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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Taidemuseoiden välinen 
tiedonkulku on hyvää ja 
toiminta koordinoitua 

Turun museoiden johtajat, 
tiedotusvastaavat, museopedagogit ja 
museomestarit tapaavat toisiaan 
säännöllisesti, jotta voidaan kehittää 
yhteistoiminnan muotoja ja poistaa 
toiminnan päällekkäisyyksiä. 
 
Tavoitteena laajentaa tapaamisia 
koskemaan myös alueen muita museoita. 
 

  

 Tulevista laajemmista teos- ja 
arkistolahjoituksista tiedotetaan muille 
museoille. Lahjoituksista keskustellaan 
museoiden kesken, silloin kun on tarvetta 
ohjata lahjoitus sille parhaiten sopivaan 
museokokoelmaan. 
 

  

 

 

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 

2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva toiminta-alue 
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Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Museo kerää ja esittää 
Varsinais-Suomen alueella 
vaikuttavien tai 
vaikuttaneiden taiteilijoiden 
teoksia 

  Alueellisen taiteen osuutta vahvistetaan 
edelleen uushankinnoin silloin, kun teoksilla 
katsotaan olevan valtakunnallista 
merkittävyyttä. 

Museolla on hyvä 
yleiskäsitys alueen 
julkisista, museokentän 
ulkopuolisista 
taidekokoelmista 

  Edellisellä kaudella tehty selvitystyö antoi 
hyvän kuvan varsinaissuomalaisista 
museokentän ulkopuolisista kokoelmista. 
Saatuja tietoja päivitetään jatkossakin  

Kauden aikana valmistuu 
laaja tutkimuksellinen 
julkaisu 

Toteutetaan laaja tutkimushanke Turun 
taidemuseon historiasta ja samalla 
varsinaissuomalaisen kuvataide-elämän 
vaiheista.  

Julkaistaan kirja, joka antaa tutkimuksellista 
tietoa Turun taidemuseosta ja samalla 
varsinaissuomalaisen kuvataide-elämän 
vaiheista. 
 
Tutkimus heijastuu myös museon 
yleisötyöhön. 
 

Tutkimus toteutetaan ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa. 

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Turun taidemuseo tunnetaan 
tasokkaasta 
näyttelytoiminnastaan ja 
kokoelmastaan 

Museon kokoelmaan kohdistuu suurta 
kysyntää niin alueellisesti, valtakunnallisesti 
kuin kansainvälisestikin. Museo lainaa 
teoksiaan säännönmukaisesti alueellisille 
toimijoille, joiden näyttelytilat ja turvallisuus 
vastaavat museaalista tasoa. 

Museo tuottaa näyttelyitä ja resurssien 
puitteissa julkaisuja alueellisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien taiteilijoiden 
tuotannosta. 

Museon näyttely- ja kokoelmatoiminta 
profiloi Turkua ja Varsinais-Suomea 
kiinnostavana kulttuurikohteena ja luo siten 
niille merkittävää imagollista hyötyä ja 
vetovoimaa.  
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   Museon tuottamat, alueellisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien taiteilijoiden 
näyttelyt eivät rajoitu ainoastaan Turun 
taidemuseon tiloihin, vaan museo tuottaa 
näyttelyitä myös muualle Suomeen ja 
ulkomaille. Näyttelyiden saamasta 
huomiosta ja Varsinais-Suomen kulttuurisen 
vetovoimaisuuden lisääntymisestä hyötyvät 
välillisesti myös muut Varsinais-Suomen 
alueella toimivat taiteilijat. Hyöty saattaa 
liittyä esim. heidän taiteensa tunnetuksi 
tulemiseen, näyttelykutsuihin tai uusiin 
työtilaisuuksiin. 
 

Museon kirjasto tunnetaan 
alueella kuvataiteen 
erikoiskirjastona 

 Museon digitointityö on lähes valmis ja 
kirjaston palveluista tullaan tiedottamaan 
tulevan kauden aikana mahdollisimman 
laajasti. 

Turun taidemuseo jatkaa yhteistyötä Turun 
maakuntakirjaston kanssa, jonka Vaski-
tietokantaan museon kirjaston nimekkeet on 
viety. 
 

Museon verkkosivut antavat 
tietoa Varsinais-Suomen 
alueella olevista yleisölle 
avoimista 
kuvataidekohteista 

Verkkosivuille kootaan lista kohteista ja 
niihin liitetään lyhyt luonnehdinta. 

 Museo pyrkii tekemään yhteistyötä alueen 
suurimman matkailumarkkinoijan Turku-
Touringin kanssa 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Turun taidemuseo on 
helposti lähestyttävä 
tiedonlähde ja 

Turun taidemuseo antaa asiantuntija-apua 
paitsi koko toiminta-alueella myös 
maanlaajuisesti. 

Vuodesta 2003 asti kaksi kertaa vuodessa 
järjestetyt taideteosarviointipäivät palvelevat 
taidetta omistavia yksityishenkilöitä ja 

Opetuksellista yhteistyötä kaupungin 
molempien yliopistojen ja museoalaa 
sivuavien oppilaitosten kanssa jatketaan 
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yhteistyökumppani heidän tarvettaan saada tietoa 
omistamistaan teoksista. Taidetta koskevaa 
tietoa annetaan myös osana arkista 
museotyötä.  
 

   Museo tarjoaa työharjoittelumahdollisuuksia 
taidehistorian, museologian ja konservoinnin 
opiskelijoille. Työharjoittelumahdollisuuksia 
on tarjolla myös muille museoalasta 
kiinnostuneille esim. matkailun tai graafisen 
alan opiskelijoille. 
 

   Museon henkilökunta toimii museon 
ulkopuolella erilaisissa asiantuntijarooleissa 
mm. apurahalautakunnissa ja 
näyttelyjuryissä. 
 

Varsinais-Suomi on 
kuvataiteilijoiden 
näkökulmasta houkutteleva 
toiminta-alue 

  Museo myöntää kolmivuotisia ateljee- 
residenssejä (Henry Lönnforsin 
ateljeestipendi 10000 €). Stipendin liittyy 
näyttelyn järjestäminen Turun 
taidemuseossa. 
 

   Museo tuottaa näyttelyitä alueellisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien taiteilijoiden 
tuotannosta ja esittelee kaikissa 
kokoelmanäyttelyissään paikallisten 
taiteilijoiden teoksia. 
 

   Museo tarjoaa keväisin yhdelle Turun 
taideakatemian kuvataiteen 
koulutusohjelmasta valmistuvalle 
näyttelyajan museon Studio-tilassa. 
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   Museon henkilökunta antaa alueen 
taiteilijoiden pyynnöstä lausuntoja 
apurahojen hakua varten. 

   Turun taidemuseo jakaa vuosittain kaksi 
apurahaa alueen taiteilijoille (Helena 
Bruunin rahasto 5000 € ja Ellen ja Magnus 
Dahlströmin rahasto 5000 €). 
 

 


