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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Aktiivinen ja 
vuorovaikutteinen yhteistyö 
alueen museokentän kanssa 

Järjestetään kahden välisiä tapaamisia 
alueen museoiden kanssa (Hämeenlinnan 
historiallinen museo, Riihimäen taidemuseo, 
Suomen lasimuseo ja Forssan museo), 
esimerkiksi hankkeisiin liittyvät tapaamiset. 
 

Pitkäaikaislainat kokoelmista alueen muille 
ammatillisesti hoidetuille museoille: 
teoslainat vaihtuviin näyttelyihin. 
 

 

Asiantuntijuuden jakaminen 
alueellisella museokentällä 

Tiedonvälitys, yhteydenpito ja tarvittaessa 
näyttelytoimikunnissa ja erilaissa 
työryhmissä mukana oleminen. 

 Yhteiset asiantuntijatehtävät 
maakunnallisten sidosryhmien kanssa. 
 

 Hämeenlinnan kaupungin museoiden 
yhteisen säilytystilahankkeen edistäminen. 

  

Yhteistyön kehittäminen ja 
syventäminen Verkatehtaan 
Oy:n kanssa  

  Osallistutaan Verkatehtaan alueen 
yhteistyön kehittämiseen. 

 

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla 
palveluilla. 

2. Vahvistetaan museon alueellista roolia kuvataiteen asiantuntijana ja toimijana. 
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Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Kokoelmien hoidon 
tukeminen 

Seurataan aktiivisesti alueen kuntien ja 
yhteisöjen taidekokoelmien tilannetta sekä 
ohjataan ja neuvotaan heitä tarvittaessa. 

Ohjataan alueen kuntia ja muita julkisen 
taiteen omistajia julkisen taiteen hoitoa 
koskevissa kysymyksissä. 

Kuntaorganisaatio, kunnat ja kaupungit 
kumppaneina, yhteistyössä myös yrittäjät 
(mm. taidekonservaattori). 

Kokoelmien kartuttamisen 
tukeminen 

Toimitaan asiantuntijana alueen kuntien, 
yhteisöjen ja laitosten kokoelmien 
kartuttamisessa. 
 
Toimitaan asiantuntijana julkisen, 
rakennetussa ympäristössä olevan taiteen 
hankinnoissa. 
 

Edistetään julkisen taiteen hankintojen 
alueella. Julkisen taiteen hankinnoissa 
yhtenä painopisteenä on yhteisöllisyys. 

Kokoelmien omistajatahot, taiteilijajärjestöt, 
kuvataiteilijat yhteistyössä. 

Taidemuseon kokoelmien 
alueellisen ulottuvuuden 
kehittäminen 
 

Alueen taidetta hankitaan suunnitelmallisesti 
taidemuseon kokoelmiin Kokoelmapolitiikan 
painopisteiden mukaisesti. 

Museon kokoelmanäyttelyissä on mukana 
sekä taidehistoriallisesti että 
aikalaistaiteessa merkittävää kuvataidetta 
(Kokoelmapolitiikan painopisteet). 
 

Välitetään tietoa kokoelmista ja tehdään 
tutkimusyhteistyötä yliopistojen 
taidehistorian opiskelijoiden ja tutkijoiden 
kanssa. 

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Alueelle suunnatun 
museopedagogiikan 
ylläpitäminen ja 
kehittäminen 

Taidemuseon opetuskokoelman 
kartuttaminen: lainattavat taide- ja 
virikekokonaisuudet. 
 

 
 
 
 

 

  Lukuvuoden mittaista kummiluokkatoimintaa 
toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin lasten 
ja nuorten palvelujen rahoituksella. 

Sisällön suunnittelua ja toteutusta 
yhteistyönä ja yhteisöllisesti. Kumppaneina 
paikallisia ja alueellisia toimijoita: kuten 
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Tavoitteena on lisätä alueen koulujen 
tasavertaisuutta kulttuuripalvelujen 
käyttäjinä. 

kuvataidejärjestöt, lastenkulttuurikeskus, 
HAMK.  
 

  Alan opiskelijoiden opinnäytteiden ja 
harjoittelujen ohjaaminen. 

Esimerkiksi HAMK sekä taidehistorian ja 
museologian opiskelijat. 

  Kehitetään taidemuseota 
oppimisympäristönä esimerkiksi eri 
kohderyhmille suunnattujen työpajojen 
avulla. 
 

Taidemuseo oppimisympäristönä: 
opiskelijoiden koulutukseen osallistuminen 
(HAMK, Kk Tavastia). 
 

  Haetaan uusia asiakasryhmiä keväällä 2014 
Maahanmuuttajien kulttuurinen 
osallistaminen -hankkeen tulosten 
perusteella. Tavoitteena on saada 
maahanmuuttajat taidemuseon asiakkaiksi 
ja palvelujen käyttäjiksi. 
 

Uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja 
sisältöjen suunnittelu yhteistyössä eri alojen 
toimijoiden kanssa (sote, 
maahanmuuttajapalvelut, yhdistykset). 
 

Tiedotuksen kohdentaminen 
alueellisesti 

 Tiedotusta räätälöidään eri kohderyhmille, 
kuten esimerkiksi kouluille, päiväkodeille, 
hoivalaitoksille ja erityisryhmille. 
 
Lainattavien taide- ja virikekokonaisuuksien 
uusi esite jaetaan ensisijaisesti alueen 
kouluille, päiväkodeille ja hoivalaitoksille. 
 

 
 

  Maakunnalliset tiedotuskanavat: Radio 
Häme; Hämeen Sanomat; Numero - 
Hämeenlinnan kulttuurilehti 
(maakunnallinen). 
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   Tehdään tiedotusyhteistyötä Verkatehdas 
Oy:n ja muiden Verkatehtaan toimijoiden 
kanssa. 
 

   Toteutetaan kohdennettua tiedotusta 
yritysyhteistyön kautta. 

   Tehdään tiedotus- ja markkinointiyhteistyötä 
eri toimijoiden kanssa Hämeenlinnan 
juhlavuosiin liittyen. 
 

Saavutettavuuden 
ylläpitäminen ja 
parantaminen 

 Museopedagogisia palveluja ylläpidetään ja 
kehitetään, kuten työpajoja, lainattavia 
virike- ja taidekokonaisuuksia. 
 

 
 

  Tuetaan taloudellista saavutettavuutta 
porrastamalla palveluiden hinnoittelu eri 
kohderyhmien mukaan. Tarjotaan mm. 
aluetaidemuseon koululaisten museokäynnit 
ja opastukset ilmaisina. 
 

 

   Uusien yhteistyökumppanien 
vakiinnuttaminen: yhteistyön luominen 
HAMKin sosionomikoulutuksen kanssa 
lakkautuvan ohjaustoiminnan sijaan. 
 

  Järjestetään tempauksia, teemapäiviä ja 
ilmaispäiviä alueen eri kohderyhmille ja 
yleisöille, kuten esimerkiksi senioripäivät.  
 

Teemapäivien ja tapahtumien tuotanto 
yhteistyössä seutukunnallisten ja 
maakunnallisten toimijoiden kanssa. 
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  Ylläpidetään ja täydennetään taidemuseon 
internetsivuja, erityisesti suosittua julkisen 
taiteen ja muistomerkkien sivustoa. 

 

Maakunnan merkittävän 
kuvataiteen tunnetuksi 
tekeminen 

 Taidemuseon erikois- ja 
kokoelmanäyttelyssä maakunnan tärkeä 
kuvataide on vahvasti esillä. 

Näyttely-yhteistyössä mm. seudulliset ja 
maakunnalliset kuvataideyhdistykset, 
kuvataidekoulu ja muut kulttuurin toimijat. 
 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Taidemuseon 
asiantuntijarooli on 
aktiivinen ja tunnettu 

Museoammattilaiset jakavat asiantuntija-
apua ja neuvontaa alaansa liittyvissä 
kysymyksissä, kuten kunnissa 
näyttelytoiminnan tukeminen ja 
avustaminen. 

Museoammattilaiset jakavat asiantuntija-
apua ja neuvontaa alaansa liittyvissä 
kysymyksissä. 
 
Asiantuntijuus on mukana yleisötyössä: 
erilaiset teemapäivät, asiantuntijaopastukset 
 

Museoammattilaiset antavat asiantuntija-
apua ja neuvontaa alaansa liittyvissä 
kysymyksissä.  
 
Työryhmien jäsenyys: säätiöt, rahastot, 
kilpailutoimikunnat. 
 

   Osallistutaan aktiivisesti Hämeenlinnan 
juhlavuosien ohjelmistojen suunnitteluun ja 
sisältöjen toteutukseen 2014–2017. 
 

   Annetaan tarvittaessa lausuntoja ja 
osallistutaan neuvotteluihin.  
 

   Osallistutaan aluetaidemuseoiden väliseen 
yhteistyöhön. 
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   Vahvistetaan taiteen asemaa osana 
ihmisten arkea ja elinympäristöä: julkisen %-
taiteen kartuttaminen ja hoidon ohjaus. 

 


