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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Alueellisen visuaalisen 
kulttuurin säilyminen 
 

 Neuvontatyö alueen eri toimijoille.  

Markkinointiyhteistyön 
laajentaminen ja 
medianäkyvyys 

Koska alueella ei ole muita taidemuseoita, 
keskeinen yhteistyökumppani mm. 
markkinoinnissa ja tiedottamisessa on 
kulttuurihistoriallinen museo. 
 

Markkinointiyhteistyön puitteissa julkaistaan 
Joensuun kaupungin teatterin, orkesterin ja 
museoiden yhteinen kausiesite. 

Tiedotusyhteistyötä tehdään mm. alueen 
taiteilijaseurojen ja muiden toimijoiden 
kanssa. 

 

Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Taidekokoelmien 
dokumentointityö 

Joensuun kaupungin taidekokoelman 
paikkainventointi ja teosten valokuvaus.  

  

 Mahdollisten kuntaliitosten myötä tulevien 
taidekokoelmien inventointi ja saaminen 
Muusa-järjestelmään. 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Vahvistaa Joensuun taidemuseo roolia taidehistoriallisen tiedon ja visuaalisen kulttuurin välittäjänä maakunnassa 

2. Suunnata pedagogista toimintaa erilaisille kohderyhmille alueella 
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Dokumentoidaan paikallisten 
taiteilijoiden tuotantoa 

Leikearkiston ylläpito alueen visuaaliseen 
kulttuuriin liittyen. 

  

 Näyttelyiden yhteydessä tehdään tutkimusta 
pohjoiskarjalaisista taiteilijoista. 

  

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Elämyksellisiä ja 
mielenkiintoisia näyttelyitä 
alueen visuaalisesta 
kulttuurista 
 

 Valmistetaan 1–2 pienimuotoista 
kiertonäyttelyä maakuntaan 
suunnittelukauden aikana (mm. 
laukkunäyttelyt).  

Yhteistyö Karjalaisen Kulttuurin 
Edistämissäätiön kanssa säätiön 
kokoelmaan liittyen. 

  Tuotetaan joka vuosi näyttely yhdestä 
pohjoiskarjalaisesta taiteilijasta tai 
useamman taiteilijan yhteisnäyttely. 

Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteisiä 
näyttelyitä kuten paikallisten 
taiteenkeräilijöiden RempArt-ryhmän 
kanssa. 
 

Uusien matkailutuotteiden 
kehittäminen taidemuseon 
kokoelmien pohjalta 

 Erilaisten tuotepakettien suunnittelu mm. 
ulkomaalaisille, lähinnä venäläisille 
matkailijoille sekä lapsiperheille. 

Tuotepaketteja tehdään yhdessä alueen eri 
toimijoiden kanssa. 

  Tarjotaan Joensuu Region -korttia 
venäläismatkailijoille (sisältää mm. etuja ja 
alennuksia). 
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   Osallistutaan Suomen Museoliiton Museot 
kulttuurimatkailun kärkeen -hankkeeseen 
pilottimuseona. 

Taidekäsityksen 
syventäminen ja 
kulttuuriperintökasvatus  

 Jatketaan Kulttuurin virtaa -hanketta, jossa 
alueen koululaiset vierailevat eri 
taidelaitoksissa.  

Hanketta rahoittaa Opetus- ja 
kulttuuriministeriö. 

  Pyritään vakiinnuttamaan alueen 
koululaisten käynnit taidemuseoon 
erillisrahoituksen turvin. 
 
Pyritään saamaan uusia rahoittajia 
hankkeelle ja pyritään aktivoimaan kouluja 
oma-aloitteisiin vierailuihin taidemuseolla. 
 

 

  Järjestetään Ikääntyvien yliopiston ja 
kesäyliopiston kanssa Menomonot museoon 
-luentosarjaa. 

 

  Jatketaan museon ja Dementiayhdistyksen 
yhteistä Muistipolku-hanketta muistisairaille 
ja heidän omaisilleen. 

 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Annetaan 
asiantuntijapalveluita 
pyydettäessä 

 Annetaan eri tahoille asiantuntijapalveluita 
asiakkaiden pyynnöstä. 
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Kulttuurin ja taiteen 
huomioiminen kunnallisessa 
ja alueellisessa 
päätöksenteossa 

  Taidemuseon roolin ja tunnettuuden 
vahvistaminen, esimerkiksi yhteistyö 
Joensuun taidemuseon ystävien ja muiden 
yhteisöjen kanssa. 
 

   Osallistuminen asiantuntijana kuntien tai 
muiden toimijoiden visuaalisen kulttuuriin ja 
kuvataiteisiin liittyviin hankkeisiin. 
 

 


