Avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen 2014
Espoo, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry
2 000 euroa Kotikaupunkipolkujen kokoaminen Kuninkaantien ja Träskändan alueella -hankkeen käännöskuluihin.
Helsinki, Kivinokka-liike/Kivinokkalaiset ry
5 000 euroa Kivinokan valokuva-aineiston ja siihen liittyvän muistitiedon keruuseen ja tallentamiseen.
Helsinki, Oulunkylä-Seura ry
2 000 euroa Oulunkylän kotikaupunkipolkujen julkaisun painatukseen.
Helsinki, Pelastakaa vaivaisukot ry
3 000 euroa Vaivaisukkojen paikallis-, kirkko-, sosiaali- ja taidehistoriallinen merkitys -tutkimusprojektin
tutkimussuunnitelman laatimiseen.
Helsinki, Puotilan kartanon ystävät ry
1 000 euroa Puotilan kartano-aiheisten historiallisten opastettujen kävelykierrosten suunnitteluun, valmisteluun sekä
painetun ja internetiin laitettavan kirjallisen materiaalin tuottamiseen.
Helsinki, Rautatiealan tekniset ja -insinöörit AMK (RT) ry
5 000 euroa "Muistoja rautatieltä" -hankkeeseen (kirjan painatus).
Helsinki, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry
2 000 euroa neljän CD-tallenteen tekemiseen Tanhuvakka-kirjan perinteisten kansantanssien musiikeista.
Ilomantsi, Ilomantsi-Seura r.y.
18 500 euroa Öykkösenvaara 1944 -näyttelyhankkeeseen.
Jämsä, Itä-Jämsän maamiesseura ry.
4 000 euroa Patalahti-Pataniemi-Sammallahti-Hunninko kyläkirja -hankkeen painatuskuluihin.
Kannus, Kannus-Seura ry.
5 000 euroa Historiallisia kuvia kannuksesta -julkaisun painatuskustannuksiin.
Karkkila, Karkkilan kotiseutuyhdistys ry
4 000 euroa Högforsin ruukkiperinne elää -hankkeessa toteutettavan videotallenteen käsikirjoitukseen, ohjaukseen ja
kuvaukseen.
Kemiönsaari, Sagalundgillet rf.
4 000 euroa Dokumentation av emigrantminnen -hankkeen palkkauskustannuksiin.
Kotka, Suursaari-seura ry
300 euroa Valokuva-arkiston selvitykseen, digitointiin ja tallennukseen.
Kuhmo, Juminkeko-säätiö
5 000 euroa Juminkeon kuva-arkistohankkeeseen.
Lappeenranta, Lappeen kotiseutuyhdistys r.y.
5 000 euroa Lappeen seurakunnan 600-vuotisjuhlakirjan kustannuksiin.
Lappeenranta, Lappeenrannan seudun sukututkimusyhdistys ry
2 000 euroa Lappeenrannan keskustan vanhan hautausmaan vainajista kertovan julkaisun toteuttamiseen.
Lapua, Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry
4 000 euroa Eteläpohjalaisen herännäisyyden vuosisata kuvissa -hankkeen herännäisaiheisten kuvien keräykseen.
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Loviisa, Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike ry
5 000 euroa Vanhan Loviisan talo- ja asukashistoriaa: Historiallisen alakaupungin pohjoisosa -julkaisun painatukseen.
Mäntyharju, Mäntyharju Seura ry
3 500 euroa Mökkiläisperinteen keräys Mäntyharjussa -hankkeen palkkauskustannuksiin.
Oulu, Monikulttuurinen opetus ja kulttuurien kehittämisyhdistys ry
4 000 euroa Uuden Oulun monikulttuurinen perinne -hankkeeseen.
Rauma, Pitsikeskus Emelia ry
5 000 euroa PitsiWiki -hankkeeseen (aineistojen keräämiseen, digitoimiseen ja tuottamiseen avoimeen, internetissä
olevaan PitsiWiki-palveluun).
Rovaniemi, Lehtojärven kyläyhdistys ry
3 500 euroa Lehtojärven kyläkirjan tuottamiseen.
Salo, Suomusjärvi-Seura ry
2 000 euroa Lehmä – totta ja tarua -julkaisun taittoon ja painatukseen.
Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry
5 000 euroa Rakkaat rasat II -hankkeeseen (eteläpohjalaisen kirjoneulelapasmalliston tallentaminen ja tuotteistaminen)..
Seinäjoki, Vastuun naiset ry
1 000 euroa sota-ajan kotirintaman naisten haastattelujen litterointiin.
Siikalatva, Laakkolan kyläyhdistys ry.
2 000 euroa Launolan kyläkirjan painatukseen.
Suonenjoki, Suonenjoki-seura ry
1 000 euroa Vanhoja valokuvia vanhuksille -hankkeen materiaalikuluihin.
Turku, As. Oy Matinkatu 4
3 500 euroa rakennus- ja kiviteollisuusosuuskunta ALKU:n 100-vuotiaan jugendtalon vaiheita ja kulttuurihistoriallista
merkitystä käsittelevän julkaisun kustannuksiin.
Turku, Kakskertaseura ry
700 euroa Kakskerta-Satavan vanhan rakennuskannan kuvaamiseen ja kuvien dokumentointiin.
Utajärvi, Utajärven Kotiseutuyhdistys ry
2 000 euroa Kotiseutumuseon kulttuuriperintö käyttöön -hankkeessa tehtävän opaskirjan taitto- ja painatuskustannuksiin.
Vantaa, Vantaan Vasemmistoliitto ry
5 000 euroa Helsingin maalaiskunnan, Vantaan kauppalan ja Vantaan kaupungin vasemmistolaisten (SKP, SKDL)
työväenjärjestöjen perinteen keruuseen ja tallentamiseen.
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