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Äänimuseo 10:ssä kuikka huutelee ja sade ropisee pärekatolle
Ikäihmisten muisteluhetkiä varten on valmistunut Äänimuseo 10, joka sisältää 30 arkistojen kätköistä
löydettyä ääntä. Luonto- ja maaseutuääniä sisältävän Äänimuseon avulla voi toteuttaa vuorovaikutteisen
äänimatkan erilaisiin töihin ja vuodenaikoihin. Valikoimaan kuuluu menneisyyden ääniä mm. heinäpellolta ja
navetasta sekä ihmisen työskentelyn ääniä käsitöiden parissa. Äänimuseoon kuuluu myös käyttöopas, joka
sisältää äänien tausta- ja historiatietoja, arvoituksia ja sananlaskuja sekä ääniin liittyviä tuolijumppaohjeita.
Helppokäyttöinen Äänimuseo on kauniin puukotelon sisällä oleva tekninen laite, joka soittaa ääniä puisista
äänilevyistä. Äänimuseon teknisen suunnittelun, muotoilun ja toteutuksen on tehnyt mediataiteilija Matti
Niinimäki. Äänimuseon sisällön ja käyttöoppaan on toteuttanut museolehtori Lila Heinola. Äänimuseon
tuotanto kuuluu kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn Konkarit - Ikäihmisten museopalveluja -toimintaan.

Äänimuseo 10 äänet
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Höyryjuna lähtee asemalta
Tammerkoski pakkaspäivänä
Lunta luodaan vanerilapiolla
Luistelua hokkareilla järven
jäällä
Kävelyä lumisella tiellä
metsässä
Pilkkijä kairaa reikää jäähän
Aisakello helkkää rekiajelulla
Halkojen pilkkomista
kirveellä
Tulen tekoa pönttöuuniin
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Siili tuhisee
Kuikka huutelee järvellä
Kalamies virvelöi rannalla
Kalan perkausta veden
äärellä
Uimari hyppää laiturilta
veteen
Laulujoutsen lähtee lentoon
Sade ropisee pärekatolle
Viikatteen teroitusta
Heinän niittoa viikatteella
Heinäpellolla
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Hevonen tervehtii
Lampaita kesälaitumella
Lehmät ammuvat navetassa
Lehmää lypsetään käsin
Maitoseparaattorin
pyöritystä
Seppä takoo rautaa
Nikkari höylää puuta
Kutoja kutoo räsymattoa
Maton pesua laiturilla
Vanha seinäkello lyö 12
Käkikello äänessä

Äänimuseon käyttö ja lainaaminen
Ikäihmisille toimintaa järjestävät palvelu- ja ryhmäkodit, päiväkeskukset ja kerhot, yhteisöt, järjestöt ja
yhdistykset voivat lainata Äänimuseota käyttöönsä ilmaiseksi.
Äänimuseo 10 on pakattu kuljetusta varten kätevään salkkuun. Salkun mitat ovat noin 42x50x16 cm, paino on
noin 8 kg.
Äänimuseo varataan etukäteen ja laina-aika sovitaan tarpeen mukaan (enintään noin 2 viikkoa). Lainaaja
noutaa ja palauttaa Äänimuseon sovittuna aikana kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn toimistoon, Väinö Linnan
aukio 15, Tampere.
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