Museoviraston myöntämät harkinnanvaraiset avustukset museoille vuonna 2017
Alajärvi, Alajärvi-Seura ry, Tuluutin museo
3500 euroa näyttelykalusteiden hankintaan, valaistuksen parantamiseen sekä
hätäpoistumistikkaisiin
Alavus, Töysä-Seura ry, Töysän museo
5500 euroa kauppamuseon valaistuksen asennukseen ja sähköjen tekemiseen sekä
museorakennusten kunnostamiseen vauriokartoituksen mukaisesti
Asikkala, Asikkalan kunta, Danielson-Kalmarin huvila -museo
5000 euroa valokuvakokonaisuuksien seulontaan, luettelointiin, digitointiin ja arkistointiin
Askola, Askola-seura ry, Askolan kotiseutumuseo
5600 euroa Onni Seppälän arkistokokoelman inventointiin ja järjestelyyn sekä näyttelyn
suunnitteluun ja toteuttamiseen
Eura, Euran kunta, kulttuuripalvelut, Kauttuan tehtaitten museo
5600 euroa valokuvakokoelmien digitointiin
Eura, Hinnerjoen Kotiseutuyhdistys ry, Hinnerjoen Kotiseutumuseo
1400 euroa museoon liittyvän muistitiedon tallentamiseen
Eura, Kiukaisten Kilta ry, Kiukaisten Wanha Pappila
5600 euroa kokoelmien luettelointiin ja digitointiin
Eura, Panelian kotiseutuyhdistys ry, Panelian kotiseutumuseo
5600 euroa kokoelmien luettelointiin
Forssa, Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry, Forssan Luonnonhistoriallinen museo
2000 euroa kokoelmien luettelointiin, hoitoon ja konservointiin
Haapavesi, Haapaveden kaupunki, Haapaveden kotiseutumuseo
5600 euroa perusnäyttelyn uudistamiseen
Hangö, Krigshistoriska föreningen i Västnyland r.f., Hangö Frontmuseum
5600 euro för katalogisering av föremålssamlingen
Hankasalmi, Hankasalmen kotiseutuyhdistys ry, Hankasalmen kotiseutumuseo
5000 euroa museokylän kokkitallin aittojen perusnäyttelyn uudistamiseen sekä näyttelylamppujen
hankkimiseen
Hausjärvi, Hausjärvi-Seura ry, Hausjärven Kotiseutumuseo
5600 euroa kotiseutumuseon perusnäyttelyn uudistamiseen ja yleisötoiminnan ja
saavutettavuuden lisäämiseen
Heinävesi, Heinäveden kunta, Heinäveden kotiseutumuseo
6200 euroa kotiseutumuseon uuden siiven lattia-, laari- ja runko-osien kunnostukseen
kunnostussuunnitelman mukaisesti
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Helsinki, Mannerheim-säätiö, Mannerheim-museo
5000 euroa kokoelmien inventointiin ja luettelointiin
Helsinki, Näkövammaisten Liitto ry, Näkövammaismuseo
4000 euroa piste- ja äänilehtien digitointiin
Hirvensalmi, Hirvensalmi-seura ry, Hirvensalmen kotiseutumuseo
5600 euroa perusnäyttelyn uusimiseen
Hollola, Herralan kotiseutuyhdistys ry, Heikan Jussin suutarimuseo
5200 euroa museorakennuksen seinien korjauksiin ja kunnostukseen sekä ikkunoiden
kunnostukseen
Hollola, Hollolan Kotiseutuyhdistys ry, Hollolan kotiseutumuseo
6300 euroa Idan aitan pärekaton sekä Seppälän aitan ja Hentilän huopakattojen uusimiseen
Hämeenkyrö, F. E. Sillanpään seura ry, Töllinmäen museo
4000 euroa Töllinmäen museorakennusten pärekattojen uusimiseen
Iisalmi, Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry, Iisalmen luontomuseo
3000 euroa kokoelmien lajitteluun ja luettelointiin sekä näyttelyn valaistuksen suunnitteluun
Iisalmi, Iisalmen kaupunki, kulttuuritoimi, Juhani Ahon museo
5500 euroa matkailullisen yhteistyön kehittämiseen Juhanin Ahon museolla
Ilmajoki, Ilmajoen museo- ja maamiesseura ry, Ilmajoen museo
4000 euroa Penttilän markkina-aitan katon uusimiseen
Ingå, Degerby byaråd r.f. - Degerbyn kyläyhdistys ry, Degerby Igor
4500 euro för arkivering av Degerby byaråds bilder, föremål och texter
Isojoki, Isojoki-seura ry, Isojoen kotiseutumuseo
3000 euroa valaistuksen uusimiseen
Joensuu, Kiihtelysvaara-Seura ry, Kiihtelysvaaran kotiseutumuseo
4500 euroa kotiseutumuseon kehittämiseen sekä museopolku -hankkeen jatkamiseen
Juupajoki, Koskenjalan yhdistys ry, Koskenjalan Kenkä- ja Nahkamuseo
2400 euroa museon esineiden sähköisen luetteloinnin jatkamiseen
Juva, Juvan kunta, Pattoin perintötalo
5000 euroa näyttelyhankkeen valmisteluun
Jyväskylä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ky, Museotoiminta
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalamuseo
5800 euroa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa käsittelevän
dokumentointisuunnitelman laatimiseen
Jyväskylä, Vanhan Korpilahden Kotiseutuyhdistys ry, Korpilahden kotiseutumuseo
5500 euroa majuri Johan Conraad Pistolekorsin kolmikolkkahatun konservointiin
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Jämsä, Jämsän kaupunki, Pälämäen kotiseutumuseo
5000 euroa museorakennusten korjauksiin
Kajaani, Riihipiha-museon säätiö, Talonpoikaismuseo Riihipiha-museo
6000 euroa museorakennusten pärekattojen korjaamiseen
Kannus, Kannuksen kaupunki, Kannuksen kotiseutumuseo
5500 euroa ikkunoiden, räystäslautojen ja kissanpenkkien kunnostukseen
Karijoki, Karijoen kunta, Karijoen Kotiseutumuseo
1500 euroa seinälaudoituksen kunnostamiseen
Karstula, Karstula-Seura ry, Karstulan kotiseutumuseo
5700 euroa kotiseutumuseon perusnäyttelyn uudistamiseen
Kaskinen, Kaskisten kaupunki, Kaskisten kalastusmuseo
5600 euroa näyttelyn uudistamiseen
Kaskö, Kaskö hembygds- och museiförening r.f., Kaskö hembygdsmuseum
5800 euro för renovering av museibyggnaden
Kauhajoki, Kauhajoen kaupunki, Eduskuntamuseo
5700 euroa museon kehittämiseen
Kauhava, Kauhavan kaupunki, Suomen Jääkärimuseo
5500 euroa museotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
Kaustinen, Kansanmusiikki-instituutti ry, Suomen kansansoitinmuseo
5000 euroa perusnäyttelyn uudistamiseen
Keuruu, Pihlajaveden kotiseutuyhdistys ry, Pihlajaveden kotiseutumuseo
2000 euroa kotiseutumuseon päärakennuksen kunnostussuunnitelmaan.
Kitee, Kesälahti-seura ry, Kesälahden Kotiseutumuseo
5600 euroa kokoelmien luettelointiin
Kiuruvesi, Kiuruveden kaupunki, kulttuuritoimi, Kiuruveden kotiseutumuseo
4300 euroa museon kokoelmien läpikäyntiin, kuntokartoitukseen, järjestämiseen ja digitaaliseen
luettelointiin.
Kolari, Kolarin kunta, Kolarin kunnan kotiseutumuseo
4500 euroa kokoelmien digitointiin, luettelointiin ja hoitoon
Kouvola, Valkealan Museoyhdistys ry, Suomen Puotimuseo
4200 euroa Puotimuseotalon julkisivun ja ikkunoiden kunnostamiseen ja maalaamiseen sekä
ulkorakennuksen hirsi- ja tolppakorjauksiin
Kouvola, Anjala-Seura ry, Ranta-Pukin kievarimuseo
5000 euroa museon kortiston siirtoon Musketti-järjestelmään
Kristiinankaupunki, Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby, Kiilin kotiseutumuseo
5000 euroa eläintallin kunnostamiseen
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Kuhmo, Kuhmon kaupunki, Kuhmon museo
5000 euroa apteekkinäyttelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen
Kuopio, Kuopion Sotaveteraanit ry, Kuopion Sotaveteraanimuseo
5500 euroa esineistön sähköiseen luettelointiin
Kuortane, Kuurtanes-Seura ry, Klemettimuseo
5500 euroa päärakennuksen parvekkeiden kunnostamiseen
Kurikka, Jalasjärvi-Seura ry, Jalasjärvi-Seuran ry:n kotiseutumuseo
4300 euroa Takalan torpan katon uusimiseen
Kurikka, Kurikka-Seura ry, Kurikan museo
4500 euroa kartta- ja rahanäyttelyn tekemiseen
Kustavi, Kustavin kunta, Kustavin Saaristolaismuseo
5600 euroa valokuvakokoelman luettelointiin ja Muistojeni Kustavi -tapahtuman järjestämiseen
Kuusamo, Kuusamon kaupunki, kulttuuritoimi, Kuusamon kotiseutumuseo
5600 euroa kokoelmien hoitoon, puhdistamiseen ja inventointiin
Laitila, Laitilan kaupunki, kulttuuritoimi, Kauppilan umpipiha
6000 euroa tallirakennuksen pärekaton uusimiseen
Lapinlahti, Asutusmuseosäätiö, Suomen Asutusmuseo
3800 euroa museotoiminnan kehittämiseen
Lappajärvi, Lappajärven kotiseutumuseosäätiö, Lappajärven museo
1700 euroa näyttelytoimintaan
Laukaa, Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistys ry, Laukaan kotiseutumuseo, Kalluntalo
4500 euroa museoesineiden läpikäyntiin ja arvottamiseen
Leppävirta, Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo
5700 euroa sähköisen luetteloinnin aloittamiseen, museon jo digitoidun valokuva-aineiston
viemiseen Finnaan sekä kokoelmapolitiikan valmisteluun
Lieksa, Kolin kotiseutuyhdistys ry, Kolin kotiseutumuseo
3700 euroa lasinegatiivien puhdistukseen ja luettelointiin
Liminka, Limingan kunta, kulttuuritoimi, Abraham Ojanperä -muistokoti
5000 euroa perusnäyttelyn uudistamiseen
Loimaa, Loimaa-Seura ry, Loimaan kotiseutumuseo
3800 euroa valokuvien luettelointiin ja digitointiin
Lovisa, Liljendal hembygdsförening r.f., Liljendal museum med Slöjdstugan och Liljendal
Sockengård, Wårkulla hembygdsgård
5600 euro för genomgång, omorganisering och flyttning av föremål och samlingar
Loviisa, Loviisan Merenkulkuhistorian Säätiö, Loviisan Merenkulkumuseo
6000 euroa museorakennuksen korjaamiseen
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Luumäki, Luumäen kunta, Linnoitus- ja kotiseutumuseo
5500 euroa perusnäyttelyn uudistamiseen yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa
Muhos, Muhoksen Kotiseutuyhdistys ry, Muhoksen kotiseutumuseo
1500 euroa vanhan paloaseman pariovien uusimiseen
Multia, Multia-Seura ry, Uitamonkosken myllymuseo
6000 euroa myllyrakennuksen korjaustöihin
Muonio, Muonion kunta, Muonion kotiseutumuseo
5000 euroa museorakennusten korjauksiin
Myrskylä, Myrskylän kunta, Myrskylän kotiseutumuseo
5000 euroa kokoelmaohjelman tekemiseen sekä näyttelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen
Mänttä-Vilppula, Vilppula-Seura ry, Koulumuseo, Kivinavettamuseo ja Perinnehuone
5700 euroa valokuvakokoelman inventointiin ja digitointiin
Mäntyharju, Mäntyharjun kunta, Mäntyharjun museo
5000 euroa kokoelmapoliittisen ohjelman edistämiseen, esineiden arvoluokitteluun ja
valokuvaamiseen
Nokia, Nokian kaupunki, Nokian museot
5000 euroa työläiskotimuseon esineistön inventointiin
Nykarleby, Nykarleby stad, Kuddnäs museum
8000 euro för restaurering av interiörens väggytor
Närpes, Pörtom Hembygdsförening r.f., Pörtom Hembygdsmuseum
800 euro för renovering av fönstren i Småttgården
Orimattila, Artjärven kotiseutuyhdistys, Artjärven kotiseutumuseo
6300 euroa Alinen paviljongin kunnostamiseen
Paltamo, Paltamo-Seura ry, Paltamon kotiseutumuseo
4000 euroa näyttelyuudistusten loppuunsaattamiseen ja paikallismuseotoiminnan
jatkokehittämiseen
Pargas, Pargas Hembygdsförening r.f., Pargas Hembygdsmuseum
4000 euro för katalogisering och vård av samlingarna
Pargas, Borstösamfundet r.f., Borstö Museum
3500 euroa kokoelmien luettelointiin ja hoitoon
Pedersöre, Överpurmo Hembygdsförening r.f., Kulturgården på Lassfolk
6000 euro för renovering av ytterväggar
Perho, Perhon kotiseutuyhdistys ry, Perhon kotiseutumuseo
5800 euroa Perhon kotiseutumuseon pärekaton uusimiseen
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Pornainen, Pornainen-seura ry, Pornaisten kotiseutumuseo
1900 euroa esineiden, arkiston, valokuvakokoelmien ja kirjakokoelman luettelointiin ja
järjestämiseen.
Pukkila, Pukkilan kunta, Pukkilan kotiseutumuseo
2200 euroa Suomi 100 -näyttelyn viimeistelyyn sekä Suutarintuvan esineistön luetteloinnin
jatkamiseen
Punkalaidun, Punkalaitumen Museo- ja kotiseutuyhdistys ry, Talonpoikaismuseo Yli-Kirra
6200 euroa päärakennuksen lahovaurioiden korjaamiseen, ulkovuorauksen kunnostamiseen ja
ulkomaalaukseen
Puolanka, Puolangan kunta, Puolanka-Pirtti
5700 euroa kokoelmien luettelointiin, hoitoon ja konservointiin sekä Puolanka-Pirtin
näyttelykokonaisuuksien järjestämiseen
Pyhäjärvi, Pyhäjärvi-Seura ry, Kotiseutumuseo
4500 euroa näyttelyn suunnitteluun
Pälkäne, Pälkäneen kunta, Mikkelinmäen torpparimuseo
3000 euroa tuulimyllyn siipien ja aitan katon korjaukseen
Raahe, Vihannin kotiseutuyhdistys ry, Vihannin kotiseutumuseo
4500 euroa kokoelmien luettelointiin
Rauma, Kotiseutuyhdistys Muina ry, Kotiseutuyhdistys Muina
4200 euroa kokoelmien digitointiin
Riihimäki, Työväenperinteen Tutkimus ry, Valtakunnallinen Työväentalomuseo
3200 euroa museorakennuksen ikkunoiden kunnostamiseen
Rovaniemi, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry, Rovaniemen kotiseutumuseo
6985 euroa ulkolaudoituksen kunnostusmaalaamiseen, hirsirakenteiden uusimiseen ja ikkunoiden
korjaamiseen
Salla, Sallan kunta, Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
5400 euroa valokuvien järjestämiseen, digitointiin ja luettelointiin sekä selvitystyöhön museon
valokuvakokoelmien verkkoon saattamiseksi
Savonlinna, Savonranta-Seura ry, Säimenen mylly
4000 euroa esineiden puhdistamiseen ja numerointiin
Savukoski, Savukosken kunta, Kotiseututalo Puistola
5000 euroa navettarakennuksen pärekaton, päärakennuksen kuistin ja rakennusten ikkunoiden
kunnostamiseen
Sievi, Sievin kunta, Sievin kotiseutumuseo
5000 euroa museorakennuksen kunnostamiseen
Siikalatva, Siikalatvan kunta, Viitainahon kotiseutumuseo
6000 euroa Viitainahon kotiseutumuseon rakennusten restaurointiin
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Siilinjärvi, Siilinjärven kunta/ Sivistyspalvelut/ Kulttuuritoimi, Pöljän kotiseutumuseo
3000 euroa savusaunan tuohimalkakaton korjaamiseen
Sodankylä, Sodankylän kunta, Museo-Galleria Alariesto
5000 euroa perusnäyttelyn uusimiseen
Sonkajärvi, Sonkajärven kunta, Kansainvälinen pullomuseo
5700 euroa esineiden valokuvaamiseen ja esinekorttien tietojen siirtämiseen Muskettiin
Sotkamo, Sotkamo-Seura ry, Sotkamon Makasiinimuseo
5700 euroa kokoelmien inventointiin ja luettelointiin
Suomussalmi, Suomussalmen kunta, Suomussalmen kotiseutumuseo
4500 euroa näyttelyn uudistamiseen
Suonenjoki, Suonenjoen kaupunki/ Kulttuuripalvelut, Suonenjoen kotiseutumuseo,
Kolikkomäen työläiskotimuseo
5700 euroa museovarastojen järjestämiseen sekä kokoelmien inventointiin ja luettelointiin
Taipalsaari, Taipalsaaren kunta, Röytyn kotiseututalo
5000 euroa Röytyn kotiseututalon ulkopintojen maalaus- ja kunnostustöiden
loppuunsaattamiseen
Taipalsaari, Mooses Putron Muistosäätiö, Mooses Putron kotimuseo
5000 euroa näyttelyn tekemiseen, toiminnan suunnitteluun yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä
esineiden luetteloinnin jatkamiseen
Tampere, Lauri Viita -seura ry, Lauri Viita -museo
3000 euroa valokuvakokoelmien sähköiseen luettelointiin
Tampere, Teisko-Seura ry, Teiskon museo
5000 euroa sähköisen luetteloinnin jatkamiseen, saharakennuksen perustusten korjaamiseen sekä
museorakennuksen murtosuojaukseen
Tervola, Tervolan pitäjäseura, Tervolan museo
5000 euroa alakuirin huopakaton uusimiseen
Teuva, Teuva-seura ry, Teuvan museo
2000 euroa tuulimyllyn siipien tervaukseen
Tohmajärvi, Tohmajärvi-Seura ry, Nymanin koti- ja apteekkimuseo
5600 euroa kokoelmien luettelointiin ja hoitoon sekä perusnäyttelyn uudistamiseen
Tohmajärvi, Värtsilän kotiseutuyhdistys ry, Värtsilän myllymuseo
5600 euroa esine- ja valokuvakokoelman inventointiin ja luettelointiin
Toholampi, Toholammin Museoyhdistys ry, Häkkilän museo
4000 euroa museon näyttelysuunnitelman ja näyttelyn uudistamiseen
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Turku, Suomen Partiomuseoyhdistys - Finlands Scoutmuseiförening ry,
Suomen Partiomuseo - Finlands Scoutmuseum
4000 euroa säilytystilan kalustamiseen
Turku, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun Lasarettimuseo
5600 euroa kokoelmien luettelointiin ja digitointiin
Tyrnävä, Temmeksen Kotiseutuyhdistys, Temmeksen Kotiseutumuseo
5800 euroa museon päärakennuksen katon kunnostamiseen
Vaala, Säräisniemen Museo- ja Kotiseutuyhdistys ry, Säräisniemen kotiseutumuseo
4500 euroa lainaviljamakasiinin pärekaton uusimiseen
Vaasa, Vaasan Työväenkulttuuriyhdistys ry, Vaasan Työväenmuseo
2000 euroa museotilojen kunnostamiseen ja arkistomateriaalien hankkimiseen
Vasa, Föreningen Brage i Vasa r.f., Brages friluftsmuseum
5500 euro för projektet Allt för fosterlandet - I fotspåren av Alma Skog och restaurering av
väderkvarnen
Vasa, Sundom bygdeförening r.f. - Meteoria-sektionen, Meteoria Söderfjärden
5600 euro för planering och uppbyggnad av nya utställningar
Varkaus, Kangaslampi-Seura ry, Kangaslammin kotiseutumuseo
5500 euroa museorakennuksen korjaamiseen sekä näyttelysuunnitelman mukaisen näyttelyn
toteuttamiseen
Vehmaa, Vehmaan kotiseutuyhdistys ry, Vehmaan kotiseutumuseo
6000 euroa ruotusotamiehen torpan seinähirsien vaihtoon, seinän suojalaudoitukseen ja katon
korjaukseen
Vesanto, Vesannon kotiseutuyhdistys ry, Torpparimuseo
6000 euroa torpparimuseon tuvan uunin kunnostamiseen
Vähäkyrö, Vähäkyrö-Seura ry., Vähäkyrön kotiseutumuseo
5500 euroa päärakennuksen kunnostamiseen
Äänekoski, Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry, Konginkankaan kotiseutumuseo
3500 euroa esineistön numerointiin, tekstiilien hoitoon ja näihin liittyviin materiaalihankintoihin
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