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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Säännölliset 
koulutustilaisuudet 

Lahden, Heinolan ja Orimattilan 
taidemuseot suunnittelevat osan Päijät-
Hämeen museopäivän ohjelmasta. 

 Tarjotaan aluetaidemuseotyön osalta 
koulutusta Päijät-Hämeen 
museoyhdistykseen kuuluville yhdistyksille 
ja yhteisöille. 
 

Neuvonta ja opastuspalvelut Vuoden 2014 alusta lähtien kaksi henkilöä 
Lahden museoissa mukana 
aluetaidemuseon neuvonta- ja 
opastuspalvelussa. 
 

Museon nettisivuille esille esimerkkejä usein 
kysytyistä kysymyksistä ja vastauksista 
liittyen alueen taiteeseen ja taiteilijoihin. 

Tiedotus uudesta työntekijästä ja 
tehtävänkuvasta.  

Aktiivinen näyttely-yhteistyö 
alueen museoiden kesken 

Toteutetaan yhteistyössä mm. Heinolan 
kaupunginmuseon kanssa näyttely 
taidekonservaattori Jorma Lyytikäisestä. 

  

 

 

 

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Alueen kuntien taidekokoelmien kartoitus ja rekistereiden päivitys 

2. Laajennetaan lasten ja nuorten taidekasvatus toimintaa 

3. Alueen taidemuseoiden yhteistiedotuksen ja näyttelyvaihdon kehittäminen 
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Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Päijät-Hämeen 
taidemuseoiden yhteinen 
kokoelmapolitiikka 

Yhteisen kokoelmapoliittisen ohjelman 
laatiminen Lahden, Heinolan ja Orimattilan 
taidemuseon kesken. Tulee liittymään 
tulevaisuudessa Lahden museoiden 
yhteiseen kokoelmapoliittiseen ohjelmaan. 
 

  

Kokoelmien liikkuvuus ja 
saavutettavuus 

 Lahden taidemuseon kokoelmagalleriaan 
varataan vierailuosuus Heinolan ja 
Orimattilan taidekokoelmille. Esillä aina yksi 
teos jommankumman museon kokoelmista 
ja tietoa ko. museosta ja sen kokoelmista. 
 

 

 Alueen kuntien taidekokoelmien kartoitus 
aloitetaan ja päivitetään 
aluetaidemuseorekisteriä. 

  

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Kattava alueen 
taidemuseoiden 
näyttelytiedotus 

Alueen taidemuseoiden ajankohtaiset 
näyttelyt saatetaan esille Lahden 
museoiden nettisivuille ja Facebookiin. 

Yleisö saa samasta paikasta samaan 
aikaan koko maakunnan taidemuseon 
näyttelytarjonnan. 

Tiedotus tarjonnasta esim. kouluille ja 
oppilaitoksille. 

Säännöllinen 
maakunnallinen 
museojulkaisu 

Maakuntamuseon ja aluetaidemuseon 
yhteinen tiedotusjulkaisu Maakunnan 
mainiot toimitetaan vähintään kerran 
vuodessa. 
 

Julkaistaan Maakunnan mainiot verkon 
kautta Issuu-palvelussa. Tiedotetaan 
verkkojulkaisusta kattavasti julkaisemisen 
yhteydessä. 

Tarjotaan aktiivisesti sidosryhmille 
mahdollisuutta kirjoittaa omista hankkeista 
ja tarjonnasta Maakunnan mainioissa. 
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Aktiivinen 
oppilaitosyhteistyö 

  Tarjotaan kerran vuodessa ilmaisia 
periodeja näyttelyihin maakunnan kouluille 
ja oppilaitoksille yhteistyössä Päijät-Hämeen 
taidemuseoyhdistyksen kanssa. 
 

   Selvitetään mahdollisuus 
kummiluokkatoiminnan aloittamiseen 
osallistavan museotyön näkökulmasta. 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Yhteistoiminta alueen 
taiteilijajärjestöjen kanssa 
 

 Yhteistyön tuloksena tuotetaan 
mielenkiintoisia yhteistyönäyttelyitä alueen 
yleisön koettavaksi. 

Aktiivisen ja hedelmällisen yhteistyön 
jatkaminen ja kehittäminen Lahden 
taiteilijaseurojen kanssa. Toimiminen 
Lahden taiteilijaseurojen kattojärjestön 
Kaunon hallituksessa. 
 

Museokasvatuspalvelut 
laajempaan käyttöön 

Museokasvatuspakettien jakaminen alueen 
taidemuseoiden käyttöön. 

Näyttelykohtaisia museokasvatuspaketteja 
suunnitellaan sellaisiksi, että niitä voivat 
hyödyntää myös esim. yksittäiset perheet. 

Museokasvatuspaketteja markkinoidaan 
aktiivisesti kouluille, oppilaitoksille ja 
yhdistyksille. 

Aktiivinen yhteistyö Suomen 
muiden aluetaidemuseoiden 
kanssa 

 Jatketaan aktiivista yhteistyötä Suomen 
muiden aluetaidemuseoiden kanssa. 
Yleisölle pystytään tarjoamaan laadukkaita 
näyttelyitä ja julkaisuja. 
 

 

Vaikuttaminen visuaalisen 
kulttuurin arvostukseen 

 Toimitaan alueen visuaalisen kulttuurin 
asiantuntijana ja jaetaan tietoa artikkelien, 
julkaisujen ja luentojen kautta. 

Aluetaidemuseon edustajat mukana Lahden 
kaupungin Julkisen taiteen työryhmässä. 
Toteutetaan teknisen toimialan, 
Tilakeskuksen ja museon yhteistä mallia 
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julkisen taiteen hankinnasta. 

 


