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Myönnetyt paikallismuseoiden hankeavustukset hakijatahon mukaan aakkosjärjestyksessä: 

 

1. Artjärven kotiseutuyhdistys ry: 

Artjärven kotiseutumuseon riihen ja hevoskierron kattojen korjaaminen 3000 euroa 

 

2. Asikkalan kunta: 

Vääksyn vesimylly- ja sähkövoimalaitosmuseon kokoelman inventointi 6000 euroa 

 

3. Askola-Seura ry: 

Kokoelman säilymisen edistäminen 5000 euroa 

 

4. Asutusmuseosäätiö: 

Vapaaehtoistyön kehittäminen Asutusmuseon toiminnassa 4600 euroa 

 

5. Degerby byråd rf, Degerbyn kyläyhdistys ry: 

Arkivering av fotosamlingar och föremål och komplettering av information 4000 euro 

 

6. Enontekiön kunta: 

Enontekiön kotiseutumuseon päärakennuksen ja pikkupirtin kattojen korjaus 6000 euroa 

 

7. Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry: 

Venekoppelin katon korjaus ja opastetaulun uusiminen 4000 euroa 

 

8. Hauho-Seura r.y.: 

Halpparin talon katon uusiminen 8000 euroa 

 

9. Hausjärvi-Seura ry: 

Hausjärven kotiseutumuseon luettelointi- ja verkkonäyttelyhanke 6000 euroa 

 

10. Heinäveden kunta: 

Museon perusnäyttelyn uusiminen ja kokoelmien inventointityö 7000 euroa 

 

11. Hollolan kunta: 

Hämeenkosken kotiseutumuseon museorakennusten ikkunoiden korjaus ja hämäläisen 

talon kuistin oikaisu 6000 euroa 

 

12. Iin kunta: 

Iin kotiseutumuseon perusnäyttelyn uudistaminen 5000 euroa 
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13. Jalasjärvi-Seura r.y.: 

Luhtas-Köykän tuulimyllyn kunnostus 8000 euroa 

 

14. Joutsan Kotiseutuyhdistys r.y.: 

Kokoelmatyö ja perusnäyttelyiden uudistaminen kaikissa museoalueen rakennuksissa 7000 

euroa 

 

15. Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry: 

Salotuvan ikkunoiden kunnostus 2200 euroa 

 

16. Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry: 

Juankosken tehtaan ja työväen museo Masuuni Brunoun uuden perusnäyttelyn suunnittelu 

ja valmistelu 7500 euroa 

 

17. Juuka-seura ry: 

Pitäjämuseon katon pesu ja maalaus 7500 euroa 

 

18. Juvan kunta: 

Juvan museon katon kunnostus 7500 euroa 

 

19. Jämsän kaupunki: 

Pälämäen kotiseutumuseon kokoelmatyö ja näyttelyn uudistaminen 6000 euroa 

 

20. Karijoen kunta: 

Karijoen kotiseutumuseon kokoelmien luettelointi 5000 euroa 

 

21. Kaskö hembygds- och museiförening r.y.: 

Fasadmålning av museibyggnaden 7300 euro 

 

22. Kauhavan kaupunki: 

Kauhavan puukko- ja tekstiilimuseon uuden perusnäyttelyn konseptointi ja 

sisältösuunnittelu sekä näyttelytilan rakenteiden ja valaistuksen suunnittelu 6000 euroa

  

 

23. Kemijärven Kotikiekerö ry: 

Kemijärven kotiseutumuseon pihan ja perustusten kuivatus 4500 euroa 

 

24. Kesälahti-Seura r.y.: 

Morsiusaitan katon korjaus 7500 euroa 

 

25. Kiihtelysvaara-Seura r.y.: 

Mauri Peltosen negatiivi- ja diakuvakokoelman digitointi ja luettelointi 5000 euroa 
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26. Kolarin kunta: 

Pienoisnäyttelyjen tuottaminen ja yleisötyon ja kumppanuuksien kehittäminen 7000 euroa 

 

27. Konneveden kunta: 

Tuomiston tuvan pärekaton ja takaseinän korjaus 2900 euroa 

 

28. Kontiolahti-seura r.y.: 

Kontiolahden paikallismuseon näyttelyiden uudistaminen 2500 euroa 

 

29. Kotiseutuyhdistys Luvia Seor ry: 

Luvia Seor ry:n ja Eurajoen kotiseutuyhdistys ry:n museokokoelmien inventointi-, 

luettelointi ja digitointihanke 13 000 euroa 

 

30. Kotiseutuyhdistys Muina ry: 

Muinan kotiseutumuseon talousrakennuksen rungon oikaisu ja katon uusinta 8000 euroa 

 

31. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry: 

Esinekokoelma elämys- ja oppimiskeskuksen sydämessä -hanke: Rovaniemen 

kotiseutumuseon kokoelmien inventointi ja hoito 6000 euroa 

 

32. Kotkaniemi-säätiö: 

Kokoelmien hyvä hallinta ja kokoelmatoiminnan jatkokehittäminen 7500 euroa 

 

33. Kuhmalahden Kotiseutuyhdistys r.y.: 

Kotiseutumuseon kokoelmatietojen luettelointi kokoelmanhallintajärjestelmään 7000 

euroa 

 

34. Kuusamon kaupunki: 

Kuusamon kotiseutumuseon pajarakennuksen kunnostus 6000 euroa 

 

35. Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.: 

Tina-stugan - för byggandet av museiutställning och katalogisering 5000 euro 

 

36. Lahden Ilmasilta ry: 

Päijät-Hämeen Ilmailumuseon lentokoneiden huoltokorsun kunnostaminen 4000 euroa 

 

37. Lapinlahden kunta: 

Varpaisjärven kotiseutumuseon kokoelmien luettelointityön jatkaminen MuseumPlus 

RIAan 4000 euroa 

 

38. Leppävirran kunta: 

Leppävirran kotiseutumuseon kuvakokoelma käyttöön –hanke 6500 euroa 
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39. Lestijärven Kotiseutuyhdistys r.y.: 

Lestijärven kotiseutumuseon kokoelmien inventointi ja valokuvaus 7000 euroa 

 

40. Loviisan kaupunki: 

Digitalisering och publicering i Finna - Lovisa stads museums samlingar 7700 euro 

 

41. Mannerheim-stiftelsen: 

Kokoelmien luettelointi kokoelmanhallintajärjestelmään 7000 euroa 

 

42. Mietoisten Kotiseutuyhdistys ry: 

Kokoelmien säilytystilan rakentamisen loppuun saattaminen 5000 euroa 

 

43. MUHOKSEN KOTISEUTUYHDISTYS R.Y. 

Muhoksen kotiseutumuseon valaistuksen uusiminen ja rakennuskorjaukset 6000 euroa 

 

44. Muuruveden Kotiseutuyhdistys ry: 

Muuruveden kotiseutumuseon makasiinirakennuksen hirsikorjaus 7500 euroa 

 

45. Mynämäen kunta: 

Sunilan navetta - varastosta toimivaksi museokokonaisuudeksi –hanke 7000 euroa 

 

46. Orimattilan kaupunki: 

Orimattilan kotiseutumuseon kokoelmien sähköinen luettelointi sekä digitaalisen 

saavutettavuuden parantaminen 7000 euroa 

 

47. PALTAMO-SEURA R.Y.: 

Uuden perusnäyttelyn suunnitelman laatiminen ja näyttelyn uudistamisen aloittaminen 

6800 euroa 

 

48. Paltaniemen kotiseutuyhdistys ry: 

Paltaniemen koulumuseoaitan kokoelmien säilymisen edistäminen ja luettelointi 2950 

euroa 

 

49. Parkanon kaupunki: 

Museoesineistön digitointi ja varastojärjestelmän kehittäminen 7000 euroa 

 

50. Pellinge Hembygdsförening i Helsingfors r.f.: 

Museorakennuksen ikkunapokien uusiminen 3500 euroa 

 

51. Pellon kunta: 

Turtolan kylämuseon pärekaton ja räystäslautojen uusiminen ja perustusten kunnostus 

6000 euroa  
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52. Petalax Hembygdsförening r.f.: 

Renovering av Arstu Hembygdsgårds västra och norra fasaden, restaurering av fönster och 

murrenovering 6000 euro 

 

53. Petäjäveden Viestilaitenäyttelyn Tukiyhdistys ry: 

Kokoelmatietojen migraatio Simo-kokoelmanhallintajärjestelmään ja siirtyneiden tietojen 

tarkastaminen ja korjaaminen 7000 euroa 

 

54. Pomarkun kunta: 

Museo-opetuksen ja kokeilutilan kehittäminen. Opastusten ja työpajojen käsikirjoittaminen 

ja testaaminen 7000 euroa 

 

55. Pudasjärven kaupunki: 

Pudasjärven kotiseutumuseon viljamakasiinin yläkerran valaistuksen uusiminen 5000 euroa 

 

56. Pusula-Seura ry: 

Ahjonsuun kauppamuseon katon kunnostus 3500 euroa 

 

57. Pyhäjoen kunta: 

Annalan museon tuulimyllyn ja riihen korjaus 6000 euroa 

 

58. Pöytyän Kotiseutuyhdistys ry: 

Museopappilan ulkomaalauksen loppuunsaattaminen ja vesikatteen uusimisen suunnittelu 

6800 euroa 

 

59. Rantasalmen kunta: 

Tuulimyllyn kunnostus ja riviaitan vesikatteen uusiminen 5000 euroa 

 

60. Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys r.y.: 

Kokoelmien turvallisuuden parantamiseen sekä suojaamiseen ja digitointiin 6000 euroa 

 

61. Riihipiha-museon säätiö sr: 

Museokokoelmien sähköinen luettelointi 5200 euroa 

 

62. Ruoveden kunta: 

Ruoveden kotiseutumuseon museorakennusten kunnostuskorjaukset 7500 euroa 

 

63. Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo ry: 

Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseon perusnäyttelyn uudistamistyö 4500 euroa 

 

64. Simon kunta: 

Riihiladon pärekaton korjaus 6500 euroa 
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65. Sonkajärven kunta: 

Kansainvälisen pullomuseon kokoelmatietojen siirtäminen kokoelmanhallintajärjestelmään 

6500 euroa 

 

66. Sotkamo-Seura ry: 

Museorakennusten vesikaton ja julkisivujen korjaus 8000 euroa 

 

67. Suomen kirjastomuseoyhdistys ry: 

Aineisto näkyväksi –hanke 2200 euroa 

 

68. Suomen PuutarhaPerinne ry: 

Kokoelmien järjestäminen ja luettelointi Renki-järjestelmään 6500 euroa 

 

69. Taivalkosken kunta: 

Taivalkosken kotiseutumuseon pärekattojen uusiminen 6000 euroa  

 

70. Taivassalo-Seura Ry: 

Tuulimyllyn korjaus 6800 euroa 

 

71. Tammelan kunta: 

Tammelan kulttuuriperintö-ja kulttuuriympäristökasvatussuunnitelman toteutus ja 

toimintaohjeet päiväkodeille ja kouluille 4000 euroa 

 

72. Terjärv Hembygdsförening r.f.: 

Terjärv hembygdsgård, Byte av yttertak 7500 euro 

 

73. Tervolan Pitäjäseura ry: 

Kuirin navetan ja Tervolan Pitäjän lainamakasiinin kattojen korjaamiseen sekä 

makasiinirakennuksen oikaisuun 8000 euroa 

 

74. Tohmajärvi-Seura r.y.:  

Pitäjänmuseon ja tuulimyllyn korjaukset 6700 euroa 

 

75. Tyrväntö-Seura r.y.: 

Tyrvännön kalastusmuseon näyttelytekstien uusimiseen 1000 euroa 

 

76. Töysä-Seura r.y.: 

Töysän museon kokoelmien inventointi, luettelointi ja valokuvaus sekä vitriinien hankinta 

7500 euroa 

 

77. Utajärven Kotiseutuyhdistys ry: 

Utajärven kotiseutumuseon kokoelmien hoito ja inventointi 5000 euroa 
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78. Valkealan Museoyhdistys ry: 

Pokintalon eteläisen ulkoseinän korjaus 8000 euroa 

 

79. Vallilan Siirtolapuutarhayhdistys r.y.: 

Siirtolapuutarhamuseon pihan entisöinti/kunnostus ja mökin maalaus 7200 euroa 

 

80. Vanhan Korpilahden Kotiseutuyhdistys r.y.: 

1700-luvun ryijyn konservointi ja asettaminen vitriiniin näytteille 5200 euroa 

 

81. Vesannon kotiseutuyhdistys ry: 

Vesannon torpparimuseon päärakennuksen ja pajan kattojen korjaamiseen 5500 euroa 

 

82. Ylivieskan kaupunki: 

Puuhkalan kotiseutumuseon navettarakennuksen korjaukseen ja maanpinnan muotoiluun 

5000 euroa 

 

83. Yläneen kotiseutuyhdistys ry: 

Museon kokoelman organisointi ja luettelointi kokoelmajärjestelmään ja kokoelmatyön 

ohjeistaminen 7000 euroa 

 

84. Ylöjärven kaupunki: 

Kurun ulkomuseon aittojen korjaus 6000 euroa 
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