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KERRO AURAJOKI-MUISTOSI 
 

Muistihuone kutsuu muistelemaan 
Nautelankoskelle 20.7.–1.8.2011 
 
 
 
 
Aurajokilaakson kunnissa kiertää kesällä Muistihuone keräämässä jokikokemuksia. Keltai-
nen Muistihuone on viihtyisäksi muistelutilaksi sisustettu työmaakoppi, jossa voi kuka ta-
hansa käydä kertomassa omia Aurajoki-muistojaan ja tuomassa Aurajokeen liittyvää ma-
teriaalia. 
 
Muistihuone on uudenlainen tapa kerätä kansatieteellistä aineistoa analysoitavaksi. Muis-
tihuoneella ei ole yhtä sijaintipaikkaa vaan se kiertää kesän 2011 aikana eri puolilla Aura-
jokilaaksoa: Pöytyällä, Aurassa, Liedossa, Ruskolla ja Turussa. Näin Muistihuone tavoittaa 
koko sen alueen, jolta Aurajokeen liittyviä muistoja halutaan taltioida. Ennen kaikkea Muis-
tihuone on vuorovaikutteinen muistityökalu: hankkeen työntekijöiden ja muistelijoiden vuo-
rovaikutus tuottaa kansatieteellistä materiaalia talletettavaksi arkistoon ja käytettäväksi 
kansatieteelliseen tutkimukseen. 
 
 
 

Aurajokimuistot talteen Nautelankoskella 
 
Muistihuoneeseen ovat kaikki tervetulleita tutustumaan. Muistihuoneessa voi kertoa omia 
Aurajokeen liittyviä muistojaan miltä ajalta tahansa tai tuoda Aurajokeen liittyvää materiaa-
lia kuten lehtileikkeitä, kirjoituksia ja valokuvia taltioitavaksi. Lyhytkin muistelu tai vaatimat-
tomalta tuntuva aineisto on tärkeä. Muistihuoneessa pääsee myös tutustumaan aiemmin 
kerättyyn Aurajoki-materiaaliin sekä Turun yliopiston kansatieteen oppiaineessa tehtyyn 
Aurajokeen liittyvään muistitietotutkimukseen.  

 

 

Muistihuone on Nautelankosken museon pihassa (Nautelankoskentie 40, Lieto As.) 

20.7.–1.8.2011, jolloin se avoinna joka päivä kello 10–12 ja 13–16.  
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Muistihuone on osa Kerrottu ja koettu Turku –hanketta 
 
Muistihuone on osa Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen 
Kerrottu ja koettu Turku -hanketta. Hanke rakentuu Aurajoen kulttuuriympäristö ja Naisten 
kaupunki -teemoille. Aurajoen ympäristön arkipäivän kokemuksia kerätään opiskelijavetoi-
sesti kansatieteen kenttätyökurssin osallistujien voimin Muistihuoneessa.  Aurajoen kult-
tuuriympäristö -osakokonaisuuden tarkoituksena on ”rakentaa” Aurajoki ympäristöineen 
ihmisten kertomista muistoista. Muistitietoaineisto jää elämään virtuaalisena ja työn tulok-
set ovat tulevaisuudessa tutkijoiden käytössä. Kerrottu ja koettu Turku -hanke on yksi yli-
opiston Turku 2011 -hankkeista ja osa Turun kulttuuripääkaupunkivuotta. 
 
Muistihuoneen ulkonäön ja käytännön toteutuksen ovat suunnitelleet Turun yliopiston 
kansatieteen Kulttuurin tuote ja tuottaminen -kurssin opiskelijat. Kurssin opettajana toimi 
kansatieteen lehtori Timo J. Virtanen. Muistihuoneen liikkeitä Aurajokilaaksossa organisoi 
hankkeen korkeakouluharjoittelija Anne Simola. 
 
 
Aurajoki-muistoja kerätään Muistihuoneen lisäksi myös internetissä osoitteessa  
 
www.kkt2011.utu.fi/aurajoen-kulttuuriymparisto/kerro-joestasi/. 
 
 
 

Kaikilla meillä on jokemme. 
 
 
 

Lisätietoja: 
 
Kerrottu ja koettu Turku –hanke 
 
Koordinaattori 
Maija Mäki 
Turun yliopisto/Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 
Puh: (02) 333 6479 
S-posti: maija.j.maki@utu.fi 
 
Aurajoen kulttuuriympäristö –osakokonaisuus / Muistihuone 
harjoittelija 
Anne Simola 
S-posti: anmasi@utu.fi 
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Nautelankosken museo 
puh. (02) 489 2400 
 
museoamanuenssi 
Terhi Ykspetäjä-Remes 
puh. (02) 389 2414, 050 535 6212 
terhi.ykspetaja@nautelankoski.net 
(ei tavoitettavissa 25.7.–1.8.2011) 
 
 
www.kkt2011.utu.fi/aurajoen-kulttuuriymparisto/muistihuone/ 
 
www.nautelankoski.net/ajankohtaista.php#muistihuone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


