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NAUTELANKOSKEN MUSEO MUKANA
VALTAKUNNALLISESSA VERKKONÄYTTELYSSÄ
Uusi verkkonäyttely kertoo suomalaisten perheiden talvipäivästä
Nautelankosken museo osallistui vuosi sitten Suomalainen talvipäivä –hankkeeseen, jossa 11 museota eri puolilla Suomea dokumentoi 2.2.2011 erilaisten perheiden talvista arkipäivää. Dokumentoinnissa kertyneestä aineistosta on avattu hankkeeseen osallistuneiden
museoiden yhteinen verkkonäyttely.
Talvipäivä-hankkeeseen osallistuivat Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo, Keski-Suomen museo, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Lahden historiallinen museo,
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Nautelankosken museo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Satakunnan museo, Suomen kansallismuseo, Tampereen museot ja Turun museokeskus.

Dokumentointi osa TAKO-yhteistyötä
Suomalainen talvipäivä -dokumentointi on ensimmäinen yhteistyöprojekti, joka on syntynyt
vuonna 2009 käynnistyneessä TAKO-yhteistyössä eli kulttuurihistoriallisten museoiden
tallennus- ja kokoelmayhteistyön kehittämishankkeessa. Hankkeessa on mukana yli 60
suomalaista museota ja sen tarkoituksena on kokoelmanhallinnan kehittäminen selventämällä museoiden välistä työnjakoa ennen kaikkea ohjaamalla museoiden tulevaa tallennustoimintaa. Näin vähennetään museoiden tekemää päällekkäistä työtä ja samalla varmistetaan, ettei aineellisen kulttuurin ja sen ilmiöiden tallennuksessa synny sisällöllisiä
aukkoja.
Olennainen osa TAKO-yhteistyötä ovat museoiden nykydokumentointihankkeet. Nykydokumentoinnissa tallennetaan tämän päivän elämää, sen ilmiöitä ja niihin liittyvää aineellista kulttuuria joko konkreettisina esineinä tai niiden tallenteina.

Talvipäivän aikana kertynyt materiaali talteen museoiden kokoelmiin
Museot tallensivat kokoelmiinsa monipuolisesti aineistoa eri puolilla Suomea asuvien eriikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten elämästä yhtenä talvisena keskiviikkona.
Nautelankosken museo dokumentoi lietolaisen eläkeläispariskunnan elämää havainnoimalla ja valokuvaamalla perheen kotona sekä niissä paikoissa, joissa he asioivat päivän
aikana. Myöhemmin perhettä vielä haastateltiin.
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Kukin museo tallensi talvipäivän aikana kertyneen materiaalin omiin kokoelmiinsa, mutta
tulevaisuudessa se tulee olemaan muidenkin museoiden käytettävissä. TAKO-yhteistyön
nykydokumentointihankkeiden tuottama materiaali liitetään osaksi Suomi-kokoelmaa, josta
muodostuu yhteinen kansallinen tallennekokoelma ja tietopankki.

Suomalainen talvipäivä –verkkonäyttely
Aineistosta koottu verkkonäyttely kuvaa esimerkkien avulla millaista on suomalaisten elämä keskellä talvea. ”Suomalainen talvipäivä” tarjoaa monta näkökulmaa arkiseen keskiviikkoon aamulypsystä iltasatuun, työntekoon, kouluun ja harrastuksiin.
Verkkonäyttelyn ovat dokumentointiin osallistuneiden museoiden kanssa yhteistyössä toteuttaneet tutkija Anna-Reetta Rikala ja graafikko Joona Ylitalo.
Näyttely aukesi 2.2.2012 osoitteessa:
http://tako.nba.fi/suomalainentalvipaiva

Lisätietoja talvipäivähankkeesta ja verkkonäyttelystä antavat:
museoamanuenssi Riitta Kela, puh. 040 761 5905, sp. riitta.kela@tampere.fi
kokoelmapäällikkö Sari Kainulainen, puh. 050 518 4594, sp. sari.kainulainen@lahti.fi
ja amanuenssi Johanna Jakomaa, puh. 044 701 1059, sp. johanna.jakomaa@pori.fi
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