
AVUSTUKSET AMMATILLISTEN MUSEOIDEN INNOVATIIVISIIN HANKKEISIIN VUONNA 2020: 
 
Espoon kaupunki / Espoon kaupunginmuseo:  
Kestävän ja vaikuttavan yleisötyön muistilista - toimintamalli museoiden yleisötyöpolitiikkaan, 30 000 
euroa. 
 
Forssan kaupunki / Forssan museo:  
KOPS Kuosikoulu. Forssan Kuosikeskuksen pedagoginen toimintakonsepti, 25 000 euroa. 
 
Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö / Hotelli- ja ravintolamuseo:  
Ruokatajua museossa -hanke, jossa luodaan kestävän kehityksen tavoitteisiin vastaavia 
ruokakulttuurikasvatuksen sisältöjä ja toimintamalli, 27 000 euroa. 
 
Hämeenlinnan kaupunki / Hämeenlinnan taidemuseo:  
Z/N-dialogin toteutus, erityisesti nuorten kanssa työskentely dialogisesti, 25 000 euroa. 
 
Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry / Turun taidemuseo:  
Valta-aiheisen yleisötapahtumien sarjan sekä alueen museoiden henkilökunnalle suunnattujen 
koulutustilaisuuksien järjestäminen Turun taidemuseossa, 19 000 euroa. 
 
Kouvolan kaupunki / Poikilo-museot:  
Koe ilo - hyvinvointia ikäihmisille. Poikilo-museoiden voimauttavat palvelut palvelutalojen asukkaille, 25 
000 euroa. 
 
Lahden kaupunki / Lahden museot:  
Kokoelmakummi-toiminnan kokonaiskonseptin kehittäminen Lahden museoille, 30 000 euroa. 
 
Postimuseosäätiö / Postimuseo:  
Museoiden arkistoaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden edistäminen, 20 000 euroa. 
 
Raumanmeren merimuseosäätiö / Rauman merimuseo:  
Roskaton Raumanmeri -hanke. Raumanmeren ekologisesti kestävän virkistyskäytön edistäminen ja 
ympäristökasvatuksen sisällyttäminen museon näyttelyyn, 10 000 euroa. 
 
Rautatiemuseon Säätiö / Suomen rautatiemuseo:  
Hankkeessa etsitään malleja joukkoistamisen ja kansalaistieteen toteuttamiseksi valtakunnallisissa 
vastuumuseoissa, 20 000 euroa. 
 
Rovaniemen kaupunki / Lapin maakuntamuseo:  
Ulkosaamelaiset - Saamenmaan ulkopuolisten ääni esiin Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä, 13 800 
euroa. 
 
Rovaniemen kaupunki / Rovaniemen taidemuseo:  
Virta- Virtuaalinen näyttelyvierailu, 15 000 euroa. 
 
Stundars rf / Stundars museum:  
Museet som klassrum, 20 000 euroa. 
 
Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö / Arkkitehtuurimuseo: 
Arkkitehtuurin monet tarinat - yhteistyöryhmän perustaminen osaksi ydinprosessien uudistamista, 21 000 
euroa. 
 



Suomen kirjainstituutin säätiö / Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Sastamalan seudun museo:  
Draamallinen Apteekkarin aikaan-pelikierros Sastamalan Kirjakortteliin. Matalan kynnyksen digitaalinen 
peli, jonka kohderyhmänä ovat aikuiset, 17 000 euroa. 
 
Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry / Museo Militaria:  
Monilukutaitoa museoista, 24 000 euroa. 
 
Suomen valokuvataiteen museon säätiö / Suomen valokuvataiteen museo:  
Valokuva yhdistää - videosarja ja vertaisoppimispäivä valokuva-alan yhteisöjen kanssa, 25 000 euroa. 
 
Teatterimuseon säätiö / Teatterimuseo:  
Yhteistyössä on voimaa. Joukkoistetun, yhteisöllisen sisällöntuotannon toimintatavan kehittäminen ja 
toteuttaminen esittävien taiteiden kentän kanssa, 30 000 euroa. 
 
Tekniikan museon säätiö / Tekniikan museo:  
Yhteisöllisen Sorvaamo-toimintamallin kehittäminen yhteistyössä yleisöjen kanssa, 20 000 euroa. 
 
Turun kaupunki / Turun museokeskus:  
Saariston taikalaatikko - pilottiprojekti alueellisen kokoelmatoiminnan kehittämiseksi, 20 000 euroa. 
 
Työväen museoyhdistys ry / Työväenmuseo Werstas:  
Työelämän silmät -hankkeen toteutus, 24 000 euroa. 
 
Vantaan kaupunki / Vantaan kaupunginmuseo:  
LÄHIÖ - Vantaan kaupunginmuseon nykydokumentointihanke ja podcast-ohjelmasarja, 25 000 euroa. 
 


