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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Alueellisen  
museokentän ja 
taidetoimijoiden 
yhteistyön aktivointi 
 

Järjestetään säännöllisiä tapaamisia 
alueella toimivien museoiden ja muiden 
taidetoimijoiden kanssa (Lapuan 
taidemuseo, Pirkanpohjan taidekeskus, 
Taidekeskus Harri, Seinäjoen taidehalli) 
hyvien käytäntöjen ja asiantuntijuuden ja 
jakamiseksi. 
 

  

 Laaditaan museoiden ja muiden 
taidetoimijoiden välinen 
yhteistyösuunnitelma. Käynnistetään 
esimerkiksi yhteisiä hankkeita: näyttelyt, 
tutkimukset, seminaarit ja julkaisut. 
 

  

 Tehdään yhteinen tiedotusstrategia alueella 
toimivien museoiden ja muiden 
taidetoimijoiden kanssa liittyen vuosittaiseen 
näyttelytoimintaan ja tiedotukseen. 
 

Esim. yhteinen tiedotuslehti kesäkaudeksi 
 

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 

2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen matkailukohteena – tuotteistetaan palveluita ja kehitetään palvelupaketteja 

3. Monimuotoisen yhteistyön edistäminen ja taidemuseon kynnyksen madaltaminen mm. Villa Nelimarkan toiminnan kautta  
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 Koordinoidaan alueen museoiden 
osallistumista Etelä-Pohjanmaan liiton 
nettigallerian sisältöjen toteuttamiseen. 
 

  

 Tarjotaan alueen taiteilijoille ja 
kuvaamataidonopettajille kohtaamispaikka 
ja mahdollisuus järjestää työpajoja, leirejä ja 
näyttelyitä.  
 

  

Nelimarkka-
residenssitaiteilijoiden 
alueellisen yhteistyön 
kehittäminen 

Residenssitaiteilijoiden vierailut ja luennot 
toiminta-alueen museoissa. 
 

Residenssitaiteilijoiden vetämät työpajat ja 
muut palvelut alueen yleisöille. 
 
 

Residenssitaiteilijoiden yhteistyö ja vierailut 
sidosryhmien tilaisuuksissa, esim. kouluissa, 
kansalaisopistoissa, hanketapahtumissa 
 

Tuetaan alueen taiteilijoiden 
mahdollisuuksia osallistua 
kansainväliseen 
yhteistyöhön 
 
 

Suunnitellaan ja kehitetään museon 
kansainvälisiä projekteja yhteistyössä 
alueen taiteilijoiden ja taidetoimijoiden 
kanssa. Esimerkiksi:  
 
- Bulgaria yhteistyö jatkuu työpajana Villa 
Nelimarkassa 2015  
- Finn USA Art Project 
residenssitaiteilijoiden Sean Millerin ja 
Bethany Taylorin näyttelynvaihto 2015 
- taiteilijavaihto Murciassa sijaitsevan 
residenssin La Potzian kanssa (Huvia 
Huvilasta -hanke) 
- yhteistyö residenssitaiteilija Paola Ruiz 
Molton    
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Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Kokoelmatyön kehittäminen: 
museolla on 
kokonaisnäkemys alueen 
taidevarannoista 

Alueen taidekokoelmien kartoitus saadaan 
päätökseen. Luodaan toimintamalleja, joilla 
ylläpidetään kokonaisnäkemystä. 

 Kokoelmien kartoittamista jatketaan  
kuntien ja yksityisten kokoelmahaltijoiden 
kanssa. 
 
Viedään kokoelmapoliittista ajattelua myös 
kuntapäättäjien ja alueen kuvataiteilijoiden 
keskuuteen.  
 

   Osallistutaan mm. alueen kuntien 
taidehankintojen suunnitteluun. Autetaan ja 
opastetaan kokoelmien luetteloinnissa ja 
hoidossa. 
 

Dokumentointityön 
kehittäminen: museolla on 
tieto alueen taiteilijoista ja 
dokumenttiaineistoista 
 

Laaditaan alueen kuvataiteen 
dokumentointisuunnitelma 
(taiteilijahaastattelut, tuotannon 
dokumentointi, arkistoaineistot). 
 
Edistetään alueen taiteen 
dokumentointityötä. Tavoitteena esimerkiksi 
haastatella 2 alueen taiteilijaa / vuosi. 
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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 visuaalisen 
kulttuurin  
näkyväksi tekeminen 

 

 Museo esittää vuosittain näyttelyissä alueen 
ajankohtaista taidetta. 
 

 

  Laaditaan suunnitelma alueen kokoelmien 
säännöllisestä esittämisestä yleisölle alueen 
näyttelytiloissa (esim. joka toinen vuosi). 
 

 

  Suunnitteilla Alajärven kaupungin 30-
vuotisjuhlanäyttely v. 2016, jossa esitellään 
mm. Järvi-Pohjanmaan taiteilijoita (Alajärvi, 
Soini, Vimpeli). 
 

Haetaan ulkopuolista rahoitusta. 

  Valmistetaan 1–2 pienimuotoista  
kiertonäyttelyä maakuntaan  
suunnittelukauden aikana.  
 

Yhteistyötä esim. kirjastojen kanssa 
 

Verkkosaatavuuden 
edistäminen 

Uusitaan museon verkkosivut helpommiksi 
päivittää ja suunnitellaan sisältö aluetta 
hyödyntäväksi. Pyritään luomaan 
museopedagogisia aineistoja nettiin. 
 

Suunnitellaan uudet sivut 
yleisöystävälliseen muotoon, mm. 
mobiilikäyttöä varten. 

Nettisivut palvelemaan alueellista 
yhteistyötä. 
 

Museon kynnyksen 
madaltaminen ja Villa 
Nelimarkan toiminnan 
kehittäminen 
 

 Kehitetään palvelupaketteja alueen 
yleisöille, kohdistetaan tiedotusta ja 
järjestetään tapahtumia, kuten avoimia 
kyläjuhlia ja perinnetapahtumia. 
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Taidemuseon merkityksen 
kasvattaminen 
matkailukohteena 
 

 

 
 

Kehitetään palvelupaketteja matkailijoille 
tarjonnan lisäämiseksi. 

Maakunnallinen matkailuyhteistyö 
esimerkiksi Järvi-radion, Hotelli Kivitipun, 
Lakeaharjun, Halkosaaren kesäteatterin ja 
Alvariini-hotellin kanssa. 
 

Museopedagogiikan 
kehittäminen vastaamaan 
alueellisia tarpeita  

Selvitetään alueellisia tarpeita 
museopedagogisten palveluiden 
kehittämiseksi. Tarjotaan työpajapaketteja 
alueen museoille. 

Tarjotaan eri yleisöille työpajoja, opastuksia, 
rooliopastuksia, taideleirejä, 
taiteilijatapaamisia, luentoja. 
 
Esimerkiksi yleisötyömenetelmänä tulossa 
residenssitaiteilijan järjestämät 
”espanjalaiset avajaiset”. 

Laajennetaan museopedagogisten 
palveluiden tarjontaa kouluille ja 
vanhainkoteihin. 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Taiteen ja taidemuseokentän 
edunvalvonta 

  Mukana Etelä-Pohjanmaan uuden 
kulttuuristrategia 2014–2020 suunnittelun 
ydinryhmässä ja Etelä-Pohjanmaan liiton 
nettigallerian suunnitteluryhmässä. 
 

Kansainvälisyyden 
välittäminen alueelle 
 

  Mukana 4-h kerhon vetämän kv-hankkeen 
Maailma kiertää kyliä ohjausryhmässä. 

Taiteen ja  
taidehistorian  
asiantuntijuuden  
välittäminen alueelle 

  Osallistutaan alueen taideyhdistysten  
ja seurojen näyttely-jurytyksiin.  
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   Annetaan ripustusneuvontaa alueen julkisiin 
tiloihin. 

   Tarjotaan asiantuntijaneuvontaa kuntien  
taidekokoelmahankinnoissa sekä  
taideteosten tunnistamisessa ja hoidossa. 
 

   Annetaan lausuntoja tarvittaessa. 

 


