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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Alueen ammatillisesti 
hoidettujen museoiden 
yhteistyön vahvistaminen  

Järjestetään alueen ammatillisten 
museoiden yhteisiä tapahtumia ja 
tilaisuuksia: Keski-Suomen 
ammattimuseoiden museoforum ja 
museonjohtajien tapaamiset vuosittain.  
 

 Museoforum ja muut tilaisuudet 
suunnitellaan ja toteutetaan lähtökohtana 
kentältä nousevat museoammatilliset 
kysymykset.  
 

 Tehdään yhteistyötä maakuntamuseon 
kanssa maakunta- ja kotiseutupäiviin 
liittyen. 
 

Avoin yleisötilaisuus liittyen 
kulttuuriympäristöön ja visuaaliseen 
kulttuuriin. 

Avoin yleisötilaisuus suunnitellaan ja 
toteutetaan yhteistyössä TAIKE:n, Jyo:n / 
Taikun, ELY-keskuksen, taiteilijaseurojen, 
kulttuuri- ja ympäristöluotsien kanssa.   
 

Alueen museoammatillisen 
osaamisen kehittäminen 

Jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä 
alueen museoiden yhteisissä koulutuksissa, 
tapaamisissa ja projekteissa (esim. 
saavutettavuusosaaminen, pedagogiset 
taidot, tiimityö). 

 Kulttuuriluotsit mukana koulutuksissa ja 
soveltuvin osin myös suunnittelussa (esim. 
vapaaehtoistoiminta, erityisryhmien kanssa 
työskentely, saavutettavuusosaaminen). 
 
 

 Selvitetään mahdollisuuksia / edellytyksiä 
alueella tapahtuvaan museoiden väliseen 
henkilöstövaihtoon. 
 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Alueellisen taidekokoelmapoliittisen ohjelman loppuunsaattaminen  

2. Keskisuomalaiseen taiteeseen liittyvän uuden tiedon tuottaminen ja saavutettavuus 

3. Alueellisen yhteistyön syventäminen, osaamisen kehittäminen ja hyvien toimintamallien välittäminen 
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 Tehdään vertaisvierailuja alueen museo- ja 
kulttuuriperintökohteisiin. Kohteissa tehdään 
toiminnan arviointia esim. Frame work -
työkalun avulla.  
 

 Kulttuuriluotsit mukana kohteiden 
valinnassa, ohjelman suunnittelussa ja itse 
vierailuilla. 
 

 Kehitetään alueen toimijoiden välistä 
markkinointiyhteistyötä. 
 

  

Keskisuomalaisen 
kuvataiteen 
näyttelytoiminnan 
linjauksista ja yhteistyöstä 
sopiminen 

Koordinoidaan alueen ammatillisten 
museoiden näyttelyohjelmia aikajaksolla 
2015–2018: yhteiset näyttelyhankkeet sekä 
tiedotus- ja markkinointiyhteistyö. 

Esimerkiksi Keskisuomalaisen nykytaiteen 
katselmus kolmessa museossa (2015) ja 
Keskisuomalainen kuvataiteen 
perusnäyttely. 
 

 

 

Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Alueellisen kokoelmatyön 
vahvistaminen  

Saatetaan alueellinen 
taidekokoelmapoliittinen ohjelma valmiiksi, 
julkistetaan se ja sovitaan 
jatkotoimenpiteistä sekä niiden 
priorisoinnista ja aikatauluttamisesta. 
 

Selvitetään avoimen datan ja 
yhteisökirjoittamisen mahdollisuuksia 
kokoelmapoliittisen ohjelman kokoamisessa. 
 

Ohjelman valmistelutyössä kuullaan eri 
sidosryhmiä: Jyväskylän taiteilijaseura, muut 
taideseurat, Taiku, TAIKE. 

  Järjestetään taidekokoelmapoliittiseen 
ohjelmaan ja sen teemoihin liittyvä avoin 
julkistamisseminaari (2015). 

 

 Alueen museoiden yhteisen 
tietokantaohjelman yhtenäistäminen ja 
valmistelu Museo2015 hanketta varten. 
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Kohti keskisuomalaisen 
taiteen aluekokoelmaa 
 

Selvitetään, mitkä Jyväskylän taidemuseon 
kokoelmien teoksista kuuluisivat myös 
aluekokoelmaan. Tätä näkökulmaa 
laajennetaan koskemaan Keski-Suomen 
museon sekä alueen muiden museoiden 
hallinnoimia kokoelmia. 
 

Aluekokoelmaa hyödynnetään mm. tulevan 
keskisuomalaisen taiteen perusnäyttelyn 
koostamisessa. 

 

Tutkimustiedon lisääminen 
alueen kuvataiteesta  

Tutkitaan yhteistyössä alueen museoiden 
kanssa keskisuomalaista 1950–1960-
lukujen kuvataidetta ja siihen liittyviä ilmiöitä. 

Tuloksia hyödynnetään vaihtuvassa 
kokoelmanäyttelyssä ja siihen liittyvissä 
verkkoaineistoissa. 
 

 

 Kehitetään kuvataiteilijoiden 
yksityisarkistojen tutkimus-aineistojen 
valinta- ja kartuntaperiaatteiden 
toimintamallia. Esimerkkinä käytetään Kain 
Tapperin yksityisarkistoa. Hankkeelle 
haetaan erillisrahoitusta eri toimijoiden 
yhteistyönä.  
 

Tapper-aineistoja hyödynnetään tulevissa 
näyttelyissä (mm. kiertonäyttelyksi 
suunniteltu Kain Tapper, ”Tombs in Wood”, 
2017–2018 ja siihen liittyvät oheisnäyttelyt/ 
tapahtumat). 
 

Tutkimusyhteistyötä: Jyväskylän Yliopisto / 
Taiku / arkistohallinnoinnin maisteriohjelma, 
Riika Vepsä-Tapper, Saarijärven museo. 
 

 Toteutetaan tutkimushanke Uuno Alanko ja 
Keski-Suomi -teemasta. 

Tutkimustuloksia hyödynnetään julkaisussa 
ja (kierto)näyttelyn käsikirjoituksessa (2017–
2018). 

 

Näyttelyihin ja taiteilijoihin 
liittyvää dokumentointia 
kehitetään yhteistyössä 
alueen eri toimijoiden 
kanssa 

Hyödynnetään keskisuomalaisen 
nykytaiteen katselmuksessa (2015) kertyviä 
aineistoja ja luodaan nykytaiteen 
dokumentointimalli. 
 

   

 Jatketaan Luovan työn dokumentointia 
osana TAKO-työskentelyä. 

 Tehdään taiteilijakohtaisia haastatteluja ja 
kuvauksia alueen taiteilijoista. 
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Mediataiteen tunnettuuden 
lisääminen  

Mediataiteen asemaa parannetaan 
museoiden kokoelmissa konseptoimalla ja 
pilotoimalla uudenlaista 
yhteishankintamallia. Jyväskylän 
taidemuseo sekä Saarijärven ja Keuruun 
museot tuottavat ja hankkivat yhteistyössä 
mediataideteoksen taidekokoelmiinsa. 
 

Asetetaan esille yhteishankintana tuotettu 
mediataideteos ja hyödynnetään sitä 
alueellisessa yleisötyössä. 

Selvitetään mediataideteoksen 
yhteisomistajuuteen liittyviä kysymyksiä ja 
ongelmakohtia hankintaprosessiin 
osallistuvien toimijoiden kanssa. 
Yhteistyössä mukana Live Herring  
-mediataidetyöryhmä sekä TAIKEn 
mediataiteen läänintaiteilija.  
 

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Alueen kuvataiteen ja 
kokoelmien tunnetuksi 
tekeminen 

Toteutetaan keskisuomalaisen kuvataiteen 
teemavuosi 2015 yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. 

Tuotetaan keskisuomalaisen kuvataiteen 
kokoelmanäyttely (1950- ja 1960-luku), 
2015 ja siihen liittyvä verkkojulkaisu 
opetuskäyttöön. 
 

 

  Toteutetaan keskisuomalaisen ja 
suomalaisen taiteen luentosarja. 
 

Luentosarja järjestetään yhdessä alueen eri 
toimijoiden kanssa. 
 

  Järjestetään keskisuomalaisen nykytaiteen 
katselmus ja siihen liittyvät näyttelyt 
Keuruulla ja Saarijärvellä, kesä-syksy 2015. 
Toteutetaan bussikierros oheisohjelmineen 
eri näyttelykohteisiin.  
 

Yhteistyössä myös Jyväskylän 
taiteilijaseura, Saarijärven ja Keuruun 
vastaavat seurat. 
 

  Järjestetään nykytaideseminaari. Seminaari järjestetään yhteistyössä alueen 
eri toimijoiden kanssa. 
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  Osallistetaan yleisöt mukaan teemavuoden 
toteuttamiseen. 

 

 Valmistellaan keskisuomalaisen kuvataiteen 
perusnäyttelyä yhteistyössä Keski-Suomen 
museon ja alueen museoiden kanssa. 
 

Keskisuomainen kuvataide osaksi Keski-
Suomen museon perusnäyttelyä 
museorakennuksen peruskorjauksen 
jälkeen (2018). 
 

 

Visuaalisen kulttuurin 
ympäristökasvatuksellisen 
näkökulman painottaminen 

Toteutetaan verkkonäyttelyitä ja lainattavia 
näyttelyitä. 
 
 

Täydennetään Tunne maisema -
verkkonäyttelykokonaisuutta 
(www.tunnemaisema.fi) uudella 
verkkonäyttelyllä (työnimenä Maisema ja 
katse).  
 
Hankkeelle haetaan erillistä rahoitusta.   
 

 

Mediataiteen 
saavutettavuuden 
parantaminen 

Selvitetään laitepankin perustamisen 
mahdollisuuksia yhteistyössä alueen eri 
toimijoiden kanssa. 

Laitelainat taiteilijoille / näyttelyn järjestäjille. Tehdään yhteistyötä mm. Live Herring -
mediataidetyöryhmän kanssa. 

Museopedagogisten 
strategioiden jalkauttaminen 
alueelliseen toimintaan 

Hyvien toimintamallien siirtäminen toiminta-
alueelle: kulttuuri- ja ympäristöluotsit. 
 
 
 
 
 
 

Osallistutaan Kulttuuri- ja 
ympäristöluotsitoiminnan käsikirjojen 
tuottamiseen alueelliseen / 
valtakunnalliseen käyttöön (2014). 
Ympäristöluotsikäsikirja perustuu kokeiluun, 
jossa Jyväskylän taidemuseo on ollut 
mukana. 
  

Luotsitoiminnan muotojen ja periaatteiden 
määrittely vahvistaa toimintaverkoston 
sitoutumista toimintaan osana niiden 
yleisötyötä. 
 
Osallistutaan kansallisten 
luotsikoordinaattoreiden tapaamisiin. 
 

 

 

http://www.tunnemaisema.fi/
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Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Osallistuminen alueen 
visuaaliseen 
kulttuuriperintöön ja 
kulttuuriympäristöön 
liittyvään ohjelmatyöhön  

  Jyväskylän taidemuseo osallistuu 
kulttuuriympäristöstrategian (2014–2020) 
toteuttamiseen. Korostetaan alueen 
museoiden roolia 
kulttuuriympäristöoppimisen alueellisina ja 
paikallisina keskuksina. 
 

Osallisuuden tukeminen ja 
vapaaehtoistoiminnan 
vahvistaminen 

Osallistutaan Galleria Glorian toiminnan 
turvaamiseen ja kehittämiseen 
monikulttuuriseksi kohtaamispaikaksi 
taidekasvatuksen keinoin. 
Toimintakonseptin ja rahoituspohjan 
suunnittelu toteutetaan eri toimijoiden 
yhteistyönä.  
 
 

Gallerian Glorian toiminnan suunnittelu 
käyttäjien kanssa, työpajat ja ohjelma. 

Hanke toteutetaan yhdessä 
keskisuomalaisten taiteilijoiden, 
kulttuuripalveluiden tuottajien ja muiden 
Glorian sidosryhmien kanssa. Museon 
lisäksi hankesuunnitteluun osallistuvat 
Humak, Hyvinvointia Huhtasuolle -projekti, 
Kulttuuriluotsit ja Vapaaehtoistoiminnan 
keskus. 

 Osallistutaan Humakin yhteistyökumppanina 
Art Age hyvinvointia ikääntyneille taiteen 
avulla EU-hankkeen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. 

Yhteistyökumppaneina suunnittelemassa 
ikääntyvien taidetoimintaa. 
Toimintamuotoina esimerkiksi Huhtasuolla 
Elävä kahvila, vertaisryhmä miehille ja 
kulttuuriluotsien luotsauksia Huhtasuon 
asukkaiden kanssa. Jaetaan kokemuksia 
toiminnasta alueelle. 
 

Humakin opiskelijoiden opinnäytteiden ja 
harjoittelujen ohjaus. 

Julkisen taiteen 
hankintakäytäntöjen 
kehittäminen  

Vahvistetaan Jyväskylän taidemuseon 
asiantuntijaroolia Jyväskylän kaupungin 
julkisen taiteen työryhmätyöskentelyssä. 

Toteutuvien hankkeiden dokumentointi ja 
tiedotus yhteistyössä tilaajan kanssa. 

Taidehankintoihin ja -projekteihin liittyvien 
työtapojen kehittäminen yhteistyössä 
Kaupunkirakennepalveluiden ja Tilapalvelun 
kanssa. 

 


