Tähkä-halli ja Sähkö- virtaa maaseudulle näyttely

Tähkä-halli on vuonna 2013 valmistunut museokäyttöön tarkoitettu rakennus, jonka sisustaminen ja
näyttelyn järjestäminen olivat tässä toteutetun hankkeen tavoite.
Rakennuksen julkisivulla ovat sisäänkäyntiovet, ja sisäänkäyntisuuntaan avautuva näkymä tuo mieleen
Pohjanmaalaisen talonpoikaistyylin. Rakennuksen takasivulla on kaksi suurta nosto-ovea ja rakennuksen
päädyssä kolmas ovi, jotka mahdollistavat suurten näyttelyesineiden siirtämisen esittelytilaan.
Näyttelytila muodostuu kahdesta osasta,
alakerran lattiatasosta ja yläkerran
parvesta.
Lattiatasoon on sijoitettu sähkölaitteista
ja maatalouden sähköistämisestä kertova
näyttelyaineisto, parvelle puolestaan
kotitalouden näyttely.

Maatalouden sähkönäyttelyn esineistö on sijoitettu
hallitilan seinustalle ja parven alla.
Pohjatasossa on runsaasti lattiapinta-alaa, jota voidaan
käyttää vuosittain vaihtuvien näyttelyiden sijoitustilana.
Vapaaseen lattiatilaan voidaan sijoittaa istuimia, jolloin
sitä voidaan käyttää kesäisin esiintymis- ja kokoustilana.

Tähkä-hallin lattiatason seinustalle on kerätty sähkön tuottamiseen ja siirtämiseen liittyvää esineistöä.

Polttomoottokäyttöinen generaattori,
vanhoja porakoneita.

Pientä generaattoria on käytetty
koulutustapahtumissa tuottamaan
virtaa elokuvakoneen käyttämiseksi.

Maataloudessa käytettyjä sähkömoottoreita

Sähkögeneraattori

Seinäpintaa elävöittävät sähkölinjojen rakentamisesta kertovat kuvat. Seinämälle on lisäksi pystytetty kaksi
sähköpylvästä ja asennettu kolmivaihejohtimet kuvaamaan 20kV:n voimalinjaa.

Tärkeimmät ja aivan ensimmäiset sähkönkäytön
sovellukset liittyivät karjatalouteen ja eläinten
hoitoon, mikä johtuu karjatalouden keskeisestä
merkityksestä maatalouden harjoittamisessa.
Viereisessä kuvassa on maidonjäähdytykseen
liittyvää näyttelyaineistoa.

Sähköistämisen merkitystä lypsytyössä
esittelee täydellinen lypsylaitteisto, joka on
koottu laudasta rakennettuun
pystyseinämään siten, että seinämän toinen
puoli kuvaa navettaa maitoputkineen ja
lypsimineen...

…. ja seinämän toisella puolella on näkymä
maitohuoneesta.

Irtonaiset näyttelyesineet on asetettu
valkoiseksi maalattujen kuormalavojen
päälle, jotta esineiden järjetystä voidaan
tarpeen tullen helposti muuttaa.
Kuvassa on veden pumppaamiseen
käytettyjä sähköpumppuja ja lypsykoneen
tyhjöpumppu.

Osa tauluista esittelee sähköä tai
sähkölaitteita yleisesti.

Osa tauluista kertoo sähkön käyttöönottoon liittyvistä tapahtumista, osa taas liittyy sen
muutoksen kuvaamiseen, jonka teknistyminen aiheutti työtehtävissä.
”Museo ilman tarinaa on vain tavaranäyttely”.

Osassa tauluista kerrotaan mitä välillisiä
vaikutuksia työtehtävien helpottumisella ja sitä
kautta tapahtuneella työvoimatarpeen
vähenemisellä oli maaseudun asujamistoon ja
koko yhteiskunnan elinkeinorakenteen
kehittymiseen.

Esineisiin tai niiden
läheisyyteen on
kiinnitetty pienet
opastekyltit.
Jälkeenpäin on todettu,
että musta teksti
valkealla pohjalla olisi
ollut parempi
vaihtoehto.

Ja museon sisänäkymän elävöittämiseksi
kattoon on ripustettu kankaalle painettuja
kuvia.

Liperin osuusmeijerin historiasta
kertova näyttelyosuus ei sisällä
lainkaan esineistöä, vaan siitä
kerrotaan kuvien ja tekstin avulla.

Näyttelyn parvitilassa on kotitalouden sähköistämiseen
liittyvä näyttely. Näyttelyn tarkoituksena on kertoa, kuinka
naisten tekemä kotitaloustyö on helpottunut teknistymisen
seurauksena.
Neuvonnalla on ollut suuri merkitys uuden tekniikan
käyttöönotossa. Tässä tehtävässä ovat toimineet eri
neuvontajärjestöt, Marttaiitto, Maa- ja Kotitalousnaiset sekä
Työtehoseura.

Parvitilaan on rakennettu -50 -luvun maalaiskodin
keittiö-interiööri eristämällä se muusta
näytteltilasta vaneriseinillä.
Keittiöön on koottu erilaisia kodin sähkölaitteita
-50, -60 ja -70 luvulta.
Keittiö on sisustettu ajatuksella ”tältä se silloin
näytti, tätä se oli”.

Kotitalousnäyttelyn toinen osa kertoo
kodinhoitoon liittyvästä teknisestä
kehityksestä.

Pyykipesuun käytettyjä koneita

Siivous

Olohuone, jossa -60 -70 -luvun viihdeelektroniikkaa.

Vaatehuolto

Näyttelyn pienesineistö on sijoitettu hyllyille, jotka
rakennettiin siten, että hyllylevyinä toimivat
rakennuksen ulkoseinän pystyruoteiden väliin
kiinnitetyt laudat ja takaseinänä rakennuksen
ulkoseinä. Tausta maalattiin valkoiseksi ja hylly
peitettiin lasittamalla.
Lopputulos on persoonallisen näköinen, ja
kustannuksia säätettiin, kun hyllyjä ei tarvinnut
hankkia erikseen.

Osa hyllyistä toimii koristeina.

Parvella on kotitalouden teknistymisestä kertova
näyttely.
Parvitilan näyttelyesineistö on luonteeltaan
pysyvämpää, sitä voidaan täydentää, mutta sitä ei ole
tarkoitus vuosittain vaihtaa.
Parvelle päästään sen molemmissa päissä olevia
portaita pitkin.
Liikuntavammaisten pääsy parvelle on vaikeaa, mutta
hissin tai vastaavan ratkaisun rakentamiseen ei
kustannusten suuruuden takia ole mahdollisuutta.
Parven kaiteeseen on kiinnitetty Liperin ja
maakunnan historiasta kertovia kuvia.

Tähkä-hallin yleisön sisäänkäyntiin
tarkoitetun oven vieressä on tilat
asiakkaiden vastaanottamista
varten.
Siinä voidaan periä sisäänpääsymaksu, ja saatavilla on esitteitä ja
muuta materiaalia, jota myydään
seuran toiminnan rahoittamiseksi.

Näyttelytilan lisäksi Tähkä-halliin kuuluu
alakerran lämmin toimistotila, jossa on lisäksi
pieni keittiöpöytä ja WC.
Toimistotila on sisustettu hankkeen aikana, ja
hanketyöntekijä on käyttänyt sitä omana
työtilanaan.
Toimistotilassa on tietokone, Internet-yhteys,
tulostin sekä hyllykköjä ja kaappeja asiakirjojen
säilyttämistä varten.

Rakennuksen yläkerrassa on toinen
lämmin tila, jonne on hankittu
varastohyllyjä, ja jonne voidaan sijoittaa
Liperi-Seuralle kuuluvaa arkistomateraalia
sekä sellaista esineistöä, joka vaatii
talvisin lämmintä säilytyspaikkaa.
Yläkerran tilassa on myös pöytä ja tuoleja,
joten tätä samaa tilaa voidaan käyttää
myös kokousten pitopaikkana.

Näyttelyn suunnittelussa ajateltiin myös
lapsiperheitä.
Lasten leikkipaikka sijoitettiin hallin alakerran
päätyyn jääneeseen vapaaseen tilaan. Sinne
sijoittiin leikkimökki, leikkikaluja ja lasten
piirustuspöytä.

Maagiset rikkaudet
Paran uskottiin olevan talon emännän tekemä ja
synnyttämä maaginen olento, joka kantoi vaurautta
toisista taloista talon emännälle.
Taloon oli tullut piika, joka ei tiennyt emännän
synnyttämästä taikaolennosta. Kun talonväki lähti
sunnuntaina kirkkoon, emäntä vain varoitti piikaa:
”Älä säikähdä, jos näet tällä aikaa jotakin erikoista.”
Piika ei tiedä mitä emäntä tarkoittaa, ja yksin
jäätyään hän näkeekin kummallisen olennon
piimäkiulun laidalla. Piika säikähtää olentoa, joka
on tietenkin Para kantamassa piimää emännän
kiuluun, ja kopsauttaa tätä piimäkauhalla. Para
kuolee ja samalla hetkellä kuolee myös talon
emäntä kirkon rappusille.
Liperi-Seuran Para asuu portaitten alla, jossa hänet on suojattu kanaverkolla, ettei tarina piimäkauhalla
kopsauttamisesta pääsisi toistumaan.
Niin; ”museo ilman tarinaa on vain tavaranäyttely”.

