
Museoviraston avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuonna 2013  

 

Espoon kaupunki/Espoon kaupunginmuseo 26 000 euroa pääkaupunkiseudun historian karttapalvelu -

hankkeen jatkamiseen. 

Haminan kaupunki/Haminan kaupungin museot  4 000 euroa verkkonäyttelyn tekemiseen Vehkalahden 

kotiseutumuseon näyttelystä. 

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö, Helsinki/Hotelli- ja ravintolamuseo 11 000 euroa Mobiilimuseo - Hotelli- 

ja ravintolamuseon mobiilit palvelut -hankkeeseen. 

Itella Oyj, Helsinki/Postimuseo, Tampere 32 000 euroa Immersio ja vuorovaikutus -hankkeeseen osana 

museon uutta perusnäyttelyä. 

Suomen Urheilumuseosäätiö, Helsinki/Suomen Urheilumuseo 16 000 euroa Urheilumaailman idolit ja 

fanikulttuuri yhteishankkeeseen Suomen Jääkiekkomuseon ja Hiihtomuseon kanssa. 

Taideteollisuusmuseon säätiö, Helsinki/Designmuseo 29 000 euroa uuden palvelukonseptin tuottamiseen 

kouluille, opettajille ja yleisölle. 

Hämeenlinnan kaupunki/Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo 18 000 euroa kotimuseoiden 

asiakkuuksien selvittämiseen ja asiakaslähtöisten museopalvelujen suunnitteluun ja tuotteistamiseen.  

Hämeenlinnan kaupunki/Hämeenlinnan taidemuseo 10 000 euroa maahanmuuttajien kulttuurinen 

osallistaminen -hankkeeseen yhteistyössä maahanmuuttajatyötä tekevien organisaatioiden kanssa.  

Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö, Inari/Saamelaismuseo Siida 24 000 euroa Olgomuseo Dál! - 

Ulkomuseo Nyt! - Open-air museum Now! Retromuseoformaatin tuomiseen nykypäivään. 

Joensuun kaupunki/Joensuun taidemuseo ONNI 18 000 euroa KUI? - monitaiteiset työpajat nuorille -

hankkeeseen. 

Jyväskylän kaupunki/Jyväskylän taidemuseo 24 000 euroa Poikkitaideaula - kansalaistoimintalähtöinen 

yleisötila ja toimintakonsepti -hankkeeseen. 

Jyväskylän kaupunki/Suomen käsityön museo 21 000 euroa Ovatko QR-koodit avain nuorten kulttuurisen 

lukutaidon kehittämiseen? -hankkeeseen. 

Mobilia säätiö, Kangasala/Mobilia 18 000 euroa Tien päällä! Mobilian historiallisen autopelin 

tuotteistamiseen. 

Keravan kaupunki/Keravan taidemuseo 20 000 euroa Sirkushevoset sairastaa -hankkeeseen. 

Keuruun museosäätiö/Keuruun museo 15 000 euroa Ikiliikkuja -näyttelyn ja työpajan toteuttamiseen. 

Kristiinankaupungin kaupunki/Carlsro 15 000 euroa Harrasta museoita -hankkeeseen: museoklubin 

ohjelman toteuttamiseen. 



Kuopion kaupunki/Kuopion taidemuseo 25 000 euroa Mukara Mukara, lasten ja nuorten taidebasaari -

näyttelyn ja siihen liittyvän museopedagogisen ohjelman toteuttamiseen. 

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö, Kuopio/Suomen ortodoksinen kirkkomuseo 25 000 euroa 

X.files - Pyhää traditiota tabletilla -hankkeeseen. 

Lapuan kaupunki/Lapuan kaupungin museot 5000 euroa Maahanmuuttajalapset taiteen sanallistajina -

hankkeeseen: monikielisen näyttelyjulkaisun ja videon/dvd:n tekemiseen ja monikulttuurisuustapahtuman 

järjestämiseen. 

Suomen maatalousmuseosäätiö, Loimaa/Suomen maatalousmuseo Sarka 30 000 euroa Nykymaatalous 

museoon! -hankkeeseen. 

Mikkelin kaupunki/Mikkelin kaupungin museot, Suur-Savon museo 5 000 euroa Kulttuurihaaste - 

Historiallinen kaupunkikierros Mikkelissä: keskustaan suuntautuvan kaupunkisuunnistuksen sisällön 

tuottamiseen. 

Stundars r.f., Mustasaari/Stundars museum 15 000 euroa Elävä museo - äänet, valot ja nuket -

hankkeeseen. 

Outokummun kaupunki/Outokummun kaivosmuseo 7 000 euroa Multivisioilla elävyyttä kaivosmuseon 

näyttelyihin -hankkeeseen. 

Porin kaupunki/Satakunnan museo 15 000 euroa Suomi syö ja juo - osallistavaa nykydokumentointia 

suomalaisissa museoissa -yhteishankkeeseen (TAKO Pooli 3). 

Raahen kaupunki/Raahen museo  15 000 euroa Kruununmakasiinin toiminnallisten ohjelmien ja työpajojen 

toteuttamiseen. 

Raaseporin kaupunki/Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 20 000 euroa Varustautuneena luontoon - 

Teknistyvän luontosuhteen tallennushankkeen verkkonäyttely toteuttamiseen. Verkkonäyttelyn 

toteuttamiseen (TAKO Pooli 1). 

Rauman Taidemuseon Säätiö/Rauman taidemuseo 15 000 euroa kansainvälisen taiteilijaresidenssin ja 

uusien kansainvälisten yleisöjen integroimiseen Rauman taidemuseon toimintaan. 

Peuran museosäätiö, Rautalampi/Rautalammin museo 6 500 euroa Taidetta Rautalammilla - uuden 

taidetyöpajakokeilun ja verkkonäyttelyn toteuttamiseen. 

Rovaniemen kaupunki/Lapin maakuntamuseo 17 000 euroa Kyläillä ja keskustellä -näyttely tiedonkeruun 

ja -jakamisen välineenä -hankkeeseen. 

Rovaniemen kaupunki/Rovaniemen taidemuseo 15 000 euroa Taide yhdistää -hankkeeseen vanhuksille ja 

lapsille. 

Tampereen kaupunki/Museopalvelut 20 000 euroa Taitekohdassa - museot ihmisen eläkkeelle jäämisen 

taitekohdassa -hankkeeseen. 

Työväen museoyhdistys ry, Tampere/Työväenmuseo Werstas 16 000 euroa Museo mielenterveyden 

tukena -hankeeseen. 



Tornion kaupunki/Tornionlaakson maakuntamuseo 10 000 euroa uuden perusnäyttelyn av-sisältöjen 

toteuttamiseen. 

Forum Marinum -säätiö, Turku/Merikeskus Forum Marinum 15 000 euroa Minun merimuseoni -

osallistavaan näyttelysuunnitteluun Forum Marinumissa. 

Matti Koivurinnan säätiö, Turku/Aboa Vetus & Ars Nova 22 000 euroa Kokoelmien avaimet -

museokokoelmien avainobjektien dokumentointiprojektiin (TAKO Pooli 6). 

Turun kaupunki/Turun museokeskus 20 000 euroa Kulttuuria nuorille ja vanhoille -hankkeeseen. 

Uudenkaupungin kaupunki/Uudenkaupungin museo 4 500 euroa Muistojen voima -hankkeeseen. 

Vantaan kaupunginmuseo/Vantaan kaupunginmuseo 23 000 euroa Rock'n Vantaa -tutkimushankkeeseen. 


