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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Alueen taidemuseoiden ja 
muiden organisaatioiden 
yhteistyöverkoston ylläpito 
 

Pidetään aktiivisesti yhteyttä alueen 
museotoimijoihin niiden yksilöllisistä 
tarpeista lähtien: Särestöniemi-museo, 
Museo-galleria Alariesto, Einari Junttilan 
museo ja Kemijärven kuvanveistoviikot. 
 

 Pidetään aktiivisesti yhteyttä alueen muihin 
yhteistyökumppaneihin alueella, kuten 
esimerkiksi Metsähallitukseen, 
Kultamuseoon sekä Siidaan ja muihin 
pohjoismaisiin saamelaiskeskuksiin.   

Pohjoisen alueen 
taidemuseoiden ja muiden 
organisaatioiden 
yhteistyöverkoston 
luominen ja ylläpito  

Osallistutaan Pohjois-Suomen 
museotapaamisiin ja koulutuksiin.  
 
Esimerkiksi tapaamiset Pohjois-Suomen 
taidemuseoiden kanssa liittyen 
Lumipalloefekti-taidebiennaaliin. Mukana 
Rovaniemen taidemuseon lisäksi Aineen 
taidemuseo, Kemin taidemuseo, Oulun 
taidemuseo ja Kajaanin taidemuseo. 
 

  

 Järjestetään ja osallistutaan 
yhteistyötapaamisiin Pohjoiskalotin 
taidemuseoiden kanssa. Mukana 
taidemuseoita Islannista, Grönlannista, 
Norjasta, Ruotsista, Venäjältä, 

Yhteistyöverkoston avulla välitetään tietoa 
pohjoisesta kuvataiteesta kansainvälisesti. 

Tutkitaan mahdollisuutta laajentaa 
sidosryhmäverkostoa. 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Pohjoisuuden ja pohjoisten identiteettien tarkastelu ja esille tuominen visuaalisen kulttuurin kautta 

2. Kulttuurikeskus Korundin palveluiden kehittäminen ja markkinointi alueella 

3. Alueen kokoelmien dokumentointi ja kokoelmatyön tukeminen 
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Yhdysvalloista (Alaska) ja Kanadasta.  

 

Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Alueen kokoelmien 
dokumentointi ja 
kokoelmatyön tukeminen 

Ylläpidetään Särestöniemi-museon, 
Kemijärven kuvanveistoviikon ja Museo-
galleria Alarieston kokoelmatietoja Cumulus-
kokoelmatietokannassa ja huolehditaan 
digiaineistojen pitkäaikaissäilyttämisestä. 
 

Neuvotaan ja tuetaan alueen toimijoita 
taidekokoelmiin liittyvien verkkoaineistojen 
tuottamisessa ja ylläpidossa. 
 

 

 Neuvotaan ja koulutetaan alueen cumulus-
käyttäjiä. 
 

  

Alueellinen edustavuus 
taidehankinnoissa 

Hankintaan Lapin taiteilijoiden teoksia 
kokoelmiin kokoelmapolitiikan mukaisesti.  

Esitellään kokoelmahankintoja verkossa, 
näyttelyissä sekä julkisissa tiloissa. 

Pidetään yhteyttä aktiivisesti Lapin 
taiteilijoihin. 
 

Pohjoisen taiteen 
tuntemuksen lisääminen 

Pitkäaikaisen tutkimus- ja julkaisuyhteistyön 
kehittäminen yhdessä Lapin yliopiston ja 
muiden sidosryhmien kanssa. 

Tutkimustiedon popularisointi julkaisu- ja 
näyttelytoiminnan kautta. 
 

 

 Saamelaisen nykytaiteen ja taidehistorian 
tutkimushankkeen toteuttaminen Lapin 
yliopiston ja muiden pohjoismaisten 
kumppaneiden kanssa. 
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 Toteutetaan tutkimushanke 
jälleenrakennuskaudesta yhteistyössä Lapin 
yliopiston ja Lapin maakuntamuseon 
kanssa. Tutkimus- ja suunnittelutyö 
aloitetaan 2014. 
 

  

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Taidesisältöjen tuottaminen  Tuotetaan taidenäyttelyitä ja 
taidekasvatussisältöjä alueen kuvataiteesta.   

Tuotetaan sisältöjä alueen kouluille, 
päiväkoteihin, palvelutaloihin, 
opastuskeskuksiin ja kirjastoihin. 

Yhteistyö alueen kulttuuritoimijoiden ja 
muiden toimijoiden kanssa.  

  Pidetään yhteyttä aktiivisesti Lapin 
taiteilijoihin, mm. Lapin taiteilijaseuran 
Kuukauden taiteilija -näyttelyt Korundin 
kahviossa. 
 

 
 

Hankkeet kuvataiteen 
saavutettavuuden 
parantamiseksi 
nykytekniikan keinoin 

Tutkitaan mahdollisuuksia välittää 
visuaalista kulttuuria ja 
taidekasvatussisältöjä nykytekniikan 
keinoin. 
 

Sisältöjen tuottaminen alueen kouluille, 
päiväkoteihin, palvelutaloihin, 
opastuskeskuksiin ja kirjastoihin. 

Yhteistyö alueen kulttuuritoimijoiden ja 
muiden toimijoiden kanssa. 

Korundin tunnettavuuden ja 
saavutettavuuden 
lisääminen alueella 

Järjestään työpajoja, opastuksia ja muita 
palveluja kohdennettuna erilaisille 
asiakasryhmille alueella.  

Tiedotetaan laajasti museon toiminnasta 
alueen yleisölle mm. sosiaalisen median 
kautta. 

Kehitetään markkinointiyhteistyötä Arktikum-
palvelut Oy:n sekä aluelautakuntien kautta.  

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  
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Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Alueen kuvataiteen ja 
visuaalisen kulttuurin 
intresseistä huolehtiminen 

Museoammatillinen ja kuvataideasioita 
koskeva neuvonta, opastus sekä koulutus 
ajankohtaisista aiheista. 

Tiedotetaan ja aktivoidaan yleisöä 
osallistumaan aluetaidemuseon järjestämiin 
tapahtumiin ja koulutuksiin. 

Tiedotetaan ja aktivoidaan sidosryhmiä 
osallistumaan aluetaidemuseon järjestämiin 
tapahtumiin ja koulutuksiin. 

 Aktiivinen osallistuminen erilaisiin 
työryhmiin, kulttuuriorganisaatioiden 
toimintaan, ohjausryhmiin ja hankkeisiin.  

 Toimiminen mm. Kemijärven 
kuvanveistoviikot r.y.n, Lapin 
kulttuurirahaston, Rovaniemen taidemuseon 
ystävien ja Lapin taiteilijaseuran 
toiminnassa. 
 

 


