Keuruun Veräjä
Tule mukaan keräämään ja tallentamaan keuruulaista kulttuuriperintöä!
Keuruulla on pitkä historia ja rikas paikallisperinne, mutta niihin liittyvä tieto ja dokumentit ovat hajallaan ja
osin tallentamatta. Monet toimijat ja yksityiset henkilöt ovatkin kiinnostuneita kulttuuriperinnön tallentamisesta ja hyödyntämisestä eri tarkoituksiin. Tiedosta hyötyvät mm. alueen matkailu, koulut, historiatietoiset
paikalliset yritykset ja muut toimijat sekä luonnollisesti jokainen keuruulaisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostunut yksityishenkilö. Kotiseudun historiasta, eilisestä ja toissapäivästä, on syytä olla ylpeä ja siitä kannattaa
kehittää ideoita nykypäivään.
Kulttuuriperintöön kuuluu koko elämän kirjo – arkielämä, juhlaperinne, tapahtumat, tavat, ruoka, käden taidot, rakennettu ympäristö, yhdistyselämä, elinkeinotoiminta, paikat, maisema, luonto, kuvamateriaali, taideteokset jne. Veräjä järjestää aiheen ympärille erilaisia tapahtumia, kursseja, tempauksia ja työpajoja tiedon
keräämisen ja tallentamisen tueksi.

Mikä Keuruun Veräjä?
* Keuruun kaupunginkirjaston,
Keuruun museon, keuruulaisten
yhdistysten ja kaikkien paikallisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden yhteistyöverkosto ja
kohtaamispaikka.
* Tavoitteena on yhteisöllisyyden
ja osallisuuden lisääminen, keuruulaisuuden tarinallistaminen
sekä historiatiedon välittäminen
kaikille keuruulaisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.
Lisätietoja:
hankevetäjä Liisa Vesterinen
puh. 040 588 0651
liisa.vesterinen@keuruu.fi
kirjastotoimenjohtaja
Johanna Hämäläinen
puh. 0400 168 415
johanna.hamalainen@keuruu.fi
kirjastovirkailija Hanne Rokkonen
puh. 0400 208 762
hanne.rokkonen@keuruu.fi

Kuluneen kesän aikana Veräjä järjesti kirjastossa opastusta kuva- ja äänimateriaalien digitoimiseen. Matkalla enkelimuistoja oli kolmen illan
tapahtumasarja, jossa kerrottiin henkilötarinoita hautakivien takaa.
Lisäksi hanke oli mukana Vanhan Keuruun SuviSunnuntai–tapahtumissa
sekä järjesti Keuruun Museossa kansallispukujen näyttelyn. Keurusselällä risteiltiin M/S Elias Lönnrotilla, jolla paikalliset oppaat kertoivat elämästä ja luonnosta järven saarissa ja rannoilla.
Tulevan syksyn aikana on tarjolla kansalaisopistossa Perinteen tallentamisen Veräjä- työpajakurssi, luentosarja Miehiä ja naisia teiden nimien
takana sekä yleisöluento Tekijänoikeudet ja henkilötietosuoja perinteen
keruussa. Lisäksi Haapamäellä palautellaan mieliin menneitä muistelupiirissä ja Liesjärvellä järjestetään 13.9. Kahvia ja kohtaamisia –tilaisuus.
Muista tulevista tapahtumista tiedotetaan lähemmin kauppojen ilmoitustauluilla, paikallislehdessä, menoinfossa ja hankkeen fb-sivuilla.
Joulukuussa julkaistaan Keuruun Veräjä –kotiseutusivusto, jonne kerätään tietoa paikallisesta kulttuuriperinnöstä sen eri aloilta. Sivusto tukee
kulttuuriperintöön liittyvää pedagogista työtä ja on kaikille avoin keuruulaisen kulttuuriperinnön näyteikkuna ja tietopankki. Sivustolle on
yritysten ja yhdistysten mahdollista saada näkyvyyttä ostamalla ilmoitustilaa ja näin osoittaa kiinnostuksensa paikkakunnan ja oman kulttuuriperintönsä hyödyntämiseen.
Veräjästä onkin tarkoitus tehdä paikallinen brändi, joka yhdistää jatkossa kaikki toimijat, tapahtumat ja julkaisut. Hanke toteuttaa samalla
myös itsenäisyyden juhlavuoden valtakunnallista Yhdessä-teemaa ja se
on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa.

