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Palaute tai kysymys * : Palaute Valtionosuus uudistuksen lausuntopyyntöön:
Keuruun museo on erittäin tärkeä omalle yhteisölleen ja järjestää ympäri vuoden vaihtuvia 
taidenäyttelyitä museosalissa, joka sijaitsee Vanhan Keuruun alueella Kangasmannilan pappilan 
vanhassa kivinavetassa Kamanassa. Museo vaikuttaa ja on laajasti läsnä myös seiniensä ulkopuolella. 
Pienimuotoisia näyttelyitä on Kamanan Vinttigalleriassa, Lehtiniemen Aulagalleriassa, Haapamäen 
Wanhalla ja Pihlajaveden kotiseutumuseossa. 

Keuruun museo toimii Keuruun kunnan alueella ja tekee tiivistä yhteistyötä Keuruun kaupungin kanssa. 
Keuruun museosäätiö sr ylläpitää Keuruun museon toimintaa, johon kuulu kaupungin taidekokoelmien 
hoito, näyttelyiden järjestäminen ja  museopedagogisen yleisötyön järjestäminen.  Keuruun museon 
painopisteet ja tavoitteet ovat vahvistaa moniarvoista Keuruuta - keuruulaisen kulttuurihistorian ja 
nyky-ympäristön henkistä kulttuuria. Keuruun museo on nykypäivään reagoiva museo ja se tarjoaa 
tasavertaisia ja merkityksellisiä kohtaamisia ihmisten kanssa yhdessä tekemällä. Museo mahdollistaa 
seudun asukkaille ja matkailijoille hyvät museopalvelut.

Keuruun museo vaalii kulttuuriperintöä ja on Keuruun historian tietopankki. Museo tekee Keuruun 
historiaa tunnetuksi keuruulaisille ja kaikille historiasta kiinnostuneille. Museo on arvostettu asiantuntija 
ja taustavaikuttaja ja Keuruun museo noudattaa museoalan kansainvälisiä eettisiä sääntöjä ja säätiölakia 
ja on valmis uudistumaan ja uudistamaan toimintaansa Keuruulla sekä valtakunnallisten ja 
maakunnallisten museoverkkojensa kautta.

Toivomme ohjelman turvaavan pienen museon toiminnan. Museo on toiminut lähes 45 vuotta ja on 
mukana tiiviisti yhteisönsä arjessa omalla alallaan, kulttuurihistorian esiintuomisessa ja sen 
elävöittämisessä. Toimintamme voisi liittyä maakunnan muihin museoyksikköihin , esim . hallinnollisesti. 
Keuruun museo on saanut tunnustusta sekä yleisöltään että tänä kesänä mm. Vuoden 
museopedagogisen Teko -palkinnon. Pienillä museoilla on suuri paikka ihmistä lähellä. Pitkäjänteisyys 
museopolitiikassa, museoiden valtio-osuuksien pitäminen nykyisellä tasollaan on välttämätöntä, jotta 
rikas kulttuuritarjonta säilyy Keuruulla. 
Voisitteko ystävällisesti ohjata palautteeni lausunnoksi VOS-uuditukseen. Palaan lomalta 25.7., voinko 
vielä silloin antaa kommentteja ko. uudistukseen?

Keuruun museo tallentaa ja tuo esiin alueen henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä ulottaen aiheet 
nykypäivän ilmiöihin saakka. Kävijä tutustuu omiin juuriinsa, saa tietoa ja kokee hyvinvointiaan lisääviä 
elämyksiä.

Nimi * : Ritva Pulkkinen
Sähköposti : ritva.pulkkinen@keuruu.fi
tai muu yhteystieto : 
Organisaatio : Keuruun museo
Tallennusaika : 07.07.2017 16:39:06


