MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET
Museoalan kehittäminen /
Utvecklingen av museibranschen
PL 913 / PB 913
00101 Helsinki / 00101 Helsingfors
puh / tfn 0295 33 6000

HAKEMUS / ANSÖKAN
valtionavustuksen saamiseksi
Avustukset Euroopan kulttuuriperintövuoden 2018
toteuttamista tukeviin, kansalaisten ja erilaisten
yleisöjen osallisuutta tukeviin yhteishankkeisiin /
Understöd för projekt inom ramen för europeiska
temaåret för kulturarv 2018
Dnro / Dnr

Hakijan nimi (yhdistys, säätiö, museo/kunta; yhteisön rekisteröity nimi) /
Sökandens namn (förening, stiftelse, museum/kommun; registrerat namn på sammanslutning)
Helsingin kaupunginmuseo
Lähiosoite / Näradress
PL 4300 (Aleksanterinkatu 16)
Postinumero ja postitoimipaikka / Postnummer och postanstalt
00099 Helsingin kaupunki
Hakijayhteisön yhteyshenkilö / Sammanslutningens kontaktperson
Heini Hämäläinen/Helsingin kaupunginmuseo/kulttuuriympäristötiimi
Yhteyshenkilön puhelin / Kontaktpersons telefon
Sähköpostiosoite / Kontaktpersons e-postadress
+358 40 3345521
heini.hamalainen@hel.fi
Haettava määrä euroina / Belopp som söks i
euro
24300
Hankkeen nimi / Projektets namn
Eri-ikäiset kaupunkilaiset osallistumaan
kulttuuriperinnön käyttöön ja vaalimiseen.
Avustettavan hankkeen sijaintikunta /
Kommun, där projektet är beläget
Helsinki

Hakijan IBAN-tilinumero / Sökandens IBAN-kontonummer
FI06 8000 1200 0626 37
Hankkeen suunniteltu alkamis- ja päättymisaika /
Datum för projektets planerade början och slut
1.1.2018-31.12.2018

Avustuksen käyttötarkoitus / Bidragets användningssyfte/
Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin yhteishankkeisiin:
A ν hankkeisiin joissa lisätään ja parannetaan kulttuuripalveluita vähän käyttävien ihmisten
osallistumismahdollisuuksia ja -aktiivisuutta kulttuuriperinnön osalta / projekt för att öka och förbättra
möjligheterna och aktiviteten bland personer som använder få kulturella tjänster att delta i kulturarvet
B X hankkeisiin jossa tuetaan ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön / projekt som stöder människors
deltagande i kulturarvet
C X hankkeisiin joissa tuetaan kulttuuriperintösisältöjen omaehtoista tekemistä / projekt som stöder
frivilligt arbete med kulturarvsinnehåll
Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille.
Understöd kan beviljas museer, frivilligorganisationer och sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.
Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset / Projektets syften och inverkningar
Helsingin kaupunginmuseon strategisia painopisteitä ovat kaupunkilaisten kanssa yhdessä tekeminen ja museon
vaikuttavuus myös seiniensä ulkopuolella. Kyseinen hanke toteuttaa juuri näitä painopisteitä. Hankkeen tavoite
linkittyy Pirkanmaan maakuntamuseon hallinnoiman Adoptoi monumentti-toiminnan laajenemiseen Helsingin
alueelle. Tavoite on saada tieto toiminnasta leviämään, lisätä Helsingin kulttuuriperinnön tunnettuutta sekä
aktivoida kaupunkilaisia kulttuuriperinnön hoitotyöhön kohderyhmänä erityisesti koululaiset.
Hankkeessa yhteistyötä tekevät siis kaupunginmuseo sekä koulut. Hankkeen tavoite on luoda kontakteja
kouluihin (tarkempana kohteena ala-aste, historian opiskelun aloittaneet) ja tarjota heille mahdollisuus
menneisyydestä oppimiseen aidoilla kulttuuriperintökohteilla museon asiantuntijan kertomana. Tämän lisäksi on
tavoitteena suunnitella yhden oppilaitoksen koululaisten kanssa yhteistyössä lyhyt video historian/arkeologian
opetuksen lisämateriaaliksi. Videossa kerrottaisiin lähiympäristön muinaisjäännöskohteesta sekä sen vaalimisesta.
Video toimisi jatkossa opetuksen lisämateriaalina ja inspiraation lähteenä historian opetuksen yhteydessä myös
muillakin Helsingin kouluilla. Video toimisi materiaalina myös Adoptoi monumentti-toiminnasta tiedottamisessa.
Tavoitteena on myös, että joku hankkeessa mukana olevista kouluista adoptoisi lähiympäristön
kulttuuriperintökohteen hoidettavakseen, toiminnasta tulisi pitkäkestoista ja se laajenisi myös muihin kouluihin.
Vaikutukset: Hankkeessa välitetään tietoa kaupunkilaisille Adoptoi monumentti –toiminnasta, tavoitteena saada
erityisesti nuoret osallistumaan kulttuuriperinnön käyttöön ja vaalimiseen. Hankkeessa museo kokeilee ja kehittää
uudenlaisia toimintatapoja koulujen kanssa toimittaessa, luo vuorovaikutusta ja verkostoja ja mahdollistaa
osallistumisen kulttuuriperinnön hoitamiseen.

Hankkeen toteutus, toimenpiteet ja lopputulokset / Projektets genomförande, åtgärder och resultat
1.

Palkataan kulttuuriperintöön ja koululaisyhteistyöhön perehtynyt hankeassistentti. Hankeassistentti yhdessä museon
kulttuuriympäristöstä ja erityisesti Adoptoi monumentti -toiminnasta vastaavien tutkijoiden kanssa yhdessä suunnittelevat AMtoiminnan jalkauttamista kaupunkilaisille ja erityisenä kohderyhmänä ovat koululaiset. Kohteiksi valitaan muutama koulu,
joiden lähellä sijaitsee kulttuuriperintökohde, esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoitekohde. Kohteena on
historian opiskelun aloittaneet 5.-6.-luokkalaiset ja heidän opettajansa. Kouluille tarjotaan mahdollisuutta kuulla museon
asiantuntijaa historian opetuksen yhteydessä ja tutustua paikalliseen historialliseen/arkeologiseen kohteeseen.

2.

Hankeassistentti ja museon AM-toiminnasta vastaavat tutkijat suunnittelevat paikalliseen kulttuuriympäristöön pohjaavan
opetussisällön kouluille ja vierailevat kouluilla opettamassa. Yhden hankkeeseen osallistuvan koulun kanssa lähdetään
mahdollisuuksien mukaan syventämään yhteistyötä ja suunnitellaan yhdessä lyhyt video, joka esittelisi paikallista
kulttuuriperintökohdetta sekä sen hoitamista. Videon toteuttaisi alan ammattilainen yhteistyössä museon ja koulun kanssa.
Videon teko osallistaa koululaiset vahvasti kulttuuriympäristön käyttöön, luo siteitä omaan lähiympäristöön ja tämänkaltainen
yhdessä suunniteltu projekti toteuttaa hyvin OPS:n mukaista ilmiöoppimista.

3.

Kouluilta ja opettajilta tiedustellaan innokkuutta adoptoida em. kohde hoitokohteekseen. Näin paikallisen kulttuuriperinnön
vaalimiseen saataisiin pitkäjänteisyyttä. Parhaimmillaan nuoret ja muutkin hankkeen sidos- ja kohderyhmät oppivat uutta
lähiympäristöstään ja toisiltaan ja luovat uusia verkostoja. Museo kerää myös palautetta opettajilta ja koululaisilta ja pyrkii sen
pohjalta kehittämään kulttuuriympäristökasvatustaan ja osallistavia työskentelytapoja.

Kustannusarvio /
kostnadsförslag
Hankkeen kustannusarvio yhteensä euroina / Projektets kostnadsberäkning i euro sammanlagt

Hankkeen menot: hankeassistentin palkka lisäkuluineen, videon tuotanto, tiedotusmateriaalit, matkakulut, kontaktointi, tietotekniikka,
tarvikkeet.
Hankkeen rahoitus: Museoviraston avustus 24 300 euroa, Helsingin kaupunginmuseon omarahoitus 2700€ eli 10 % avustuksesta.
Samaan hankkeeseen ei ole haettu eikä saatu muita avustuksia eikä hankkeesta koidu hakijalle rahallisia tuloja.

Haettava määrä euroina / Belopp som söks i euro
24 300
Oma rahoitusosuus / Egen finansieringsandel
2700

Päiväys / Datum

Yhteisön edustajan allekirjoitus ja nimenselvennös /
Sammanslutningens underskrift och dess förtydligande

PAKOLLISET LIITTEET / OBLIGATORISKA BILAGOR
1. Avustettavaa hanketta koskeva hankeaihio, johon sisältyy hankkeen alustava kuvaus, hankkeen
alustava aikataulu, selvitys miten hanke liittyy haun tavoitteisiin, yhteistyökumppaneiden lyhyt esittely
sekä alustava arvio hankkeen vaikutuksista / Plan och kostnadsförslag för användningen av det sökta
statsunderstödet.
2. Alustava esitys hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä muista
samaan tarkoitukseen saaduista ja haetuista avustuksista / En preliminär presentation av projektets
sammanlagda kostnader och de inkomster som fås av projektet och andra understöd som ansökts och
fåtts för samma syfte.
3. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä vuodelta mikäli sitä ei ole aiemmin
toimitettu Museovirastolle. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus tai
vastaava / En verksamhetsberättelse av sammanslutningen eller en annan motsvarande utredning över
föregående år, omen sådan inte tidigare lämnats in till Museiverket. För kommunala museer är
verksamhetsberättelsen över museiverksamheten eller en motsvarande tillräcklig.

Museoviraston merkintöjä varten /
För Museiverkets anteckningar

Museovirasto / Museoalan kehittäminen / Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistavat hankkeet
Museiverket / Utvecklingen av museibranschen / Inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018

