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Äänimuseota kuuntelemalla tehdään muistelumatka menneisyyteen. 
Helppokäyttöiset äänimuseot on pakattu matkalaukkuihin. Sisältää 
soittolaitteen, äänilevyt ja kirjan, josta löytyy historiatietoja, valokuvia ja 
vinkkejä vuorovaikutteisiin tuokioihin.

Lainaa museopaketteja ikäihmisten muistelutuokioihin ilmaiseksi. 
Laina-aika on noin 2 viikkoa tai sopimuksen mukaan. 

Varaa museopaketti ryhmällesi museolehtori Lila Heinolalta, 
lila.heinola@tampere.fi, puh. 040 8063079.

Nouto- ja palautuspaikka: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tampere.

Äänimuseo 5 sisältää tuttuja ja lähes unohdettuja teknisiä ääniä kodista, konttorista ja mökiltä, sekä 
ajattomia luontoääniä. 

Äänimuseo 6 tarjoaa äänimatkan radiolähetyksiin, elokuviin, tv-sarjoihin ja musiikkiin. Ääninäytteensä 
antavat mm. radiopersoonat Markus-setä ja Paavo Noponen, filmitähdet Ansa Ikonen ja Tauno Palo, 
iskelmätähdet Reijo Taipale ja Laila Kinnunen.

Äänimuseo 10:ssä kuulee esimerkiksi eläimiä, ihmisiä töissä, narskuvaa lunta ja hevosen helkkäävää 
aisakelloa, viikatteella niittoa heinäpellolla ja maton pesua laiturilla. Ääneen pääsevät myös linnut, 
mm. lentoon lähtevä joutsen ja järvellä huuteleva kuikka. Sisältää ääniin sopivia valokuvia ja
tuolijumppaohjeita.

Luontoaineistojen avulla voi muistella sykähdyttäviä luontokokemuksia. 
Samalla aistit valpastuvat luonnon havainnointiin. Digitaalisten ääni- ja 
kuva-aineistojen lisäksi molemmissa paketeissa on kartongille painetut 
Luontokortit, joissa on selkeiden kuvien lisäksi tietoa kansanperinteistä 
ja uskomuksista sekä harjoituksia yhdessä tehtäväksi. Aineistot soveltuvat 
parhaiten pareittain tai pienessä ryhmässä käytettäväksi.

Kelopuun kuulumisia -aineistossa on ihastuttava kelopuu, josta kuuluu luonnon ääniä. Siihen on yhdis-
tetty tabletti, jolta voi valita äänet ja katseltavat luontokuvat. Helppokäyttöisen aineiston helminä ovat Immi 
Hellénin luontoaiheiset runot, joita kuunnellessa mieleen tulvivat lapsuuden muistot. TULOSSA!

Luontotuokio -aineisto tarjoaa laajan valikoiman luontoääniä ja -kuvia. Ääni kuuluu, kun vanerisen 
”äänilevyn” asettaa paikoilleen. Samalla puurunkoisen laitteen näytölle eli ”ikkunaan” tulee ääneen liittyvä 
valokuva. Valikoimassa on 25 ääntä eli lintujen laulua sekä veden, metsän ja niityn ääniä. 



Lomax & Tampere
Finlaysonin kutomomestarina työskennelleen William Lomaxin valokuvien avulla tutustuu 
1800- ja 1900-lukujen vaihteen Tampereeseen. Sisältää kiinnostavia valokuvia, palapelejä, 
muistipelin, kirjan ja dvd:n.

Muuttuvat ammatit
Kuvapaketissa on kuvapareja ihmisistä erilaisissa töissä ennen ja nyt. Isokokoisia valokuvia 
vertailemalla muistellaan työelämän muutosta menneiden vuosikymmenien aikana. 

Käsilaukun kätköissä
Kun 1960-luvun nainen kotoa lähtiessään otti laukkunsa mukaan, mitä sieltä löytyikään? 
Sisältönä on mm. kauneudenhoitovälineitä, koruja ja asusteita, lehtiä.

Lapsuus ja lapsenhoito
Lapsuusajan ja vanhemmuuden ensiaskeleet mieleen tuova esinepaketti sisältää vauvan 
vaatteita ja hoitovälineitä, leluja ja kirjallisuutta. Paketissa on myös hurmaava Pipsa-nukke 
röyhelövaatteissaan. 

Niin makaa kuin petaa
Uppoudutaan vuodetekstiilien historiaan tutkimalla lakanapitsejä, tarkkaa käsityön jälkeä ja 
paikkaa paikan päällä. Näemme, miten makuuhuoneissa tekstiilien värimaailma muuttui hilli-
tystä valkoisesta värien ilotulitukseen. Paketti sisältää myös kirjan muistelutuokiota varten.

Muistatko Tampereen julkista taidetta?
Tampereen puistoissa ja julkisissa tiloissa on taideteoksia, joita monet muistelevat mielellään. 
Nostalgisiin jenkkikasseihin on pakattu taideteoksiin liittyviä valokuvia, tarinoita, musiikkia ja 
kirjallisuutta, palapelejä ja muistipeli. Opaskirjasta voi lukea taustatietoja teoksista.

VALOKUVIA

TAIDETTA

ESINEITÄ

Muistatko vielä sen kahvihetken?
Ihastuttava aineisto tarjoaa maistuvan kahvihetken. Sisältää 20 kpl Arabian kahvikuppeja, 
3 kpl Tampellan damastiliinaa ja Dora Jung -kirjan. 

Tiedustelut ja varaukset: anne-mari.lehto@tampere.fi, puh. 040 7738 352. Nouto ja 
palautus Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen, Kauhakorvenkatu 56. 
Aineiston kuljetukseen tarvitaan auto.

Taidetarvikesetti 
Toteuta rento taidehetki Taidetarvikesetillä, joka sisältää 36 Derwent Inktense -väriliitua, 
10 jumbosivellintä, 10 pikkusivellintä ja sivellinsaippuan. Väriliiduilla voi piirtää suoraan 
paperille, kankaalle tai puulle, jonka jälkeen voi kostealla siveltimellä levittää ja tasoittaa 
väriä akvarellimaiseksi. 

Voit lainata setin mukana myös: Taidekorttipakka (27 taidekuvaa Sara Hildénin säätiön 
kokoelmasta) ja/tai Taidepakka (60 taidekuvaa Ateneumin kokoelmasta).




