This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the
original in pagination and typographic detail.
Please cite the original version: Honkonen, A. & Leppäniemi, T. (2020) Kulttuurisyksy - mitä
tehdä, minne mennä etänä? Eläkkeensaaja 50:5, 10.
Saatavilla: https://www.ekl.fi/site/assets/files/5828/esaaja_5_2020_sivuja.pdf

10

ELÄKKEENSAAJA-LEHTI 5/2020

TEKNOLOGIATERVEISIÄ LAUREASTA

Kulttuurisyksy – mitä tehdä, minne mennä etänä?
Tässä artikkelissa esitellään muutama etäosallistumisvinkki kulttuurinnälkäisille. Kaikki suositellut linkit oheisessa listassa.

Teatterin maailmaa

Epävarma pandemiatilanne pelottaa ja pitää yhä monet meistä kotioloissa. Syksyn tullen kotoisa olohuone ja sohvannurkka tai muu kodin
lempipaikka onkin houkutteleva tapa viettää vapaa-aikaa, mutta vailla
tekemistä ei tarvitse olla.

Teatteri kotisohvalle
-sivustolle kerätään tietoa
teattereiden erilaisista verkossa tapahtuvista esityksistä ja teostallenteista.
Pitkästä listasta löytyy jokaiselle jotain!
Teatterin maailmaan voi
hypätä myös historian näkökulmasta: Teatterimuseon nettisivulta löytyy useita verkkonäyttelyjä muun
muassa Suomen teatterihistoriasta 1700-luvulta nykypäivään sekä lavastajien
työstä.
Kuunteletko kulttuuria
mieluummin muiden askareiden ohessa? Turun kaupunginteatteri on julkaissut
Väliaika-nimisen podcastin,
jossa syvennytään teatterin
maailmaan, sen arkeen ja
juhlaan, ilmiöihin ja kulissien takaisiin sattumuksiin.
Podcastia voit kuunnella
esimerkiksi Spotify-alustan
kautta hakusanalla “Väliaika”.

LOTAN JA PAPAN KORONALAULUT nousivat keväällä
suureen suosioon. Idea on
yksinkertainen mutta viihdyttävä: parikymppinen
Lotta ja hänen isoisänsä
laulavat vanhoja tuttuja
iskelmiä ja laittavat videot
kaikkien kuultavaksi. Laule-

Pääkaupunkiseudulla
toimivan Helmet-kirjaston
asiakkaat voivat maksutta
kuunnella lukuisia äänikirjoja sekä lukea niin e-kirjoja
kuin digitaalisia sanoma- ja
aikakauslehtiä kotimaasta
ja ulkomailta.
Osassa Helmet-kirjastoista on mahdollista rekisteröityä myös erikoiskirjasto
Celian asiakkaaksi. Celia
tuottaa äänikirjoja kaikille,
joille painetun tekstin lukeminen on hankalaa näkövamman, sairauden, lukihäiriön tai muun vastaavan
syyn vuoksi. Celian asiakkaaksi liittymiseen ei kirjastossa vaadita lääkärintodistusta, vaan oma suullinen
ilmoitus lukemisesteestä
riittää.
LOPPUUN VIELÄ VINKKI
seminaarista. Tiistaina 6.10.
klo 9–16 järjestetään suomenkielinen Happy Golden
Days – vanhustyön verkkoseminaari, jossa esitellään
onnistuneita innovaatioita
ja toteutuksia vanhustyön
parissa. Seminaari on maksuton ja kaikille avoin.
Tämä ei suinkaan ole ainoa
laatuaan, verkon välityksellä voi oppia vaikka mitä
uutta ja mielenkiintoista
– vain taivas ja google-hakusanat ovat rajana!

Elävää kuvaa
ja musiikkia
Soisiko tänään Kulkurin
valssi, naurattaisiko Pekka
Puupään edesottamukset
vai kaipaatko jännitystä
Komisario Palmun kanssa?
Elonetissa on katsottavissa
iso liuta pitkiä elokuvia.
Lisäksi sieltä löytyy tuhansia mainos-, dokumentti- ja
lyhytelokuvia. Myös kaikki
sota-ajan uutiskatsaukset ja
Finlandia-katsaukset ovat
vapaasti katseltavissa.
Kotimaan matkailua etänä tarjoaa muun muassa
Vantaa-kanava. Heidän sivuillaan voi tehdä virtuaalimatkoja kaupungin historiaan, nykypäivään, paikkoihin ja tapahtumiin. Tutustu
esimerkiksi Kuusijärven
historiaan, Hämeenkylän
kartanon alueen värikkäisiin vaiheisiin tai vieraile
maatalousmuseossa. Rockmusiikin ystäville on tarjolla Louhela Jamin musisointia.

Kirjastojen tarjoamat
e-palvelut

Kuva: Pexels Photo

lun lomassa Lotta ja pappa
myös jutustelevat, syövät
lettuja ja lukevat päivän
postia.
Alkoiko sinuakin laulattaa? YouTubesta löytyy
myös OsmyTV, jossa voit
yhtyä yhteislauluun. Videoilla kuuluu musiikki ja
laulu, ja laulujen sanat ovat
näkyvillä. Eli jokaista säkeistöä ei tarvitse muistaa
ulkoa. Repertuaarista löytyy ainakin kesälauluja,
ikivihreitä ja iltalauluja.
Voit myös ottaa kuulijan
roolin Marita Taavitsaisen,
Teijo Lindströmin ja Mikael
Konttisen tähdittämässä
Ikivihreät -kesäkonsertissa,
jonka on lahjoittanut Siskot
ja Simot -luovan välittämisen yhteisö.

Poliisimuseosta Louvreen, elektroniikkamuseosta Guggenheimiin
Toukokuussa 2020 avattiin digimuseo.fi -palvelusivusto, jonka kautta kuka

Anniina Honkonen
Tiina Leppäniemi
tahansa voi nauttia museoiden sisällöistä missä ja
milloin vain. Digimuseo.fi:n
kautta pääsee omalta kotisohvaltaan käsin tutustumaan esimerkiksi perus- ja
erikoisnäyttelyihin, kuten
Apteekkimuseoon tai Helinä Rautavaaran museoon
joko yksin, yhdessä ystävän kanssa tai opastetulle
kierrokselle. Saman sivuston kautta voi tehdä myös
retkiä kulttuuriympäristöissä tai osallistua luennoille
tai avoimiin keskustelutilaisuuksiin.
Poliisimuseon Poliisi
paikalla! -näyttelyn virtuaalikierroksella voi tutustua
mm. pyövelin ammattiin
sekä muistella kieltolain
aikaa. Virtuaalikierroksen
lisäksi Poliisimuseon sivuilla on avoinna erilaisia verkkonäyttelyitä, kuten poliisin työnkuvan ja toimintaympäristön muutoksista
itsenäisen Suomen aikana.
Virtuaalisesti vierailtavissa olevista museoista

Suomessa ja ulkomailla on
lukuisia listauksia, katso
lisää oheisesta linkkilistasta.

Jumppaa, humppaa
ja luonnonpuistoja
Amerikkalaisiin luonnonpuistoihin pääsee tutustumaan niin ikään kotisohvalta. Päivän aikana voi retkeillä vaikkapa Alaskan ja
Floridan kautta Hawaijille.
Suomessakin pääsee katsomaan livekuvaa esimerkiksi
ilvesten ja karhujen elämästä.
Jos luontokohteiden
katselu saa omankin kehon
levottomaksi, voit liikkua
jumppavideoiden opastuksella. Voitaksen sivuilla on
helppoja ohjevideoita
ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoitteluun.
Jos menojalkaa vipattaa
enemmänkin, niin tanssikoulu HSDS tarjoaa esimerkiksi samba-, cha cha-, jiveja latino show -tunteja.

Tutustu linkkilistaan
https://elonet.finna.fi/
https://www.teatterimuseo.
fi/fi/Teatterimuseo-virtuaalisesti
http://teatteri.turku.fi/podcast
https://elamisentaidetta.fi/
halo/
https://kavi.finna.fi/
https://vantaakanava.fi/
youtube.com/lottajapappa
https://www.youtube.com/
user/OsmyTV/videos
https://digimuseo.fi/mika-digimuseo/
https://www.poliisimuseo.fi/
nayttelyt/verkkonayttelyt
https://www.voitas.fi/jumppavideot/
https://www.laurea.fi/ajankohtaista/tapahtumat/happy-golden-days--vanhustyon-seminaari/

