kokoelmatyön tekeminen näkyvämmäksi 

3. Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen museon toiminnassa ja hyvien käytäntöjen jakaminen 
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Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Kokoelmatyön näkyväksi 
tekeminen ja kokoelmien 
käytön tehostaminen 

 
 

Avataan kokoelmatyötä yleisölle mm. 
esitelmien ja tiedottamisen kautta. 
 
Esitellään museon kokoelmatyötä mm. 
museoklubilaisille ja asiakasraatilaisille. 
 

 

  Käytetään kokoelmia aktiivisesti 
näyttelytoiminnassa (mm. Kukin tyylillään -
kokoelmanäyttely v. 2014 ja Karjalankannas 
-näyttely v. 2015). 
 

 

Kokoelmien aktiivinen, 
kokoelmapolitiikan 
mukainen kartuttaminen ja 
hoito 

Kartutetaan kokoelmia erityisesti 
kaakkoissuomalaisten taiteilijoiden teoksilla 
resurssien puitteissa. 
 

  

 Päivitetään kokoelmapolitiikkaa tarpeen 
mukaan huomioiden alueelliset ja 
valtakunnalliset vastuut. 
 

  

Alueen taiteen 
dokumentointi 

Dokumentoidaan alueen merkittävät 
taidenäyttelyt yhteistyössä muiden 
museoiden kanssa (valokuvat, haastattelut 
ym. mahdollisuuksien mukaan). 
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Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Alueen ajankohtaisen 
visuaalisen kulttuurin 
näkyväksi tekeminen 

Kootaan Kaakkois-Suomen taidemuseoiden 
yhteinen tiedotuslehti Kaakkuri kerran 
vuodessa. 
 

Levitetään Kaakkuria sähköisesti alueen 
kulttuurilaitoksiin, matkailutoimistoille ym. 
 
 

Kootaan Kaakkuri Kaakkois-Suomen 
taidemuseoiden ja galleria Uusikuvan 
edustajien, alueen taiteilijoiden ja taidetta 
esittelevien tahojen kanssa. 
 

 Kootaan Lappeenrannan museoiden 
asiakastiedote MuseoOn! kerran vuodessa. 

Levitetään MuseoOn!-tiedotetta sähköisesti 
alueen päiväkodeille, kouluille ym. 

 

Taiteen ja kulttuuriperinnön 
tunnetuksi tekeminen 

Toteutetaan taide- ja kulttuurihistoriaa 
yhdistävä Karjalankannas -tutkimusnäyttely 
Etelä-Karjalan museon ja Etelä-Karjalan 
taidemuseon yhteistyönä v. 2015 
 

Järjestetään Karjalankannas-näyttelyn 
yhteydessä erilaisia työpajoja, luentoja ym. 
yleisötyötä erilaisille yleisöille aiheeseen 
liittyvistä teemoista 

 

  Koulutetaan alueen pedagogeja yhdessä 
Etelä-Karjalan museon kanssa 
mahdollisuuksien mukaan. 
 

Tehdään yhteistyötä Lappeenrannan 
kaupungin kasvatus- ja opetustoimen 
kanssa. 
 

Yleisötyön suunnitelmallinen 
kehittäminen 

Avataan esiteltäviä näyttelyitä ja erilaisia 
teemoja suunnitelmallisen yleisötyön 
(luennot, työpajat ym.) kautta. 

Jatketaan museoklubitoimintaa. 
 
Luodaan uutta toimintaa asiakastarpeiden ja 
-toiveiden mukaan 
 

Tehdään yhteistyötä mm. museon 
asiakasraadin, museoklubin, päiväkoti- ja 
kouluyhteyshenkilöiden kanssa. 

 Kehitettyjen mallien ja parhaiden 
käytäntöjen välittäminen museokentälle. 

Tehdään aktiivista yhteistyötä alueen 
päiväkotien ja koulujen kanssa mm. taide- ja 
mediakuvalukutaidon kehittämiseksi (mm. 
Media- ja taidekuvan lukutaidon 
edistäminen ja lapsen oikeudet - 
innovatiivisia toimintatapoja museo-, koulu- 
ja järjestöyhteistyöllä -hanke). 

Tehdään laaja-alaista yhteistyötä taide- ja 
mediakuvahankkeessa Plan Suomen, 
Saimaan mediakeskuksen, Lappeenrannan 
kaupungin kasvatus- ja opetustoimen 
kanssa, Suomen Valokuvataiteen museon, 
Tampereen kulttuurikasvatus -yksikkö 
TAITEn, Museopedagoginen yhdistys 
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Pedaali ry:n kanssa. 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Taiteen ja taidehistorian 
tuntemuksen edistäminen 
alueella 

 
 
 

Neuvotaan ja välitetään asiantuntija-apua 
tarvittaessa. Järjestetään luentoja erilaisista 
taiteen teemoista. 
 

 

  Kehitetään museon nettisivuja erityisesti 
lapsille suunnatun tarjonnan osalta. 

 

Toteutetaan ”Museo tekee 
hyvää” -periaatetta alueella 
 
 

Jaetaan avoimesti hyviä käytäntöjä. 
Osallistutaan aktiivisesti hyvinvoinnin 
edistämiseen alueella (koulutukset ja 
toiminnot). 

 Osallistutaan Lappeenrannan kaupungin 
hyvinvointityöryhmän työskentelyyn ja 
tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveyspiirin 
(Eksote) sekä alueen kaupunkien eri 
toimialojen kanssa. 

 

Aktiivinen verkostoituminen Tehdään yhteistyötä alueen museoiden ja 
visuaalista kulttuuria edistävien tahojen 
kanssa (mm. Kaakon taide ja alueen 
taiteilijaseurat). 

 Osallistutaan aktiivisesti työryhmiin mm. 
lastenkulttuurikeskus Metku, Kaakon taide, 
Saimaan amk:n kuvataideyksikön 
neuvottelukunta ym. Kehitetään yhteistyötä 
alueen oppilaitosten kanssa (koulut, amk. 
LUT). 

 


