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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Yhteistyömuotojen 
kehittäminen taiteen 
alueellisen 
saavutettavuuden 
parantamiseksi 

Osallistutaan museoiden ja muiden alueen 
toimijoiden tapaamisiin ja järjestetään niitä. 
 

  

 Haetaan aktiivisesti mahdollisuuksia 
yhteistyöhankkeisiin alueen muiden 
toimijoiden kanssa.  

  

  Taidemuseossa vuosittain 5–6 vaihtuvaa 
näyttelyä, joista osa esittelee toiminta-
alueen kuvataidetta. 
 

 

  Pyritään kehittämään Meri-Lapin 
museoportaalia yhteistyössä alueen 
museoiden kanssa. 
 

 

   Uusien toimintamallien kehittäminen 
yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden 
kanssa Kemi-talon toimintaympäristössä. 

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Pohjoisen museotoiminnan ja visuaalisen kulttuurin edistäminen toiminta-alueella 

2. Taiteen saavutettavuuden parantaminen toiminta-alueella 
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Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Alueen kuvataiteen 
dokumentointi 

Dokumentoidaan alueella olevia 
taidekokoelmia mahdollisuuksien mukaan, 
esimerkiksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. 
 

  

 Dokumentoidaan alueella olevia 
taidenäyttelyitä mahdollisuuksien mukaan. 
 

  

 Kartutetaan ja ylläpidetään arkistoja 
painopisteenä lehtileikearkisto ja kuva-
arkisto. 

  

 Viedään kirjastoaineiston digitointiprojekti 
loppuun rahoituksen salliessa. 

  

Alueen kuvataiteen tutkimus Kehitetään pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä 
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan sekä 
muiden oppilaitosten kanssa. 

Tutkimusyhteistyö, näyttely- ja 
julkaisutoiminta.  
 
Esimerkiksi Northern Beauty -
tutkimushankkeen julkaisu yhteistyössä 
kotimaisten ja kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa. 
 

Yhteistyö alueen museoiden ja oppilaitosten 
kanssa. 
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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 kuvataiteen 
tunnetuksi tekeminen 

Järjestetään näyttelyitä, tapahtumia ja 
seminaareja alueen kuvataiteesta 
yhteistyössä alueen muiden toimijoiden 
kanssa. Myös kv. yhteistyötä. 
 

 
 

 

  Taidemuseossa järjestetään vuosittain 5–6 
vaihtuvaa näyttelyä, joista osa esittelee 
toiminta-alueen kuvataidetta. 
 

 

  Jatketaan Barentsin alueen toimijoiden 
kanssa yhteistyötä ja näyttelytoimintaa. 
 

 

  Järjestetään yhteistyönäyttely Pohjoisen 
valokuvakeskuksen kanssa. 

 

Saavutettavuuden 
parantaminen ja tiedon 
välittäminen 

Ylläpidetään Meri-Lapin museoportaalia 
yhteistyössä alueen museoiden kanssa. 

Tiedotetaan aluetaidemuseon tapahtumista 
alueen yleisöille museoportaalin avulla. 
 

 

   Selvitetään mahdollisuuksia näyttely-
yhteistyöhön alueen teollisuusyritysten 
kanssa. 
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Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Asiantuntijuuden 
välittäminen omaan 
toimialaan liittyvissä 
kysymyksissä 
 

Osallistuminen viranomaistehtäviin, 
lausunnot. 

Ohjaus ja neuvonta. Julkinen ja yksityinen sektori. 

Prosenttiperiaatteen 
edistäminen  

Osallistuminen viranomaistehtäviin, 
lausunnot. 

Ohjaus ja neuvonta. Julkinen ja yksityinen sektori. 

 


