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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Alueen pienten 
taidemuseoiden 
uudistamiset 

O. Jauhiaisen museon siirto tai 
perusnäyttelyn uudistaminen. 

 Yhteistyö Kiiminkijoen opiston ja Oulun 
Valveen kanssa. 

 Vilho Lampi museon uudistaminen: 
perusnäyttelyn uudistaminen ja näkyvyyden 
parantaminen. 

 Yhteistyö Limingan kulttuurisihteerin ja 
maakuntamuseotutkijan kanssa. 

 Kyösti ja Kalervo Kallio -museon 
perusnäyttelyn uudistaminen yhdessä 
maakuntamuseotutkijan kanssa. 

 Yhteistyössä Kallio-museon säätiön kanssa. 

Pohjois-Suomen 
taidemuseoiden yhteistyön 
kehittäminen 

Järjestetään Pohjois-Suomen 2. biennaali 
yhteistyössä pohjoisen taidemuseoiden 
kanssa. 

Osallistutaan näyttelyjulkaisun kokoamiseen 
Pohjois-Suomen 1. biennaalista. 
 

Yhteistyö alueen taidetoimikuntien kanssa. 

 

 

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Alueen julkisen taiteen parempi esilletuominen (Taiteen uudet paikat -projekti) 

2. Alueen pienten taidemuseoiden uudistamiset 

3. Tuetaan ja koordinoidaan alueen kuntien kokoelmatietojen luetteloimista sähköiseen muotoon 
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Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Alueen taide-elämän 
dokumentointi 

Iin ympäristötaiteen biennaalin 
dokumentointi yhteistyössä 
KulttuuriKauppilan kanssa. 

  

 Alueen taiteilijoiden videoidut haastattelut, 
2–3 taiteilijaa / vuosi. 

  

 Suurimpien kuvataidetapahtumien 
dokumentointi ja kaikkien uusien 
kunnallisten näyttelytilojen dokumentointi. 

  

Alueen taidemuseoiden 
kokoelmat paremmin esille 

Jatketaan yhteistyötä Kajaanin taidemuseon 
kanssa. 

Tuotetaan kauden aikana Kajaanin 
taidemuseon kokoelmia esittelevä 
kiertonäyttely. 

 

Alueen kuntien 
kokoelmatiedot sähköiseen 
muotoon 

 Sähköistä tietoa kuntien kokoelmista 
hyödynnetään näyttelyiden tekemisessä. 
 
 

Tuetaan kuntien kokoelmatietojen 
luetteloimista sähköiseen muotoon 
antamalla alueen kulttuurisihteereille 
kokoelmaneuvontaa. 
 

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Alueen kuvataiteilijoiden 
parempi tunnettavuus 

 Osallistutaan julkaisun tekemiseen Oskari 
Jauhiaisen taiteesta yhteistyössä O. 
Jauhiaisen museon kanssa. 
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  Osallistutaan julkaisun tekemiseen alueen 
kuvataiteesta yhteistyössä Taiteen 
edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun aluetoimipisteen kanssa. 
 

 

  Jatketaan kiertonäyttelyiden tuottamista.  

Alueen julkinen taide 
tutummaksi 

 Jatketaan julkista taidetta esitteleviä 
opastuskierroksia. 

Palvelua tarjotaan erityisesti alueen 
taideoppilaitoksille. 

  Osallistutaan Taiteen uudet paikat -projektin 
toteutumiseen. Projektissa sijoitetaan 
julkista taidetta alueen kuntiin, ja tehdään 
teoksista julkaisu tai nettisovellus. 
 

Projektia rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurirahasto. 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Oppilaitosyhteistyön 
syventäminen 

 Kootaan alueen kuvataideoppilaitosten 
loppunäyttelyitä kiertonäyttelyiksi. 

Limingan taidekoulu, Piippolan käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos, Lybeckerin käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos yhteistyö 

Yhteistyöverkoston 
ylläpitäminen alueen kuntien 
kulttuurivastaavien kanssa 
 

  Säännöllisillä kuntakierroksilla tavataan 
alueen kulttuurisihteereitä ja 
kulttuurivastaavia (neuvonta, kunnan 
ajankohtaiset kuvataide-asiat). 
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Asiantuntija-avun 
tarjoaminen kaikissa 
kuvataideasioissa, erityisenä 
osaamisalueena julkinen 
taide 

  Neuvonanto kunnissa julkisen taiteen 
hankinnoissa. 
 
Asiantuntijana toimiminen työryhmissä ja 
hankkeissa kuvataideasioissa. 
 

 


