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Jalkautuva museo -hankkeesta syntyi pysyvä toimintamalli museon yleisö- ja kokoelmatyöhön
Keväällä Sastamalan seudun museon päättyneessä Museoviraston rahoittamassa Jalkautuva museo hankkeessa kehitettiin uudenlainen toimintamalli alueen kulttuuriperinnön tallentamiseen ja esittämiseen.
Hankkeen ensimmäinen kyläkumppani oli Keikyän museo- ja kotiseutuyhdistys. Yhdistyksen vapaaehtoisten
kanssa testattiin toimintatapaa, jossa kyläkumppani valitsee kohteen ja jota tallennetaan yhdessä museon
kanssa. Projektissa tallennettiin paikalliseen sarvikampaperinteeseen liittyvää aineistoa kuten valokuvia,
muistoja sekä tietoja vanhoista työtavoista ja kampaverstaista.
Muisteluilloissa kerätyt valokuvat on koottu Topoteekki-verkkoarkistoon osoitteeseen:
www.sastamala.topoteekki.fi. Verkkoarkistossa voi tutustua myös hankkeen aikana toteutettuun
Sarvikamman tarina -videoon. Kouluille suunnattu video tuotettiin yhteistyössä Voionmaan
koulutuskeskuksen sekä Sastamalan Opiston teatteritaiteen opiskelijoiden ja Romulan Taiteellisen Teatterin
kanssa. Lisäksi projektista tehtiin toiminnallinen Sarvikamman tarina -laukkunäyttely, joka on lainattavissa
kouluihin tai esimerkiksi palvelukeskuksiin.
Tämän vuoden kyläkumppanina on Lantulan seudun kyläyhdistys
Jalkautuva museo -hankkeesta jäi Sastamalan seudun museolle pysyvä Kyläkumppani-toimintamalli. Tänä
vuonna toimintaa on jatkettu Lantulan seudun kyläyhdistyksen kanssa ja tallennuskohteena on kyläsahan
historia.
Kyläkumppanimallin lähtöajatuksena on, että talletettavan ja esille tuotavan kulttuuriperinnön aihe tai
teema syntyy kyläläisten tai esimerkiksi paikallisen yhdistyksen omasta aloitteesta. Museo tarjoaa
paikallisyhteisön käyttöön kulttuuriperinnön tallentamiseen liittyvän asiantuntemuksensa ja opastaa
projektissa. Kyläkumppani taas toteuttaa tallentamistyön ja saa siihen tarvittaessa koulutusta museon
henkilökunnalta. Kerätystä aineistosta osa kootaan Topoteekki-verkkoarkistoon ja osa tallennetaan
harkinnanvaraisesti museon kokoelmiin.
Kyläkumppanimalli huomattiin Euroopan neuvostossa
Jalkautuva museo -hanke sekä Kyläkumppani-malli valittiin kesäkuussa Euroopan neuvoston
Eurooppalaisen kulttuuriperintöstrategian hyvien käytäntöjen (Golden Collection) luetteloon. Hankkeessa
olivat mukana Sastamalan kylät ry., Sastamalan kulttuuripalvelut, Sastamalan kirjasto, Sastamalan Opisto
sekä Pirkanmaan maakuntamuseo.
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Sastamalan seudun museon kesäkuulumisia
Näyttelymme Tornihuvilassa kertovat rikkaasta kulttuurihistoriastamme. Taidenäyttely Jälkemme – Aika,
taide, historia on kuvataiteilija Heidi Piipon ja Sastamalan seudun museon yhteistyön tulos. Näyttelyssä

kuljetaan hentojen kasvien keskeltä lumiseen metsään. Samalla tutustutaan mielenkiintoisiin
paikallishistoriamme yksityiskohtiin. Näyttely on avoinna elokuun loppuun saakka. Pienoisnäyttelyssämme
Kirjavan kaupunkimme helmiä tutustutaan kirjapääkaupunkimme historiaan. Näyttely on avoinna
marraskuun loppuun saakka.
Tietopalvelua tarjoamme taas elokuussa normaalisti: Kysy kokoelmista Tornihuvilassa torstaisin klo 10-16,
asiakirja-arkisto on avoinna kuukauden viimeisenä perjantaina klo 13-17 sekä sopimuksen mukaan.
Tietopalvelut on suljettu heinäkuun ajan.
Huomaa myös professori Markus Hiekkasen luento ”Keskiajan kirkkokulttuuria Sastamalassa” tiistaina 23.7.
klo 16.

