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Museotuokioita ja 
pienryhmiä
Museotuokioissa matkataan menneestä nykyisyyteen 
valokuvien, esineiden ja tarinoiden innostamina.  Pien-
ryhmät vierailevat näyttelyissä ja harjoittelevat käden-
taitoja taidetyöpajoissa. Jokainen osallistuu kykyjensä 
ja voimavarojensa mukaan. Vuorovaikutus, omien taito-
jen esiin tuominen ja uuden oppiminen saa osallistujat 
hyvälle tuulelle.

Koulutuksia ja luentoja 
opiskelijoille ja henkilö-
kunnille
Miten museoaineistoja voi käyttää ikäihmisten kult-
tuuritoiminnassa? Konkarit -museolehtoria voi pyytää 
kertomaan aiheesta mm. sosiaali- ja terveysalan opis-
kelijoille tai työntekijöille. Vuosittain järjestetään myös 
koulutuksia, joissa tutustutaan uusiin museonäyttelyi-
hin ja kulttuurisiin menetelmiin.

Peräkonttimuseo
Peräkonttimuseo on auton tavaratilassa esiteltävä pie-
ni museonäyttely, jonka äärellä juttu luistaa. Kävijät 
katselevat esineitä ja kertovat omia muistojaan niistä. 
Peräkonttimuseon kesäkiertue piristää ikäihmisiä tule-
malla ryhmäkotien, lähitorien ja kerhojen pihoille.

KONKARIT
ikäihmisten 

museopalveluja
Lila Heinola, museolehtori

p.040 806 3079, lila.heinola@tampere.fi
Museokeskus Vapriikki

Alaverstaanraitti 5, Tampere

www.tampere.fi/konkarit
    konkarit_tampere
    Konkarit Tampere

Tilaa Konkarit -uutiskirje: 
https://uutiskirje-konkari.tampere.fi/

3/2023



Konkarit -toiminnasta iloa 
ikäihmisille 
Vuodesta 2012 alkaen tuotettu Konkarit -toiminta on 
lähipalvelua ikäihmisille päiväkeskuksissa, lähitoreilla, 
ryhmäkodeissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, kerhois-
sa ja omissa kodeissa. Museokokoelmia ja näyttelyitä 
hyödynnetään kekseliäästi, että mahdollisimman moni 
nauttisi kulttuurista ja taiteesta asuinpaikastaan riippu-
matta. Palvelun tuottamisen Tampereella mahdollistaa 
monia vuosia jatkunut tiivis yhteistyö sosiaali- ja terveys-
alan, museoiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa.

Lainattavat museopaketit kulttuurituokioihin
Lainaa museopaketti ilmaiseksi!

Lue ohjeet ja lisätiedot www.tampere.fi/konkarit 
Ota yhteys lila.heinola@tampere.fi

Äänimuseot

Äänimuseo on tamperelainen huipputuote! Laukkuihin 
pakatut äänimuseot sisältävät puurunkoisen soittolait-
teen, äänilevyt ja kirjan, josta löytyy historiatietoja, va-
lokuvia ja vinkkejä vuorovaikutteisiin tuokioihin. Äänet 
ovat aarteita arkistoista, jotkut tutumpia ja jotkut ka-
donneita. Kolmen erilaisen äänimuseon avulla voi teh-
dä muistelumatkan tai jopa jumpata äänien tahdissa. 

Valokuvat 

Muuttuvat ammatit
Muuttuvat ammatit -valokuvapaketti sisältää 18 kuva-
paria, joita vertailemalla muistellaan ammattien muu-
tosta menneinä vuosikymmeninä. Paketissa on nostal-
ginen video naisten työstä tekstiilitehtaassa.

Lomax & Tampere
Finlaysonin kutomomestari William Lomax oli innokas 
valokuvaaja, joka ikuisti 1800- ja 1900-lukujen vaihteen 
Tamperetta. Paketissa on valokuvien lisäksi palapelejä, 
muistipeli, video sekä Savupiippuja ja puhdasta kuuraa, 
William Lomaxin Tampere -kirja.

Esineet

Niin makaa kuin petaa
Niin makaa kuin petaa -esinepaketin avulla uppoudu-
taan vuodetekstiilien historiaan ja tutkitaan lakanapit-
sien yksityiskohtia, tarkkaa käsityön jälkeä ja paikkaa 
paikan päällä. Historiasta kertovassa kirjassa on run-
saasti kuvia.

Käsilaukun kätköissä
Arvoituksellisen 1960-luvun naisen käsilaukusta löy-
tyy kauneudenhoitovälineitä, koruja ja asusteita, sekä 
nailonsukat! Riemastuttavan paketin pienet esineet he-
rättävät muistoja mieleen.

Lapsuus ja lapsenhoito
Vauvan vaatteista, hoitovälineistä ja leluista tulee mie-
leen lapsuus ja vanhemmuuden ensiaskeleet. Lasten-
vaunut rullaavat -kirjasta löytyvät tutut lastenvaunut. 
Pipsa -nukelle on puettu röyhelövaatteet.

Muistatko vielä sen kahvihetken?
Ihastuttava aineisto tarjoaa kahvihetkeen 20 kpl Ara-
bian kahvikuppia, Tampellan damastiliinoja ja Dora Jung 
-kirjan. Varataan ja noudetaan autolla Kokoelmakes-
kuksesta, Kauhakorvenkatu 56. Tiedustelut liinu.gran-
berg@tampere.fi, puh. 040 779 5019.

Luonto

Luontotuokio
Luontotuokio -aineisto tarjoaa laajan valikoiman luon-
toääniä ja -kuvia. Valikoimassa on 25 ääntä eli lintujen 
laulua sekä veden, metsän ja niityn ääniä. Mukana mo-
nipuoliset luontokortit.

Kelo kertoo
Kelo kertoo -aineistossa on ihastuttava kelopuu, josta 
kuuluu luonnon ääniä. Äänet ja luontokuvat valitaan 
tabletilta. Immi Hellénin luontoaiheisia runoja kuunnel-
lessa mieleen tulvivat lapsuuden muistot. Mukana vä-
rikkäät luontokortit.

Taide

Taidetarvikesetti
Taidetarvikesetissä on upeita musteväriliituja ja laaduk-
kaat siveltimet. Väriliiduilla maalataan paperille, kan-
kaalle tai puulle, jonka jälkeen voi kostealla siveltimellä 
levittää ja tasoittaa väriä akvarellimaiseksi. Setin muka-
na voi lainata taidekortteja inspiraatioksi.

Muistatko Tampereen julkista taidetta?
Tampereen puistoissa ja julkisissa tiloissa on taideteok-
sia, joita monet muistelevat mielellään. Kolme erilaista 
kassia sisältävät valokuvia taideteoksista, tarinoita, mu-
siikkia ja kirjallisuutta, palapelejä ja muistipelin. Opas-
kirjassa on taustatietoja teoksista. Aineistot kuljetetaan 
nostalgisessa jenkkikassissa.


