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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Alueen museoiden yhteistyö Mikkelin taidemuseo on Etelä-Savon ainoa 
taidemuseo. Taidenäyttelyitä järjestetään 
myös Savonlinnan maakuntamuseossa. 
Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen 
maakuntamuseon kanssa. 
 

  

 Yhteistyötä tehdään myös Itä-Suomen 
muiden aluetaidemuseoiden kanssa. 

  

 

Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Kokoelmien ja 
tietovarantojen 
kartuttaminen ja 
dokumentointi 

Ylläpidetään taidekokoelmatietokantaa sekä 
lehtileikearkistoa alueellisesta taiteesta. 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Monipuolinen ja laadukas näyttelytoiminta painopisteenä alueen taiteen esittely 

2. Museopedagoginen toiminta hyvinvoinnin näkökulmasta 

3. Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen: kokoelmien ja tietovarantojen kartuttaminen ja dokumentointi, perustutkimus alueen taiteesta sekä aineistojen 
verkkosaatavuuden edistäminen 
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 Alueella järjestetyt näyttelyt pyritään 
mahdollisuuksien mukaan dokumentoimaan. 

  

Julkisen taiteen ylläpito Mikkelin kaupungin julkisen taiteen hoito ja 
ylläpito. 

Uudistetaan mobiilijakelu Mikkelin 
kaupungin julkisten ulkoveistosten reiteistä. 

Alueen toimijoiden ohjeistaminen julkisen 
taiteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvissä 
kysymyksissä. 

Perustutkimus alueen 
taiteesta 

 Erilaisten julkaisujen tekeminen (painetut, 
sähköiset), mm. Martti Airion 
taidekokoelmasta. 

 

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Kuvataiteen tunnettuuden 
edistäminen 

 Taidemuseossa järjestetään vuosittain 5–6 
vaihtuvaa näyttelyä, joista 1–3 keskittyy 
eteläsavolaiseen taiteeseen. Lisäksi 
järjestetään pienimuotoisia näyttelyitä, 
joissa suurimmaksi osaksi esitellään alueen 
taiteilijoita.  
 

 

  Tuotetaan aluetaidemuseon 
kiertonäyttelyitä. Kiertonäyttelyitä on 
lainattavissa keskimäärin 5 vuodessa. 

 

Museopedagogisen 
toiminnan vahvistaminen ja 
palveluiden turvaaminen 

 Museopedagogista toimintaa järjestetään 
säännöllisesti päiväkodeille ja kouluille. 
Museolinkki-toiminta yhdessä Opetustoimen 
kanssa budjettirahoituksella. Toiminnassa 
tuotetaan museopedagogista aineistoa 
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sähköisenä koulujen käyttöön. 
Museopedagogista toimintaa 
projektikohtaisesti laajemmin alueella. 
 

  Kulttuuripolku-, Kulttuurikameli- ja 
Taideteemapäivä-toimintaa jatketaan. 

 

Aineistojen verkkosaatavuus 
ja kokoelmatietojen 
avaaminen 

 Mikkelin kaupungin museot on ilmoittautunut 
Finnan toiseen aaltoon. Luodaan avoimet 
rajapinnat Datapankkiin kokoelmatietojen 
siirtämiseksi. 
  

 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Asiantuntija-avun aktiivinen 
tarjoaminen 

 Tarjotaan asiantuntijaneuvontaa suurelle 
yleisölle alueen visuaaliseen kulttuuriin 
liittyen. 

Asiantuntijaneuvonta: osallistuminen 
asiantuntijatyöryhmiin (julkinen taide, 
taideteoshankinnat).  

   Näyttelyiden kuratointi tarvittaessa alueella. 

   Osallistuminen asuntomessualueen (2017) 
ja Satamalahden suunnitteluun julkisen 
taiteen hankintojen osalta. 

Mielipidevaikuttaminen  Asiantuntijakannanotot eri tilanteissa ja 
medioissa. Omaa toimialaa koskevat 
artikkelit eri julkaisuissa. 

Asiantuntijalausuntojen antaminen 
asemakaavoitukseen liittyvissä 
kysymyksissä (kulttuurihistoriallinen museo). 
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Kulttuurialan alueellinen 
ohjelma- ja strategiatyö 

  Mikkelin seudun kulttuuriperintöstrategia 
valmistui keväällä 2013. Mikkelin kaupungin 
kulttuuristrategia tehdään 2014. Museo on 
mukana strategian valmistelussa. 
 

 


