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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Uusien toimintamallien 
jalkauttaminen visuaalisen 
kulttuurin alueellisten 
dokumentaatiokäytäntöjen 
kehittämiseksi 

Porin taidemuseo kehittää visuaalisen 
kulttuurin dokumentaatioon liittyvää 
asiantuntemustaan ja siihen liittyviä 
prosesseja.  
 

Kehitetään visuaalisen kulttuurin 
dokumentaation yhteistyömalli, jossa 
tarkastellaan laajentuneen taiteen kentän 
kuten performanssitaiteen dokumentaation 
monitekijyyden ja lisensoinnin kysymyksiä 
tilanteessa, jossa tallennustyöstä vastaavat 
kolmannen sektorin toimijat. 
 

Prosessien kehitystyö tapahtuu soveltuvin 
osin yhteistyössä kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa. 

Yhteisen näkemyksen 
muodostaminen maakunnan 
taidemuseotoiminnan 
selviytymiskeinoista ja 
painopistealueista 
toimintaympäristön 
murroksessa 

Tarkoitusta varten järjestetään yhteistyössä 
Satakunnan museon kanssa maakunnalliset 
museopäivät. 
 
Taidemuseoalan erikoiskysymyksiä voidaan 
käsitellä erikseen järjestettävissä alueen 
taidemuseoiden tapaamisissa. 
 

 Pyritään yhteistyöhön myös museoita 
ylläpitävien taustaorganisaatioiden kanssa. 
Erityisen huomion ja huolen kohteena on 
Kankaanpään kaupunginmuseon tilanne. 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Kehitetään Porin taidemuseon toiminnallisia prosesseja, asiantuntemusta ja roolia tavalla, joka mahdollistaa ja tehostaa kuvataiteen, taidemuseotoiminnan ja 
kolmannen sektorin toimijoiden muodostamalla kentällä tapahtuvan integraatio- ja kehitystyön sekä tukee maakuntakeskuksen asemaa kulttuurin ja taiteen 
kentän veturina.  

2. Maakunnallisen museotoiminnan ja museoiden välisen yhteistyön kehittäminen painopisteenä dokumentaatioprosessit – erityisesti nykytaide – sekä alueellisen 
kokoelmapolitiikan edellytysten luominen (kokoelmakeskus). 

3. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, välittäminen ja asiantuntijapalvelut erityisinä painopisteinä kolmannen sektorin ja 
taiteilijakentän kanssa tehtävä yhteistyö sekä Poriginal galleria. 
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Terävöitetään Satakunnan 
taidemuseoiden välistä 
tiedonvaihtoa, joka lisää 
toiminnan tehokkuutta 
jaettujen ja yhdistettyjen 
resurssien muodossa 

Tehostetaan keskinäisen vuorovaikutuksen 
toimintamuotoja.  

Tavoitteena on luoda yhteinen 
viestintäkanava, jonka puitteissa voidaan 
suunnitella yhteistyöprojekteja ja sopia 
esimerkiksi kansallisiin seminaareihin ja 
kehityshankkeisiin osallistumisesta. 

Keskinäisessä tiedonvaihdossa pyritään 
huomioimaan kolmannen sektorin toimijat, 
kuten taiteilijaseurat ja -yhdistykset. 

Kokoelmapoliittisen 
integraation maakunnallisten 
perusteiden selvittäminen 

Yhteistapaamiset ja tarpeen mukaan 
järjestettävät seminaarit, joissa selvitetään 
mahdollisuuksia alueen taidemuseoiden 
kokoelmapoliittisten tavoitteiden 
integroimiseksi.  
 

 Integraation perusteiden selvittäminen 
edellyttää taidemuseoiden 
taustaorganisaatioiden tahtotilan 
kartoittamista. 

Museoiden maakunnallisen 
näkyvyyden kehittäminen 

Satakunnan taidemuseoiden 
vetovoimaisuuden lisääminen sekä 
maakunnan että valtakunnallisten 
asiakkaiden keskuudessa. 
Tiedotuksen ja markkinoinnin 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen. 
Huomioidaan paikallinen, maakunnallinen ja 
valtakunnallinen näkyvyys. 

Maakunnallista viestintää kehitetään 
kahdella eri tasolla: toisaalta kyse on 
museolaitoksen profiilia rakentavasta, 
yhteisö- ja asiakassuhteita syventävästä 
monikanavaisesta kommunikaatiosta, 
toisaalta ajankohtaisiin tapahtumiin 
liittyvästä, nopealla rytmillä tapahtuvasta 
tiedottamisesta ja palveluiden 
markkinoinnista. 
 

Kokonaisuutta kehitettäessä huomioidaan 
kolmannen sektorin toimijat, kuvataiteen ja 
kulttuurin yhdistykset. 

 

Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Yhteistyömallin kehittäminen 
kolmannen sektorin kanssa 
visuaalisen kulttuurin 
dokumentaatio- ja 
tallennuskäytännöistä 

Porin taidemuseo pyrkii kehittämään 
kolmannen sektorin ja taidemuseokentän 
välistä yhteistyötä visuaalisen kulttuurin 
dokumentaation yhteistyömallin laatimisen 
yhteydessä.  

Vapaan kentän toimijat ja heidän 
aineistojensa asiakkaat. 

Yhteistyömallin suunnittelu, jonka puitteissa 
alueelliset vapaan kentän toimijat pystyvät 
dokumentoimaan ja arkistoimaan 
tuotantoaan museoalan standardit 
huomioiden. Mallin suunnittelu on 



Liite 2 
Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut  Suunnitelmamatriisi 2014–2017  Neuvottelupäivämäärä 4.3.2014 
 Porin taidemuseo   Dnro MV/33/06.00.01.01/2013 
    

Sivu 3 / 6 
 

 
 

pilottivaiheessa yhteistyössä T.e.h.d.a.s. 
ry:n kanssa nykytaiteen laajentuneen 
kentän dokumentaation säilymisen 
turvaamiseksi. 
 

Kokoelmanhallintakäytäntöjen 
ja -ratkaisujen kehittäminen 

Kokoelmakeskuksen toteuttaminen 
yhteistyössä Satakunnan museon ja 
Friitalan nahkamuseon (Ulvila) kanssa. 
 

Avoimen kokoelmakeskuksen konseptin 
mahdollisuuksien tarkastelu. 

 

Satakunnan kuvataiteen 
kentän ajankohtaisen 
kehityksen tallentaminen 

Porin kaupungin taidekokoelmaa 
kartutetaan huomioiden satakuntalaisen 
taiteen uusimmat kehityskulut. 
 

 Kannustetaan ja tuetaan taiteilijaseuroja 
dokumentoimaan omaa 
näyttelytoimintaansa. 

Kokoelmapoliittiset ohjelmat: 
kirjoitustyö 

Porin taidemuseo ylläpitää ja kehittää 
henkilökuntansa kokoelmapoliittista 
osaamista ja jakaa sitä soveltuvin osin 
maakunnan taidemuseoille. 

Pyritään edistämään maakunnan 
taidemuseoiden kokoelmapoliittisten 
ohjelmien kirjoitustyötä, erityisenä 
painopisteenä kunnalliset taidekokoelmat. 
 

Tarkastellaan mahdollisuuksia muiden 
kokoelmanmuodostajien osalta. 

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Alueen taiteilijoista ja 
kuvataiteen kentän ilmiöistä 
tehtävän tutkimuksen 
tukeminen parantamalla 
arkistojen tiedollista 
saavutettavuutta 

Kootaan tiedot alueen taidemuseoiden 
tutkimusarkistoista.  
Muodostetaan aineistot soveltuvin osin 
Internetissä julkaistavaksi. 

Tiedot Satakunnan taidemuseoiden 
tutkimusarkistoista saatetaan suuren yleisön 
ja alan ammattilaisten tietoon Internetin 
välityksellä. 

Tiedot alueen taidemuseoiden 
tutkimusarkistoista saatetaan alan 
oppiaineiden tietoon Porin 
yliopistokeskuksessa ja vastaavissa 
oppilaitoksissa. 

Maakunnan visuaalisen 
kulttuurin dokumentoinnin 
kehittäminen painopisteenä 

Saatetaan visuaalisen kulttuurin 
dokumentaation tekijänoikeussopimusmallit 
alueen taidemuseoiden käytettäväksi. 

 Kehitetään yhteistyössä vapaan kentän 
toimijoiden kanssa sopimusmallit, joiden 
avulla visuaalisen kulttuurin 
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nykytaide ja sen 
erityisproblematiikka 

dokumentaatioaineistoihin liittyviä 
tekijänoikeuksia pystytään hallinnoimaan 
Internet-julkaisemisen ja käytettävyyden 
tarpeet huomioiden. 
 

Maakunnan visuaalisen 
kulttuurin dokumentaation 
saavutettavuuden 
kehittäminen 

Taiteilijoiden oman tallennustyön myötä 
syntyvän ja vapaan kentän tuottaman 
dokumentaatioaineiston kuvailutietojen 
saattaminen standardien mukaiseen 
muotoon niin, että materiaalit ovat aikanaan 
siirrettävissä PAS-pitkäaikaisjärjestelmiin. 
Ensimmäisessä vaiheessa museoiden 
yhteistyöverkkojen luominen ja sen pohjalta 
toimintamallien rakentaminen, prosessien 
mallintaminen museolaitoksen käyttöön. 
 

Yleisö pystyy tutustumaan alueen vapaan 
kentän toimijoiden tuottamiin aineistoihin ja 
kommentoimaan niitä Internetin välityksellä. 

Kehitetään yhteistyössä vapaan kentän 
toimijoiden, taiteilijoiden ja yleisön kanssa 
Internet-julkaisemisen menetelmiä, joilla 
visuaalisen kulttuurin 
dokumentaatioaineistot voidaan saattaa 
suuren yleisön ulottuville.  

Satakuntalaiset ymmärtävät 
kuvataiteiden roolin osana 
maakuntansa historiaa ja 
nykypäivää 

Toteutetaan soveltuvin osin 
yhteistyöhankkeita maakunnan museoiden 
kanssa satakuntalaisen taiteen 
esittelynäyttelyin. 

Maakunnallinen taide ja sen historia 
huomioidaan Porin taidemuseon 
näyttelyohjelmassa: tärkeänä 
painopistealueena on Maire Gullichsenin 
elämäntyön merkitys Satakunnalle. 
 

Toteutetaan Maire Gullichsenin taidesäätiön 
ja Mairea -säätiön kanssa näyttelyohjelmaa, 
jonka tavoitteena on laajentaa yleisön 
tietämystä Maire Gullichsenista suomalaisen 
modernismin vaikuttajana. 

Jatketaan nykytaiteen 
museon valokuvien 
dokumentaatioarkiston 
kehittämistä (E-kuva) 

Tarjotaan arkistointikäytäntöjen 
kehittämiseen liittyvää asiantuntemusta 
maakunnan museoiden käyttöön. 

 Tarjotaan arkistointikäytäntöjen 
kehittämiseen liittyvää asiantuntemusta 
kolmannen sektorin käyttöön. 

Asiakaspalvelurajanpintojen 
ja pedagogisten 
toimintamallien kehittäminen 

Porin taidemuseo kehittää yhteistyössä 
Taikalamppu-verkostoon kuuluvan 
Lastenkulttuurikeskuksen kanssa 
nykytaiteeseen liittyviä pedagogiikan 
toimintamalleja joita tarjotaan maakunnan 
muille museoille. 
 

Mallien kehittämisessä pyritään 
soveltamaan läpäisyperiaatetta, jolloin 
muodostetaan yhteiset tavoitteet jotka 
ohjaavat hallinnollisia toimijoita omilla 
sektoreillaan. 

Myös kolmannen sektorin toimijat pystyvät 
hyödyntämään kehitettyjä toimintamalleja 
soveltuvin osin. 
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Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Alueellisen kulttuuri-
identiteetin vahvistaminen: 
satakuntalaiset ovat 
perehtyneitä nykytaiteen 
estetiikkaan ja tuntevat 
alueellisen taidekentän 
erityispiirteitä 

Porin taidemuseo ylläpitää kunnallisen 
galleriatoiminnan kriteerein toimivaa omaa 
galleriaa, joka täydentää 
taidemuseotoiminnan kenttää ja tarjoaa 
varsinaista museotoimintaa joustavamman 
vaihtoehdon satakuntalaisen taiteen 
esittelemiseen. 

Poriginal gallerian näyttelytoiminta esittelee 
maakunnan taidetta ja taiteilijoita 
keskimäärin kymmenellä näyttelyllä 
vuosittain. 
 
Porin taidemuseo kartuttaa kokoelmaansa 
Poriginal gallerian näyttelyistä. Hankinnoista 
muodostuu maakunnan taiteen kentän 
kehityksestä kertova tietovaranto, jonka 
merkitys kasvaa ajan kuluessa ja palvelee 
nykyhetken ja tulevaisuuden yleisöjä. 
 

Maakunnan kuvataiteen toimijat sekä alan 
oppilaitokset huomioidaan Poriginal 
gallerian näyttelyaikoja jaettaessa.  
Porin taidemuseo tukee alueen taiteilijoiden 
toimeentuloa kartuttamalla kokoelmaansa 
mahdollisuuksien mukaan Poriginal gallerian 
näyttelyistä. 
 

Elinvoimaisen 
satakuntalaisen kuvataiteen 
kentän toimintaedellytysten 
tukeminen 
 

 
 

Porin taidemuseo pyrkii tukemaan 
kuvataiteen monipuolisen näyttelytoiminnan 
jatkuvuutta edistämällä mm. 
taideyhdistyspohjaisten gallerioiden 
asemaa. 
 
Maakunnan kuvataiteen oppilaitosten 
tilannetta seurataan tarkoin, erityistä 
huomiota kiinnitetään SAMK/Kuvataide 
Kankaanpään taidekoulun asemaan. 

Kehitetään yhteistyötä maakunnan 
aktiivisten ja verkottuneiden 
taiteilijayhdistysten ja -seurojen kanssa. 
Porin taidemuseon henkilökunta mentoroi 
SAMK/Kuvataide Kankaanpään yksikön 
taideopiskelijoita taiteellisen työn eri 
muotojen esittelyssä ja toteutuksessa sekä 
perehdyttää heitä 
työllistymismahdollisuuksiin 
museokontekstissa. 
 

Maakunnallisen kuvataiteen 
valtakunnallisen 
verkottumisen edistäminen 

  Vapaan taidekoulun, Mairea-säätiön ja 
Ahlström Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön 
tarjoamien mahdollisuuksien kehittäminen. 
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Lisätään satakuntalaisten 
ymmärrystä kuvataiteen ja 
visuaalisen kulttuurin 
merkityksestä 
innovaatiopääomana 
globalisoituvassa ja 
digitalisoituvassa 
yhteiskunnassa 

Porin taidemuseon henkilökunnalleen 
järjestämä koulutus avataan alueen muiden 
taidemuseoiden henkilöstölle. 

Porin taidemuseon tuottaa näyttelyitä, 
opastuksia, työpajoja, luentosarjoja ja 
julkiseen taiteeseen liittyviä aineistoja, jotka 
perehdyttävät yleisöä nykytaiteen 
kysymyksiin ja kasvattavat visuaalista 
lukutaitoa.  

Museo toteuttaa yhteistyöprojekteja Porin 
yliopistokeskuksen oppiaineiden, 
Kankaanpään taidekoulun, Porin kaupungin 
hallintokuntien ja kolmannen sektorin 
kanssa. 

 


