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Museoviraston myöntämät harkinnanvaraiset avustukset museoiden
innovatiivisiin hankkeisiin vuonna 2010
Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, Espoo / Helinä Rautavaaran museo
18 000 euroa Kehonkartat: moniaistiseen vuorovaikutteiseen näyttely- ja tietopankkikokonaisuus hankkeeseen.
Helsingin kaupunki / Helsingin kaupungin taidemuseo 18 000 euroa Babel-projektiin: Työpajojen sarjan
kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen sekä julkaisun tuottamiseen työpajojen pohjalta kansainvälisestä sekä
monikulttuurisesta taidekasvatustyöstä.
Kuurojen liitto ry, Helsinki / Kuurojen museo 15 000 euroa Vammaisten elämästä -yhteisnäyttelyn
käsikirjoituksen laatimiseen.
Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotuskeskussäätiö, Helsinki / Suomen rakennustaiteen museo
10 000 euroa Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopelin loppuun saattamiseen.
Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Helsinki / Suomen valokuvataiteen museo
12 000 euroa Kysy museolta -verkkopalvelun toteuttamiseen.
Tekniikan museon säätiö, Helsinki / Tekniikan museo 18 000 euroa Vous avez dit
radioprotection? -näyttelyn järjestämiseen.
Tykkimiehet ry, Hämeenlinna / Suomen Tykistömuseo 12 000 euroa toiminnallisen näyttelyn
toteuttamiseen: Erityisesti koululaisille suunnattavaan opetustoimintaa palvelevaan
pilottihankkeeseen.
Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan museo 14 000 euroa Grammarista ämpäriin – Nuorisomusiikin
vuosikymmenet Pohjois-Karjalassa -hankkeen toteuttamiseen yhteistyössä Joensuun lyseon lukion kanssa.
Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo 15 000 euroa Kulttuurisauna -monikulttuurisen
museokasvatushankkeen jatkamiseen.
Jyväskylän kaupunki / Keski-Suomen museo 14 000 euroa Kaupunkilaiselämää -prosessidraamahankkeen
toteuttamiseen tavoitteena tarinallinen ja draamallinen oppimateriaali.
Kankaanpään kaupunki / Kankaanpään kaupunginmuseo 6 000 euroa Taidekehä nuorten haltuun projektiin.
Karkkilan kaupunki / Karkkilan ruukkimuseo Senkka 8 000 euroa Mistä tulee rauta ja teräs?
hankkeeseen: Masuunin toiminnasta kertovan kirjan julkaisemiseen sekä toimintaa
havainnollistavien pienoismallien ja harkkohytin rakentamiseen.
Sagalunds museistiftelse, Kimitoön, Kemiönsaari / Sagalunds, Dalbruks och Björkboda
museer 16 000 euroa Människor och miljön – Kimitoöns interaktiva historia -hankkeen
interaktiivisen materiaalin toteuttamiseen.
Keravan taidesäätiö / Keravan taidemuseo 14 000 euroa Tarinoita elämästä – työpajakokonaisuuden
järjestämiseen mielenterveyskuntoutujille ja erityistukea tarvitseville.
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Keuruun museosäätiö / Keuruun museo 14 000 euroa Veden houkutus 2010 -vesiympäristöaiheiseen
museopedagogiseen hankkeeseen.
Kotkan kaupunki / Kymenlaakson museo 11 000 euroa KOMEA – Kotiseutumme mennyt aika:
Kymenlaakson historia ja museot semanttisessa webissä -hankkeeseen.
Lappeenrannan kaupungin museotoimi / Etelä-Karjalan museo 15 000 euroa Visiitti Wolkoffille hankkeeseen: Talomuseon saavutettavuuden parantamiseen.
Lieksan kaupunki, Lieksa / Pielisen museo 14 000 euroa Pielisen museon seikkailuteknologiahankkeen
LieksaMystin jatkamiseen.
Mikkelin kaupunki / Mikkelin kaupungin museot 12 000 euroa Saavutettava salonkivaunu -hankkeeseen:
Virtuaalisen 3D -mallinnoksen valmistamiseen Mannerheimin salonkivaunusta.
Nurmeksen kaupunki / Nurmeksen museo 8 000 euroa Kantele eläväksi -hankkeen jatkamiseen.
Oulun kaupunki / Oulun taidemuseo 5 000 euroa Taidetalkkari -yhteisötaidehankkeen kolmannen osan
toteuttamiseen.
Outokummun kaupunki / Outokummun kaivosmuseo 14 000 euroa Kaivoksesta puuhallisesti elokuvaan
-hankkeen toteuttamiseen.
Porin taidemuseo / Porin taidemuseo 17 000 euroa Monimedia-perustaiset ratkaisut asiakaslähtöisen
palvelutuotannon ja saavutettavuustyön keskiössä -hankkeeseen: Tiedollisen saavutettavuuden,
julkaisutoiminnan ja kulttuuriperintökasvatuksen kehittämishankkeeseen.
Suomen Metsämuseosäätiö, Punkaharju / Lusto - Suomen Metsämuseo 10 000 euroa
Kokoelmatietokanta museopedagogian työvälineeksi -hankkeeseen.
Suomen Metsästysmuseoyhdistys, Riihimäki / Suomen Metsästysmuseo 9 000 euroa Kaaveita ja
bulvaaneja -verkkonäyttelyn tekniseen toteuttamiseen.
Rovaniemen kaupunki / Rovaniemen taidemuseo 15 000 euroa Flying Story -hankkeen valmisteluun ja
draamapedagogisen koulutuksen järjestämiseen.
Salon kaupunki / Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU 7 000 euroa
Perinnepakit, Muistojen matkalaukut ja Unohtumattomat uutiset -hankkeeseen: Eri ikäryhmille suunnattavaan
perinnekasvatukseen ja elämystoimintaan.
Savonlinnan kaupunki / Savonlinnan maakuntamuseo 11 000 euroa maakuntamuseon, metsähallituksen
ja Etelä-Savon taidetoimikunnan yhteiseen nuorten syrjäytymistä ehkäisevään ELO! -hankkeeseen
osallistumiseen.
Työväen museoyhdistys ry, Tampere / Työväenmuseo Werstas 6 000 euroa Kommunismin
liikkuvat kokoelmat hankkeeseen: Werstaan ja Lenin-museon kokoelmien liikkuvuuden
edistämiseen sekä museoiden kokoelmaprofiilien vahvistamiseen.
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Tornion kaupunki / Aineen taidemuseo 14 000 euroa Aina ajattelen jokea -hankkeeseen:
Julkaisun tuottamiseen näyttelyyn liittyvien oheistoimintojen pohjalta.
Matti Koivurinnan säätiö rs, Turku / Aboa Vetus & Ars Nova 18 000 euroa Ääniteitä –
näyttelyn toteuttamiseen: Uudenlaisten lähestymistapojen löytämiseen visuaalisesti painottuneisiin
museonäyttelyihin.
Uudenkaupungin kaupunki / Uudenkaupungin museo 13 000 euroa Uudenkaupungin
matkalaukkumuseot -hankkeeseen: Museopedagogisen ohjelman luomiseen ja kehittämiseen.
Vantaan kaupunki / Vantaan taidemuseo 10 000 euroa Yhteisöllinen oppiminen hankkeeseen: ammattiin
opiskeleville ja lukion oppilaille suunnattu museopedagoginen hanke.
Varkauden kaupunki / Varkauden museot 6 000 euroa Elävää kulttuuriperintöä -hankkeeseen:
Perinnekasvien kartoitukseen ja tutkimukseen, verkkonäyttelyn tekemiseen sekä näyttelyyn liittyvän
opetuspaketin suunnitteluun ja toteutukseen.
Vihdin kunta / Vihdin museo 8 000 euroa Kirjeitä kirkonkylästä -hankkeeseen: Museon ja kirjaston
koululaisille suuntaamaan yhteisprojektiin kirkonkylän historian tunnetuksi tekemiseksi.
Yli-Iin kunta / Kierikkikeskus 8 000 euroa Kierikin Pakkaspäivät -tapahtuman järjestämiseen: Kivikauden
talvielämää esittelevän toiminnallisen tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen.
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