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ENERGIAA, KOKEMUKSIA, MUISTOJA –  

LAURI NAUTELAN KERTOMUSTA ETSIMÄSSÄ 
sunnuntaina 20.11.2022 klo 15 Nautelankosken museossa 

 
Näytelmäkirjailija Seppo Parkkinen kertoo Nautelankosken museossa sunnuntai-iltapäivällä 
20.11.2022 Lauri Nautelasta tekeillä olevan näytelmän taustatutkimuksesta sekä käsikirjoi-
tuksen työprosessista. Lauri Nautela oli lietolainen tilanomistaja ja Nautelan kartanon toi-
nen perijä. Hän oli myös kotiseutuharrastaja, keräilijä ja arvostettu maallikkoarkeologi, joka 
vuosien mittaan keräsi laajat kulttuurihistorialliset ja arkeologiset kokoelmat. Seppo Park-
kisen käsikirjoitus pohjautuu Liedon museossa olevien Lauri Nautelan arkiston ja kokoel-
mien syvälliseen tutkimiseen. 
 
Seppo Parkkinen pohtii esitelmässään Lauri Nautelan kertomusta etsimässä muun muassa 
seuraavanlaisia kysymyksiä:  
Mitä jälkiä inhimillisestä kokemuksesta ja eletystä elämästä arkistoitu tieto, esine, muisto 
säilyttää? 
Millä tavalla tällaista tietoa voi lähestyä? Miten tällaista tietoa voi käyttää näytelmän ja 
teatteriesityksen lähtökohtana ja materiaalina?  

Missä tässä aineistossa on henkilön kertomus? Millainen kertomus se on? 

 
Parkkisen näytelmä liittyy Lauri Nautelan keräilystä, kokoelmista ja elämästä kertovaan 
näyttelyyn, jota parhaillaan tehdään Liedon museossa. Näyttely valmistuu kesäksi 2023 ja 
on esillä Nautelankosken museossa useamman vuoden ajan. Lauri Nautelan elämästä ker-
tovan näytelmän ensi-ilta, kantaesitys on kesäkuussa 2023 Nautelankoskella. 
  

 

Turkulainen Seppo Parkkinen on valmistunut dramaturgiksi vuonna 1985. Hän on 
työskennellyt lähes kaikissa maamme ammattiteattereissa, Radioteatterissa ja eri tanssite-
attereissa. Hän on kirjoittanut käsikirjoituksia, dramatisointeja, sovituksia, kuunnelmia, 
librettoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hän on myös kääntänyt näytelmätekstejä.  Parkkinen 
on toiminut pitkään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opettajana. Hän on turkulaisen, 
työtavoiltaan teatterikentällämme uraauurtavan Teatteri Kolmas Tila – Tredje Rummet ry:n 
näytelmäkirjailija. Teatteri tunnetaan pitkäjänteisestä ja syvällisestä tieteen ja taiteen 
välisestä dialogista ja yhteistyöstä, joka on jatkunut jo yli kymmenen vuoden ajan.  
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Lauri Nautelan museo ja kahvila ovat avoinna ennen tapahtumaa kolmen tunnin ajan puo-
lesta päivästä alkaen. Esitelmän kuulijat voivat tutustua rakenteilla olevaan näyttelyyn 
myös Seppo Parkkisen esityksen jälkeen. Esitelmään ja museoon on vapaa pääsy, tilaisuus 
on kaikille avoin. Tapahtuma on osa sateenkaarihistoriakuukautta, jota koordinoi Sateen-
kaarihistorian ystävät ry. 
 

Kuva: 

Lauri Nautela Kuivurinmäen rautakautisen muinaisjäännöksen luona Liedossa Nautelan 

kartanon mailla. (Kuva: Liedon museo.) 

 

Tapahtuman järjestää:  
Liedon museo. 
 
Tapahtumapaikka ja -aika:  
Nautelankosken museo, Lauri Nautelan museon auditorio, 
Nautelankoskentie 40, 21360 Lieto As. 
sunnuntai 20.11.2022 Seppo Parkkisen esitelmä klo 15, 
Lauri Nautelan museo avoinna klo 12 – 15. 
 
 
Lisätiedot: 
Liedon museo 
Leena Viskari, museonjohtaja 
p. 050 593 1692 
leena.viskari@liedonmuseo.fi 
info@liedonmuseo.fi 
www.liedonmuseo.fi  
 


