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Yhteisiä hankkeita museoiden aineistojen
saavutettavuudesta ja käytettävyydestä

• Rupriikki, Suomen pelimuseo ja Postimuseo ovat toteuttaneet useita hankkeita yhdessä
tavoitteenaan etsiä yhdessä keinoja kokoelmatyöhön:

*Museoiden arkistoaineistojen saavutettavuuden ja käytettävyyden edistäminen –hanke
*Verkkoviestinnän pioneerit –hanke

*Esirippu auki!-hanke
• kaikkiin em. hankkeisiin rahoitus Museoviraston innovatiivisista rahoituksesta.



Esirippu auki! –hanke

• hankeaika 1.1.2022-30.6.2022
• kokoelmien avaaminen yhteisön kanssa
• tavoitteena julkaista esitys, mutta yhtä tärkeää oli työskentely aihepiirin parissa

• dialogin ja luottamuksen merkitys
• yhteistyökumppanit:

• Tanssiryhmä Vapaavarsi

• Teatteri Wärjäämö

• Wivi Lönnin koulun 8E



Esitykset

• ”Huomio, huomio, 3NB Tampere. Seuraa tanssiesitys.” Tanssiryhmä Vapaavarren esitys sisältää tanssillisia
kuvia maamme ensimmäisen yleisradioaseman alkuajoilta. Ääniaallot, Gennaro Romanon orkesterin,
kuuntelijat ja viestit asemalle luovat ympäristön ja mahdollisuudet kommunikointiin, jossa liike on
pääosassa. Esiintyjät: Yhteisötanssiryhmä Vapaavarsi. Koreografia: Marjo Hämäläinen. Tukena: Pirkanmaan
Tanssin Keskus.

Teatteri Wärjäämö esittää: Anarkistipostia Teatteri Wärjäämön luoma performanssi on Postimuseon
digitoitujen aineistojen pohjalta ryhmälähtöisesti rakennettu punk-aiheinen taiteellinen tutkielma Arto
Nybergin kirjeenvaihdon inspiroimana. Työryhmää luotsaa taiteilija-taidekasvattaja Jarmo Skön. Esitystä on
ollut valmistamassa Wärjäämön teatteri-, bändi-, digi- ja käsityöryhmät. Yhteistyössä: Postimuseo,
Tampereen kaupunki/Toimintakeskus Wärjäämö, Ahjolan kansalaisopisto, Tampereen taidekasvatus ry.

Kirjeitä Olympokselta – Soundtrack postipeliin Wivi Lönnin koulun 8E -luokka on luonut tunnelmallisen
soundtrackin 1990-luvun alussa pelattuun Olympos-postipeliin. Esitys on sävelletty kollektiivisesti eli
yhdessä orkesterin kanssa ja se sisältää uutta, ennen julkaisematonta musiikkia.
Ryhmän työskentelyä ohjaa: musiikinopettaja Tomi Pelli.

•



•

Kuva: Vapriikin kuva-arkisto. Kirje: Tampereen radioyhdistyksen arkisto.



Tuloksia

• Museon näkökulmasta merkityksellistä avata ja tulkita museoaineistoja yhdessä
yhteisön kanssa.

• Yhteistä havainnointia millaisia aineistoja museon arkistosta voi löytyä.

• Yhteisöjen näkökulma: Yhteisötanssiryhmä Vapaavarren jäsenet olivat
omatoimisesti ottaneet selvää Tampereen radiohistoriasta esityksensä tueksi.
Wärjäämön teatteriryhmä taas oli perehtynyt punk-historiaan mm.
kirpputorilöytöjen ja musiikin kautta. Wivi Lönnin koulun 8E -luokka oli päässyt
tutustumaan ja kokeilemaan sävellys- ja sovitustyötä uusilla tavoilla.

Ryhmät pitivät hankkeessa virinnyttä toimintaa mielekkäänä ja omia
tavoitteitaan tukevana.



Esitykset Museoiden yössä 18.5.2022 ja verkossa

• Esitykset katsottavissa:
https://www.youtube.com/watch?v=tosCt9fYerQ



Kiitos!

Hankekuvaukset ja materiaalit löytyvät täältä:
https://www.postimuseo.fi/hankkeet/


