
 Haminan kaupungin museot 

 Muistitietokeruu 1.2.-31.8.2022: Elämäni hevoset 

 Muistatko lapsuutesi hevoset? Oletko tehnyt työtä yhdessä hevosen kanssa? Onko 
 sinulla ollut turvallinen ystävä? Museo valmistelee valokuvanäyttelyä 1900-luvun 
 alkupuoliskon Haminan-Vehkalahden alueen hevosista. Samalla keräämme talteen 
 kokemuksia ja muistoja Kaakonkulman hevosista ja hevosten kanssa toimimisesta 1900- 
 ja 2000-luvuilta. 

 Hevosmuistosi voi olla peräisin kymmenien vuosien takaa tai aivan viime vuosilta. Se voi 
 olla lyhyt, pitkä tai jotakin siltä väliltä. Minkä tarinan tai millaisen hevospersoonan toivoisit 
 muidenkin tuntevan? Voit myös kertoa ”sivustakatsojana” esimerkiksi sukulaisesi tai 
 naapurisi suhteesta hevosiin. Erityisen hienoa on, jos voit liittää mukaan myös yhden tai 
 useampia valokuvia kertomuksiesi aiheesta. 

 Teksti voi olla lyhyt tai pitkä. Voit kertoa monesta asiasta tai vain yksittäisestä 
 sattumuksesta. Kertomuksesi voi olla tapahtunut vuosikymmeniä sitten tai vasta viime 
 viikolla – kaikki muistot ovat tärkeitä! 

 Voit kirjoittaa esimerkiksi seuraavista aiheista: 
 Millaisia lapsuutesi hevoset olivat? Mitä työtä ne tekivät ja miten niitä hoidettiin? Mitkä 
 olivat kotisi hevosten nimet? Miten hevosia kohdeltiin? Hevosen elinkaaren vaiheita? 
 Oletko ollut vastuussa hevosesta? Mieleenpainuvin hevosiin liittyvä sattumus elämässäsi? 
 Muistatko tarinoita erityisistä hevosista tai hevosen viisaudesta? Mitä olet tehnyt hevosten 
 kanssa? Onko hevonen ollut ystäväsi tai lohduttajasi? Onko sinulla ollut tuttu tai läheinen, 
 jonka suhde hevosiin on ollut erityinen ja näkyvä? Miksi hevonen on ollut sinulle tai 
 läheisellesi tärkeä? 

 Lähetä vastauksesi 
 ●  postitse: Haminan kaupungin museot / Elämäni hevoset, Kirkkokatu 1 B, 49400 Hamina 
 ●  sähköpostitse:  museot@hamina.fi 
 ●  verkkosivujen lomakkeella:  www.haminanmuseot.fi  >  Tapahtumat ja toiminta 

 Liitä mukaan 
 ●  nimesi ja syntymäaikasi 
 ●  osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi 
 ●  postitse lähettävään muisteluun myös omakätinen allekirjoituksesi 
 ●  jos lähetät valokuvia, liitäthän mukaan kuvan ottajan nimen ja mahdolliset yhteystiedot 

 sekä kuvanottovuoden tai arvion siitä, mikäli ne ovat tiedossasi. 
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 Jos sinulla on tarinasi tueksi myös valokuvia, joita haluat lahjoittaa museokokoelmiin, 
 huomioithan seuraavat seikat: 

 ●  Osaat kertoa jokaisesta kuvasta ainakin joitakin näistä seikoista: 
 missä kuva on otettu, keitä henkilöitä kuvassa on, mitkä ovat kuvassa esiintyvien hevosten 
 nimet, mikä on kuvan ottoajankohta, miksi kuva on mielestäsi tärkeä tallentaa 
 museokokoelmiin. 

 ●  Kuvat voidaan skannata museolla. Kuvat palautetaan niiden omistajalle skannaamisen 
 jälkeen vuoden 2022 aikana. Museo valitsee kokoelmiinsa talletettavat kuvat niiden 
 kulttuurihistoriallisen arvon mukaan. 

 ●  Jos haluat skannata kuvan itse, ota ensin yhteyttä museoon. Huomioithan museokuvien 
 talletuskokoon liittyvät tarpeet. Liian pieninä skannatuille kuville ei museoilla ole käyttöä. 
 (Kuvan tallennusmuoto .tif, kuvan resoluutio 600 dpi, kuvan koko pidemmällä sivulla 
 vähintään 3000 px.) 

 ●  Kuvia käytettäessä niiden yhteydessä mainitaan mahdollisuuksien mukaan valokuvaajan 
 nimi. 

 Tallennus- ja käyttölupa 

 Vastatessasi keruuseen annat luvan siihen, että vastauksesi ja valokuvasi sekä aineistoon 
 liittyvät henkilötietosi voidaan tallentaa Haminan kaupungin museoiden 
 kokoelmanhallintajärjestelmään. Aineistoa voidaan käyttää esimerkiksi näyttely- ja 
 tutkimusaineistona sekä painotuotteissa ja museon markkinoinnissa. Valokuvia ja otteita 
 vastauksista voidaan julkaista kaikille avoimissa julkisissa verkkopalveluissa (esim. 
 sosiaalinen media, sähköinen arkisto Finna.fi). Vastaamalla kyselyyn annat suostumuksesi 
 aineiston tallentamiseen ja hyödyntämiseen. Antamasi yhteystiedot jäävät vain museoiden 
 käyttöön. 

 Lisätietoja muistitietokeruusta: 
 ●  Haminan kaupungin museot / amanuenssi Nina Talvela, 050 475 8123, 

 nina.talvela@hamina.fi 

 Tietosuojalain mukaiset tallennusperusteet 

 Haminan kaupungin museot noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 Museo tallentaa saamansa henkilötiedot yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä tai 
 historiallisia tutkimustarkoituksia varten. Tietoja säilytetään pysyvästi museon tietojärjestelmässä. 
 Tietosuojaseloste on luettavissa verkossa osoitteessa: 
 https://www.hamina.fi/asukkaalle/kaupunki-ja-paatoksenteko/hamina-info/tietosuoja/ 

mailto:nina.talvela@hamina.fi
https://www.hamina.fi/asukkaalle/kaupunki-ja-paatoksenteko/hamina-info/tietosuoja/

