Museoiden jatkohankesuunnitelmien sisältöä

Yhteisen Ylä-Savon alueen paikallismuseoiden kehittämishankkeen avulla pystyttäisiin kartoittamaan
museoiden tilanne, antamaan ensiapua pahimpiin ongelmiin ja suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä asian
pitkäjänteiseksi ratkaisemiseksi. Lisäksi hankkeen kautta etsitään pysyviä keinoja kuntien ja
museotoimijoiden yhteistyön kehittämiseen niin museotyön kuin mm. työllistämisen, matkailun ja
kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi.
Ylä-Savon kuntien alueella on sekä kunnallisia että yksityisiä paikallismuseoita. Kunnilla ei ole vakituisesti
palveluksessaan museoammatillista henkilökuntaa ja museoammatillisia tehtäviä pystytään hoitamaan
yleensä vain Museoviraston satunnaisten harkinnanvaraisten tukien avulla. Sekä yksityisillä että kunnan
hoitamilla paikallismuseoilla on yleensä samantyyppisiä ongelmia: kokoelmiin, rakennuksiin ja
historiatiedon keruuseen liittyviin tehtäviin tarvittaisiin museoammatillista työvoimaa. Erityisen tärkeää
olisi saada asianmukaisesti tallennettua se arvokas kotiseututyö, jota yhdistykset ja yksityiset ovat alueella
tehneet. Tässä esitetyn hankkeen avulla pyritään turvaamaan yläsavolaisen museotoiminnan edellytykset ja
kehittymisen mahdollisuudet sekä kuntien omistamissa että yksityisissä ja yhteisöjen omistamissa
paikallismuseoissa.
Alueen kaikki kunnat sitoutuvat kulttuuritoimiensa kautta panostamaan sekä vakituisen että väliaikaisen
henkilöstön työaikaa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Museoammatilliseksi
asiantuntijayhteistyökumppaniksi hankkeeseen tulee Lapinlahden taidemuseo joka on ainoa Ylä-Savossa
toimiva museoammatillisesti hoidettu museo. Hankesuunnittelun pohjana on ollut mm. OKM:n mietintö
paikallismuseotoiminnasta:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/OKMtr5.pdf?lang=fi Mietinnön
linjauksista on valittu nyt suunnitellun hankkeen tavoitteiksi ne, joissa hankkeeseen osallistuva kunta voi
aktiivisesti toimia:
Kestävien ylläpitomallien löytäminen:
Selvitetään, miten kulttuuriperintötyö asemoituu osana kuntien kulttuuripalveluja.
Tutkitaan mahdollisuutta noudattaa Ylä-Savon alueella suositusta, että yhdistysten ja
säätiöiden ylläpitämien paikallismuseoiden kiinteistövero tulee linjata nollatasoon.
Kuvataan periaatteet, joilla kuntien ja museotoiminnasta vastaavien yhdistysten yhteistyöstä
sovitaan.
Yhdistysten ja kuntien yhteistyön mahdollisuudet työllistämiseen ja muuhun yhteistyöhön
paikallismuseoissa tutkitaan.
Museorakennusten hoidon ja turvallisuuden parantaminen:
Kannustetaan paikallismuseoita aktiivisuuteen ja yhteistyöhön alueellisten
rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä.
Vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen:
Kannustetaan ja tuetaan paikallismuseoiden toiminnan ja hoidon suunnitelmallisuutta
(museon toiminnan kehittämissuunnitelmat ja rakennusten hoito- ja korjaussuunnitelmat).
Pyritään kehittämään kaikille avoimia työkaluja paikallismuseoiden verkkonäkyvyyden ja
tiedonvälityksen tueksi.
Kannustetaan paikallismuseoita aktiivisuuteen kulttuuri-, matkailu- ja hyvinvointipalveluiden
tuottamiseen mahdollisuuksiensa ja oman kiinnostuksensa mukaan. Selvitetään yhdessä
matkailualan toimijoiden kanssa paikallismuseoiden mahdollisuutta osallistua
kulttuurimatkailukoulutukseen ja kulttuurimatkailun laatutyökalujen käyttöön.

Tallennusvastuualueet ja kokoelmapolitiikan linjaukset: Museoammatillisesta näkökulmasta
kiireellisimmältä perustehtävältä vaikuttaa tallennusvastuualueista ja kokoelmapolitiikasta sopiminen.
Suurimmalla osalla museoista kokoelma koostuu pääosin 50-luvulle asti ulottuvasta maatalousesineistöstä.
Tallennusvastuualueiden jakaminen teemoittain sekä yläsavolaisten paikallismuseoiden kesken että
maakuntamuseon suuntaan olisi perusedellytys suunnitelmalliselle tallennustyölle. Toteutuessaan hanke
antaa kaikille yläsavolaisille museoille mahdollisuuden osallistua yhteiseen kokoelmatyöhön.
Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä on Ylä-Savon alueella toimivat paikallismuseot joilla ei ole
museoammatillista henkilökuntaa.

