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Suunnitelmamatriisi 2014–2017
Tampereen taidemuseo

Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014
Dnro MV/32/06.00.01.01/2013

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet:
1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen
2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen sekä aluetaidemuseon omassa tuotannossa että yhteistyöhankkeina Pirkanmaan kuntien ja
muiden kokoelmien haltijoiden kanssa
3. Pirkanmaan julkisten taideteosten ja muistomerkkien verkkosivusto valmiiksi

Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen
Tavoite

Alueelliset palvelut (toimenpide)

Alueelliset yleisöt (toimenpide)

Näyttelytarjonnan
koordinointi Pirkanmaan
taidemuseoiden välillä

Sovitaan näyttelyaikatauluista ja -sisällöistä
yhdessä alueen ammatillisten
taidemuseoiden kanssa.

Tehdään markkinointiyhteistyötä alueen
taidemuseoiden kanssa.

Kehitetään
teemanäyttelytoimintaa
yhteistyössä alueen
taidemuseoiden kanssa
Yhteistyöverkoston
ylläpitäminen

Toteutetaan Viina-näyttely Serlachiusmuseoiden kanssa ja näyttelysarja
vanhoista pirkanmaalaistaiteilijoista Hiekan
taidemuseon ja Tampereen Taiteilijaseuran
kanssa.

Alueelliset sidosryhmät (toimenpide)

Yhteistyö taiteilija- ja taideseurojen sekä
alueen taiteilijoiden kanssa

Järjestetään tapaamisia ja koulutuksia joko
Tampereella tai yksittäisten toimijoiden
luona alueen muiden taidemuseoiden ja
taidekokoelmien haltijoiden sekä kuntien
näyttelytiloista vastaavien henkilöiden
kanssa.
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Pirkanmaan taidemuseoiden
yhteinen
edunvalvonta

Suunnitelmamatriisi 2014–2017
Tampereen taidemuseo

Välitetään tietoa Pirkanmaan taidemuseoille
taidemuseoita koskevista päätöksistä ja
linjauksista sekä järjestetään
taidemuseoiden johtajien tapaamisia.
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Vaikutetaan sidosryhmiin
taidemuseokenttää koskevissa asioissa.

Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi
Tavoite

Alueelliset palvelut (toimenpide)

Alueen taidekokoelmien
saattaminen sähköiseen
luettelointimuotoon

Tarjotaan apua ja neuvontaa alueen
taidekokoelmien haltijoille luettelointiin ja
digitointiin liittyvissä asioissa.

Alueelliset yleisöt (toimenpide)

Alueelliset sidosryhmät (toimenpide)

Esimerkkejä taidekokoelmien haltijoista:
Pirkanmaan maakuntamuseo, Suomen
lastenkirjainstituutti, Visavuori, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri Hiekan taidemuseo, Emil
Aaltosen museo.
Alueen visuaalisen
kulttuurin dokumentointi

Dokumentoidaan ja tallennetaan
visuaaliseen kulttuuriin liittyviä ilmiöitä,
esimerkiksi alueen taiteilijoiden työskentelyä
ja ympäristötaidetta.
Jatketaan yhteistyötä taidemaalari Tiina
Lammisen kanssa: tohtoritutkimus
Ruoveden maisemasta mukana, myös
harrastajataiteilijoiden tuotanto.
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Suunnitellaan ja toteutetaan Kansa ja taide sateenvarjohanke (2017).
Taide taidemaailman rajalla
huomioon otettavaksi
alueellisessa
kokoelmatyössä

Osallistutaan ITE-taiteen inventointiin
Maaseudun Sivistysliiton hankkeessa
antamalla apua ja neuvontaa eri toimijoille.
Neuvotellaan työnjaosta ja tutkimustiedon
keräämisestä Pirkanmaan
maakuntamuseon kanssa koskien designia
ja arkkitehtuuria.

Kokoelmapalvelujen
tarjoaminen alueen
toimijoille

Järjestetään designia ja arkkitehtuuria
käsitteleviä näyttelyitä yhteistyössä mm.
Pirkanmaan Taiken ja Modus ry:n kanssa.

Taiken Pirkanmaan toimipiste, Visuaalisten
taiteiden läänintaiteilija Vesa Varrela
1.1.2014 alkaen, Nuutajärven taiteilija- ja
käsityöläisyhteisö, Ikata ja muut Pirkanmaan
taideteollisuusoppilaitokset, Yhdistykset

Tarjotaan museoiden kokoelmakeskuksen
palveluita alueen museoille ja kokoelmille.

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen
Tavoite

Alueelliset palvelut (toimenpide)

Alueelliset yleisöt (toimenpide)

Alueelliset sidosryhmät (toimenpide)

Kuvataiteen jalkauttaminen
arkielämän ympäristöihin

Jatketaan lainattavien kiertonäyttelyiden
tuottamista ja järjestämistä Pirkanmaan
alueella. Tarjotaan näyttelyitä alueen
toimijoille.

Järjestetään kiertonäyttelyitä ja tapahtumia
varsinkin paikoissa, joista museoihin on
vaikea tai mahdoton tulla.

Kohdennetaan aluetaidemuseoiden
palveluita myös sosiaali- ja terveyspuolen
toimijoille.

Toteutetaan Pirkanmaan julkisten
taideteosten ja muistomerkkien
vuorovaikutteinen verkkosivusto,
mobiilireittejä ja verkkonäyttelyitä alueen
toimijoiden kanssa.

Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia alueen
oppilaitosten kanssa.

Tietoa Pirkanmaan
kuvataiteesta ja
taidehistoriasta verkkoon

Sivu 3 / 5

Liite 2
Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut

Kansa ja taide sateenvarjohanke vuodeksi
2017
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Suunnitellaan ja toteutetaan Kansa ja taide - Kansan ja taiteen kohtaaminen, vuoden
sateenvarjohanke (2017) yhteistyössä
1917 juhlanäyttely.
pirkanmaalaisten museoiden ja
taidekokoelmien haltijoiden kanssa.

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut
Tavoite

Alueelliset palvelut (toimenpide)

Alueelliset yleisöt (toimenpide)

Alueelliset sidosryhmät (toimenpide)

Neuvontapalvelut yhteisöille
ja yksityisille

”Suora linja” aluetaidemuseotoiminnasta
vastaavalle amanuenssille ja
museonjohtajalle.

Yhteydenottokanava nettisivujen kautta

Yhteisöt ja yksityiset toimijat

Aluetaidemuseon
asiantuntijapalvelut
tunnetuiksi päätöksenteon
eri tasoilla

Säännöllinen yhteydenpito kuntien taide- ja
kulttuuritoiminnasta vastaavien sekä
tiedotusvälineiden kanssa: sähköinen
tiedottaminen ja työryhmien toimintaan
osallistuminen.

Aktiivinen osallistuminen
maakunnalliseen
kulttuuripolitiikkaan

Osallistuminen erilaisiin työryhmiin, kuten
esimerkiksi Pilkahdus ja %-taideperiaate.
Neuvottelukumppaneita mm. maakunta- ja
kuntatason päättäjät, Pirkanmaan liitto,
Taike, Pirkanmaan toimipiste.

Uusien kumppanuuksien
Tuetaan alueellisia toimijoita osallistumaan
solmiminen ja
erilaisiin koulutuksiin ja
yhteistyömuotojen etsiminen sidosryhmätilaisuuksiin.
alueellisen taidemuseotyön
tueksi
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Hyödynnetään yhteistyöverkostoja, kuten
esimerkiksi Tampereen taiteilijaseura ry,
Modus ry, Pirkanmaan SAFA ry,
Pirkanmaan alueen kuvataiteilijat,
Tampereen ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen
yliopisto, YLE, Pirkanmaan kulttuurifoorumi,
Pirkanmaan triennaali, Mediapoliksen
kehittäminen, Ars Finn-Medi ry ja Taidemessut.
Edistetään
taidekasvatustyötä alueella

Osallistutaan Taidekaari-toiminnan
laajentamiseen alueella yhteistyössä
Kulttuurikasvatusyksikkö Taiten kanssa.
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