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MOUSEUM
Raunistulan nukkekotikerho 10 vuotta
14.5.2021–2.1.2022 Aboa Vetus Ars Nova
Turkulaisten suosikkihiiret seikkailevat pienoismuseo Mouseumissa
Raunistulan nukkekotikerhon 10-vuotisjuhlanäyttely nähdään Aboa Vetus Ars Novassa
Raunistulan nukkekotikerhon 10-vuotisjuhlanäyttelyssä nähdään hiirten pienoismuseo nimeltään Mouseum.
Yli nelimetrinen kokonaisuus koostuu seitsemästä erillisteoksesta. ”Juhlavuoden näyttely ilmentää osuvalla
tavalla sitä, mistä koko (aikuisten) nukkekotikerhoilussa on kyse: siinä yhdistyvät kerholaisten mielikuvitus ja
kädentaidot”, nukkekotikerhon näyttelyvastaava Johanna Lehtonen iloitsee.
Näyttelykokonaisuuteen kuuluu seitsemän niin sanottua roomboxia, joista jokainen esittää yhtä museotilaa.
Osiin jakaminen mahdollistaa kunkin tilan itsenäisen työstämisen. Mouseumin mittakaava on 1:12, joka on
Pohjoismaissa tavallisin nukkekodin kokosuhde. Juhlanäyttelyn on toteuttanut 12 hengen tiimi: Katariina
Betlehem, Pirja Karjalainen, Riitta Kuortti, Eija Luoto, Ninna Mäkinen, Johanna Lehtonen, Katja Oksa,
Isto Saarinen, Titta Saarinen, Katri Suikki, Arja Tervakoski ja Meri Virtanen.
Tarinallinen näyttely on täynnä upeita yksityiskohtia. Mouseumin elementit ovat museomaailmasta tuttuja.
Kauniisti valaistu piha-alue kutsuu viihtymään, ja museokauppa tarjoaa taidetarvikkeita ja lahjatavaroita.
Verstaan puolella museomestarin työkalut ovat hyvässä järjestyksessä. Mouseumin uusi teemanäyttely Sano
juusto – Say Cheese on houkutellut runsaasti yleisöä museoon.
”Vierailijat voivat kurkistaa kiireiseen myymälään, seurata ateljeen harrastajaryhmän oppituntia ja pysähtyä hetkeksi
Café Auran herkkuvitriinin äärelle”, Raunistulan nukkekotikerholaiset kertovat. ”Toivomme, että näyttelystä
välittyy yhteisen tekemisen ilo!”.
”Tämä on todellinen hyvän tuulen näyttely, joka kiehtoo takuulla kaikenikäisiä museokävijöitä. Mouseum on täynnä
taidokkaita yksityiskohtia ja hauskoja viittauksia Aboa Vetus Ars Novan näyttelyihin ja kokoelmiin. Arkeologina
suosikkini on tietysti Mouseumin piha-alueen työmaalta löytynyt jännittävä sensaatio”, kertoo museolehtori Janna
Jokela.

Raunistulan nukkekotikerho on turkulaisten harrastajien aktiviinen yhteisö, joka on kokoontunut vuodesta
2010 saakka. Toiminnassa on mukana noin 20 henkilöä, jotka kokoontuvat pienryhmissä. Kerhon näyttelyt
ja niiden aiheet päätetään yhteisesti ja myös ohjaamisvastuu kiertää jäsenten kesken. Nukkekotikerho on
toteuttanut useita näyttelyitä ja osallistunut menestyksekkäästi Turun Kaunein jouluikkuna -kilpailuun.
Kerhon tunnusmerkiksi muodostuneet hiiret tavattiin ensimmäistä kertaa joulusomistuksessa vuonna 2012.
Raunistulan nukkekotikerholla on ollut näyttelyitä esimerkiksi Vanhalla Raatihuoneella, Turun Finnkinon
aulassa, Turun Kaupunginteatterin vitriini-ikkunassa sekä Uudenkaupungin Automuseossa ja Turun
kaupunginkirjaston lastenosastolla. Aboa Vetus Ars Novassa kerholaisten töitä nähtiin 2016. Samaan aikaan
esillä oli näyttely Nukkekoteja Lontoon Victoria and Albert Museum of Childhoodin kokoelmasta.
Raunistulan nukkekotikerho on saanut juhlavuoden näyttelyn toteuttamiseen tukea Turvanasta Oylta.
MOUSEUM on esillä Aboa Vetus Ars Nova -museon raunioalueella 2.1.2022 saakka. Museo on avoinna
tiistaista sunnuntaihin klo 11−18. Kesäkaudella 28.6.–1.8. museo on avoinna joka päivä klo 11−18.
Aboa Vetus Ars Nova avautuu yleisölle perjantaina 14.5. koronapandemiasta johtuneen kiinniolon jälkeen. Museo
huolehtii yleisön turvallisuudesta monin tavoin. Ohjeet turvalliseen museovierailuun löytyvät museotiloista sekä
museon verkkosivuilta: www.aboavetusarsnova.fi/fi/uutiset/ohjeet-turvalliseen-museovierailuun
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