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Liedon Vanhalinna –säätiön toiminta-ajatus
Liedon Vanhalinna –säätiön päätehtävänä on museotoiminta – Mauno ja Ester Wanhalinnan
lahjoituksen vaaliminen sekä heidän perustamansa kotimuseon ja keräämänsä kokoelman ylläpito.
Vanhalinnan museo säilyttää ja tallentaa Vanhalinnan tilan ja Wanhalinnan suvun henkistä ja
aineellista perintöä sekä Vanhalinnan tuhatvuotista kulttuuriympäristöä, ja välittää sitä nykyisille ja
tuleville sukupolville. Tehtävänä on myös Turun yliopiston Vanhalinnaan sijoittuvan tutkimuksen
edistäminen ja muu Turun yliopiston Vanhalinnaan sijoittuvien toimintojen tukeminen.
Edistääkseen tarkoituksen toteuttamista säätiö voi harjoittaa liiketoiminnan muodossa
tilanvuokrausta, tapahtuma- ja museokauppatoimintaa, kulttuuri-, matkailu-, ravitsemus- ja
koulutuspalveluiden myyntiä sekä asiantuntija- ja tutkimuspalveluiden myyntiä.

Arvot
Vanhalinnan toiminnan peruskivet löytyvät paikan pitkästä historiasta, Mauno ja Ester Wanhalinnan
maailmankuvasta ja elämäntyöstä sekä Turun yliopiston kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Aitous ja autenttisuus
Vanhalinna sijaitsee alkuperäisellä paikallaan Aurajokilaakson kansallismaisemassa,
esihistoriallisen linnavuoren juurella. Alueen muinaisjäännökset, Vanhalinnan linnavuori ja
Aittamäen rautakautinen kalmisto, kiinnittävät kävijän alueen tuhatvuotiseen aitoon ja
autenttiseen historiaan. Kotimuseossa puolestaan näkyy Vanhalinnan tilan tarina ja
Wanhalinnojen maailmankuva.
Kulttuuriperinnön ja Aurajokilaakson kansallismaiseman vaaliminen
Liedon Vanhalinna –säätiö suojelee ja hoitaa Vanhalinnan tilan kulttuuriympäristöä.
Vanhalinna toimii linnavuorelta avautuvan Aurajokilaakson kansallismaiseman
maisemamuseona ja suojelee omalta osaltaan tätä maisemaa.
Luotettavuus ja uskottavuus
Vanhalinnan näyttelytoiminnassa tärkeää on tiedon luotettavuus ja uskottavuus. Yhteistyö
Turun yliopiston eri oppiaineiden ja tutkijoiden kanssa antaa mahdollisuuden uusimpien
tutkimustulosten käyttöön.
Luotettavuus on keskeinen arvo myös kaikessa asiakaspalvelussa.
Vastuullisuus
Sisällöissä tärkeää on tiedon luotettavuus.
Toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet resurssien mukaan.
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Vanhalinna 2025
Vanhalinna on Turun seudun elävin ja monipuolisin museo-, matkailu- ja kulttuurikohde sekä
suosituin juhla- ja kokouspaikka. Vanhalinnan muinaisjäännökset, luonto- ja kulttuuriympäristö,
Aurajokilaakson kansallismaisema sekä museonäyttelyiden ja tapahtumien monipuoliset sisällöt
muodostavat yhdessä ainutlaatuisen kokonaisuuden ja kohteen. Vanhalinnan toiminta on
kehittyvää ja taloudellisesti kannattavaa. Turun yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö on näkyvää ja
merkityksellistä, ja luo mahdollisuuksia uusimman tiedon välittämiseen. Yleisötyössä panostetaan
asiakaslähtöisyyteen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen.

Strategiset tavoitteet
Kehittyvä ja tuloksellinen toiminta
-

Vanhalinna kehittää jatkuvasti toimintaansa sekä itse että yhteistyötahojensa kanssa.
Vanhalinna tekee aktiivista yhteistyötä myynnissä ja markkinoinnissa alueen
matkailupalveluiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Organisaatio on toimiva, ilmapiiri avoin ja innostava.
Vanhalinna pysyy valtionosuutta nauttivana museona.
Toiminnassa hyödynnetään valtion työvoimahallinnon avustuksia.
Toiminta on itse itsensä rahoittama.

Laadukkaat sisällöt
-

-

Näyttely- ja tapahtumatoiminnassa seurataan ajankohtaisia ilmiöitä ja puheenaiheita, ja
reagoidaan niihin. Sisällöt tehdään yhteistyössä Turun yliopiston eri oppiaineiden ja
tutkijoiden kanssa, sekä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.
Museon kokoelmat saatetaan suuren yleisön saavutettavaksi myös sähköisesti.

Arvokas ympäristö
-

Vanhalinnassa on mahdollista kohdata ja kokea tuhatvuotinen historia.
Vanhalinnan kulttuuriympäristö (luonto ja rakennukset) pidetään mallikelpoisessa kunnossa.
Vanhalinna suojelee ja hoitaa alueellaan olevia muinaisjäännöksiä ja Aurajokilaakson
kansallismaisemaa.

Innostava oppimisympäristö
-

Vanhalinnan museopedagogiikan peruspilareita ovat elinikäinen oppiminen, ilmiöpohjainen
oppiminen ja elämyksellisyys.
Yhteistyökumppaneina oppimisympäristöjen luomisessa ovat Turun normaalikoulu, Turun
yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja museologian oppiaine.
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Yhteisöllisyys
-

Vanhalinna haluaa olla lähiseudun asukkaiden ”olohuone” – paikka, jossa viihdytään ja joka
koetaan tärkeäksi.
Yhteisöllisyyttä luodaan erilaisilla tilaisuuksilla, tapahtumilla ja talkoilla.
Vapaaehtoistyö ja talkoot otetaan osaksi museon toimintaa.

Asiakkuudet
-

Kohtaamista ja vuorovaikutusta tapahtuu Vanhalinnassa, verkossa ja museon ulkopuolella.
Vanhalinna on saavutettava (tiedollinen, taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen - ja niiltä
osin kuin mahdollista fyysinen saavutettavuus).
Palvelupolku on toimiva ja luotettava.
Asiakkuuksia ja asiakastuntemusta vahvistetaan asiakaspalvelun ja palvelupolun
parantamiseksi.

Strategian seuranta
Vision ja strategian toteutumista seurataan yhtenä operatiivisena toiminnan osa-alueena.
Vuosittaiset toimintasuunnitelmat laaditaan Vanhalinnan visioon 2025 ja strategiaan pohjautuen.
Hallitus tarkastelee vuosittain suunnittelukokouksen yhteydessä, miten asetetut tavoitteet on
saavutettu, ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä edellyttävät toimintalinjaukset. Vanhalinnan
neuvottelukunnalle esitetään vuosittain katsaus strategian ja vision toteutumisesta.
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