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Museoviraston myöntämät harkinnanvaraiset avustukset museoiden 

innovatiivisiin hankkeisiin vuonna 2012 
 
Espoon kaupunki/Espoon kaupunginmuseo 32 000 euroa pääkaupunkiseudun historian karttapalvelun 
luomiseen. 
 
Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiö, Helsinki/Didrichsenin taidemuseo 
11 000 euroa Aika ja ajanlasku -näyttelyyn liittyvään sisältöhankkeeseen yhteistyössä Suomen kellomuseon 
ja Helinä Rautavaaran museon kanssa. 
 
Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö, Helsinki/Hotelli- ja ravintolamuseo 6 000 euroa uuden näyttelypisteen 
toteuttamiseen. 
 
Suomen Lähetysseura ry, Helsinki/Kumbukumbu, Suomen lähetysseuran museo  
9 000 euroa Draamatyöpajan toteuttamiseen. 
 
Suomen Urheilumuseosäätiö, Helsinki/Suomen Urheilumuseo 16 000 euroa muistelutyöpajan ja 
verkkonäyttelyn toteuttamiseen. 
 
Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Helsinki/Suomen valokuvataiteen museo  
40 000 euroa Kysy museolta -verkkopalvelu kahdeksalle museolle; ylläpitokäyttöliittymän tekniseen  
toteutukseen, sivujen visuaalisen ilmeen suunnitteluun, KDK-integraation selvitystyöhön ja  
projektikoordinointiin. Mukana päähakijan lisäksi Designmuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Lusto -   
Suomen Metsämuseo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomen Rautatiemuseo, Teatterimuseo ja    
Tekniikan museo.  
 
Taideteollisuusmuseon säätiö, Helsinki/Designmuseo 10 000 euroa Esa ja esineet/Sesam och sakerna -
muotoilukasvatuspaketin tuottamiseen. 
 
Teatterimuseon säätiö, Helsinki/Teatterimuseo 16 000 euroa Devising-menetelmäoppaan tuottamiseen 
museoiden ja koulujen yhteistyön avuksi yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa. 
 
Hämeenlinnan kaupunki/Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo 18 000 euroa Muistojen talossa -
hankkeen jatkamiseen ja laajentamiseen kansainväliseksi kotimuseoverkostoksi. 
 
Joensuun kaupunki/Joensuun taidemuseo 12 000 euroa Lohikäärmeen vuosi - monikulttuuristen ja -
taiteisten työpajojen toteuttamiseen. 
 
Jyväskylän kaupunki/Jyväskylän taidemuseo 25 000 euroa Poikkitaideaula - kansalaistoimintalähtöinen 
yleisötila ja toimintakonsepti -projektin toteuttamiseen.  
 
Mobilia säätiö, Kangasala/Mobilia 80 000 euroa Tallennetaan yhdessä! TAKO:n poolien 
nykydokumentointityöskentelyn jatkamiseen. 
 
Kemin kaupunki/Kemin taidemuseo 28 000 euroa Meri-Lapin VEPA-hankkeen toteuttamiseen.  
 
Keuruun museosäätiö/Keuruun museo 15 000 euroa Tällaista elämä oli -näyttelyn kiertonäyttely- ja 
työpajahankkeeseen. 
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Kokkolan kaupunki/K.H.Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo  
16 000 euroa Rousseau pihapiireissä -hankkeeseen; toimintamallin luomiseen lasten ja nuorten  
kulttuurisen lukutaidon lisäämiseksi biologisesta kulttuuriperinnöstä. 
 
Kristiinankaupungin kaupunki/Carlsro, Kristiinankaupungin museotoimi 10 000 Minns du - Muistatko? 
Virike-kapsäkkien tuottamiseen vanhuksille ja muistisairaille suunnattuun toimintaan.  
 
Kuopion kaupunki/Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja Kuopion luonnontieteellinen museo 
12 000 euroa Hyvän olon polut Kuopiossa -hankkeeseen yhteistyössä Kuopion työttömät ry:n kanssa. 
 
Lahden kaupunki/Lahden kaupunginmuseo – Hiihtomuseo 15 000 euroa Talviurheilun aikajana-
multimediasovelluksen toteuttamiseen.  
 
Lappeenrannan kaupunki, museopalvelut/Wolkoffin talomuseo 26 000 euroa Visiitti Wolkoffille 2 - 
Talomuseon toiminnalliseen kehittämiseen. 
 
Nautelankoski-säätiö, Lieto/Nautelankosken museo 10 000 euroa Sota - veteraanien muistista museon 
muistiin -hankkeeseen. 
 
Lohjan kaupunki/Lohjan museo 15 000 euroa LohjaPedia -hankkeeseen; lohjalaisten koululaisten ja 
nuorten paikallisen kulttuurin ja paikallishistorian lukutaidon edistämiseen. 
 
Nurmeksen kaupunki/Nurmeksen museo 5 000 euroa Palmit Nurmeksessa; romanisuvun historian 
tallennus- ja näyttelyhankkeeseen.   
 
Porin kaupunki/Porin taidemuseo 20 000 euroa The New Generation -hankkeeseen; Digitaalikulttuurin ja 
globalisaation luomat uudet julkiset tilat kulttuurisen lukutaidon ja moniarvoisuuden kehittäjänä sekä 
nykytaiteen taidemuseon käyttöliittymänä. 
 
Raaseporin kaupunki/Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 26 000 euroa Länsi-Uudenmaan maakunnallisen 
kokoelmakeskuksen hankesuunnitelman laatimiseen.  Yhteishanke Hangon, Fiskarsin, Lohjan ja Vihdin 
museoiden sekä Karkkilan Ruukkimuseo Senkan kanssa. 
 
Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö, Rauma/Lönnströmin taidemuseo 
20 000 euroa Rakkaudesta taiteeseen - kuvataidetta mesenaattien kokoelmista -hankkeeseen; 
yhteisen kokoelmanäyttelyn koostaminen ja kiertonäyttelyn tuottaminen neljän museon kokoelmista.  
Yhteishankkeessa mukana Lönnströmin taidemuseo, Emil Aaltosen teollisuus- ja taidemuseo, Hiekan  
taidemuseo ja K.H. Renlundin museo. 
 
Peuran museosäätiö, Rautalampi/Rautalammin museo 4 000 euroa Kulttuuriympäristö tutuksi lapsille ja 
vanhuksille -hankkeeseen.  
 
Rovaniemen kaupunki/Lapin maakuntamuseo 12 000 euroa Tsöh! Tsöh! Kuuluuko? Lappilaisen 
populaarimusiikin näyttelyyn toteutettavan osallistavan käyttöliittymän suunnitteluun ja toteuttamiseen 
sekä työpajan toteuttamiseen nuorille. Yhteishanke Lapin taidetoimikunnan, kaupunginkirjaston 
musiikkiosaston ja Lapin yliopiston kanssa.  
 
Rovaniemen kaupunki/Rovaniemen taidemuseo  25 000 euroa Taide muistaa -hankkeeseen. 
 
Salon kaupunki/Salon taidemuseo Veturitalli ja Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen    
museo SAMU 15 000 euroa Somepihat Salossa; osallistavan näyttelysuunnittelumallin ja keskustelevan   
verkkosivuston kehittämiseen Salon museoille.  
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Suomen kirjainstituutin säätiö, Sastamala/Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi 
20 000 euroa Virkeyttä saduista ja tarinoista -hankkeeseen yhteistyössä Sastamalan vanhustoimen  
kanssa. 
 
Suomi-Venäjä-Seura ry, Helsinki/Lenin-museo, Tampere 5 000 euroa Avantgardistisen draamaopastuksen 
tuottamiseen museon perusnäyttelyyn. 
 
Tampereen kaupunki, museopalvelut/Rupriikki 28 000 euroa Osallistavat teknologiat museossa -
hankkeeseen. Yhteishanke, jossa mukana Mediamuseo Rupriikki, Museokeskus Vapriikki, Sähkömuseo 
Elektra, Lahden kaupunginmuseo/Radio- ja TV-museo. Yhteistyössä Aalto-yliopiston media Lab, ICOM:n 
CIMUSET-kongferenssi ja Elektronisen kulttuurin festivaali. 
 
Vaasan kaupunki/Pohjanmaan museo 18 000 euroa uuden Vaasan arkkitehtuuri -hankkeeseen; Vaasan 
arkkitehtuuriin liittyvän näyttelyn museopedagogisen toiminnan järjestämiseen. 
 
Vantaan kaupunki/Vantaan kaupunginmuseo 25 000 euroa Rock'n Vantaa - nuorten bänditoiminta 
Vantaalla -hankkeeseen;  nuorisoaiheisen tallennushankkeen toteuttamiseen. 


