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Museoviesti ja
maakuntatyö
Etelä-Karjalan Museoviesti-lehti on kulkenut pitkän tien
vuodesta 1981 alkaen. Se oli alunperin maakunnan museoväen yhdyssiteeksi tarkoitettu jopa neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä moniste. Eroa ei alunperin tehty taidemuseotoiminnan ja perinteisten kulttuurihistoriallisten museoiden
välillä. Tällä vuosisadalla tapahtui eriytyminen taidemuseoiden Kaakkuri-lehdeksi ja kulttuuripuolen Museoviestiksi. Lehti sai tuolloin myös nykyisen kuvalehtimäisen asun
ja alkoi ilmestyä vain kerran vuodessa.
Kun lehti leviää ilmaisjakeluna museotyötä lähellä oleviin
piireihin, ei sen todellisesta suosiosta ole mitään tietoa. Se,
että aika-ajoin kysytään jo ammoin loppuun levitettyjä
numeroita, puhuu sen puolesta, että lehteä luetaan myös
ilmestymisensä jälkeen.
Kymmenkunta vuotta sitten mietittiin Etelä-Karjalan vuosikirjan ja Museoviestin yhdistämistä maakuntamuseon
vuosikirjaksi. Keskusteluissa ei kuitenkaan päästy juuri
eteenpäin, sillä tämä uudentyyppinen julkaisu olisi jättänyt
pois Etelä-Karjalan maakuntana ja myös asian harrastajien
artikkelituotannon, joka oli ollut lehden linjana alusta lähtien.

herännyt ajatus todellisesta Etelä-Karjalan vuosikirjasta,
jossa kerrottaisiin aina arkeologiasta ja lintuharrastuksesta
lähtien tieteen viimeisistä saavutuksista maakunnassamme.
Hyvin toimitettuna tällä kirjalla tai lehdellä uskoisi olevan
vakaa lukijakunta. Sen sanomaan voitaisiin hyvinkin liittää
myös uutisia museorintamalta.
On selvää, että Etelä-Karjalan museo ja Etelä-Karjalan museomaakunta tarvitsee vastaisuudessakin oman informaatiolehtensä eli Museoviestin. Uudet tuulet eivät siis merkitse tämän tiettävästi vanhimman maakuntamuseolehden
hautajaisia.
Aina uusista julkaisuista puhuttaessa keskustelu kääntyy
julkaisutapaan. Tarvitaanko enää paperista julkaisua? Mielestäni kyllä; olkoonpa julkaisu sitten perinteinen Museoviesti, maakuntayhdistyksen kotiseutujulkaisu tai uudentyyppinen Etelä-Karjalan vuosikirja.

Mikään ei estä jatkamasta Museoviestin toimittamista nykyisellä linjallaan tai avaamalla nuo vuosikirjakeskustelut
uudelleen. Vuosikirjan kustantajaksi on jäänyt Etelä-Karjalan maakuntayhdistys. Vuosikirjan vaikeutena on ollut
pysyvän lukijakunnan puuttuminen. Toimitustyö on ollut
tempovaa; kirja on pantu palvelemaan milloin mitäkin
ajankohtaiseksi kuviteltua aihetta ja teemaa.

Myös paikallismuseotyö on valinkauhassa sillä siitä tulee
vastaamaan uusi viranhaltija. Paljon hänen persoonallisuudestaan ja koulutustaustastaan riippuu se, minkälaiseksi
maakunnallinen paikallismuseotyö muotoutuu. Täälläkin
vastaan tulevat termit: internet, museoblogi, facebook. On
selvää, etteivät näitä työvälineitä käytä ne, jotka ovat kyntäneet hevosella peltojaan ja osallistuneet Saimaan uittoihin
keluveneessä. Mutta mitä uusi museopolvi tulee tekemään
museoissaan. Silmiin pistävää on viime vuosikymmeninä
ollut kuvataiteen harrastuksen tavaton kasvu. Taidemuseoita oli 1960-luvulla vain arvokkaimmissa kaupungeissamme, mutta nyt on taidemuseo tai –näyttely joka kylässä.

Tällä vuosikymmenellä on Etelä-Karjalan museon, EteläKarjala instituutin ja maakuntayhdistyksen rinnalle syntynyt EKTS – Etelä-Karjalan tiedeseura. Sen piirissä on

Uutta aivan viime aikoina on ollut teatterin tulo museoihin. Sen ohella on alettu harrastaa yhä enemmän askartelua ja muuta aktiivista toimintaa museoympäristössä. Uusi
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toiminta on tietenkin tarpeen jo siksi, että internet monine
sovellutuksineen jakaa kuvaa historiasta ja esineellisestä
kulttuurihistoriasta tavalla, joka kilpailee vitriineihin asetettujen esinenäyttelyiden kanssa.
Ruokolahden museossa pitkään toiminut Jouko Siitonen
on tuonut esiin heidän museonsa strategian ytimen. Museo
pyrkii tuomaan nykyihmiselle tunnetuksi perinteistä talonpoikaiskulttuuria. Pyrkimyksenä ei siis ole kulkea ajassa
eteenpäin ja kerätä kokoelmiin teollisia tuotteita aina televisioista ja matkapuhelimista lähtien, vaikka niille voidaan
hyvinkin järjestää omat museonsa.
Perinteisen kotiseutumuseon ikuisuusongelma on museokiinteistö. Sehän on lähes poikkeuksetta jokin käytöstä
poistettu rakennus, jonka kunto jo toimintaa aloitettaessa
antaa toivomisen varaa. Nykyisenä homevaurioiden aikana
on melko vaikea saada kotiseutumuseota kunnan rakennusten korjauslistalla viimeiseltä sijalta eteenpäin. Asian
korjaaminen edellyttäisi jotain laajempaa maakunnallista
hanketta, sitten kun nykyisestä taloudellisesta alavireestä
on selvitty. Asia ei liene täysin mahdoton toteuttaa, sillä
Keski-Suomen museo viestittää jatkuvasti maakuntatutkijoiden tapaamisissa siitä, ettei siellä ole ollut mitään ongelmia museorakennusten kunnostamishankkeissa.

Museo on museo vain, jos sillä on kokoelmia. Paikallismuseoiden keskuskortistointi suoritettiin Etelä-Karjalassa
niin, että viimeisen Honkakylän kauppamuseon kokoelmat käytiin läpi vuonna 1992. Tämän jälkeen on tehty työtä kokoelmien liittämiseksi museoiden atk-tietokantoihin.
Työ on edennyt hitaasti ja sitä on vaikeuttanut järjestelmien kirjavuus. Yksittäisen museon on usein vaikea päättää,
mihin järjestelmään sen on viisainta liittyä. Tässä on yksi
paikallismuseotoiminaan tulevaisuuden haaste.
Elävän museon tulisi myös kartuttaa kokoelmiaan. Modernien teollisten tuotteiden museointi näyttää monesta vähän palkitsevalta. Olisiko tämän päivän museotyön haaste
oman ajan elämän ja ympäristön dokumentointi. Savitaipaleen kirkonkylä näyttää tänä päivänä melko erilaiselta
kuin vielä 1990-luvun alussa. Onkohan kukaan tullut dokumentoineeksi kirkonkylän tuolloista ilmettä? Paikallisessa kahvilassa miehet puhuivat yhä sodan kokemuksistaan.
Heitä ei siellä enää ole, mutta mistä ukot tänä päivänä puhuvat aamukahvillaan? Kansatieteen ja sitä tukevan museotyön luulisi olevan kiinnostunut tästä.

Paikallismuseoiden keskustelufoorumiksi on avattu Elävä eteläkarjalainen museoympäristö –blogi.
www.elavamuseo.blogspot.fi
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Satu Eiskonen

Piilotettuja
ja löydettyjä
ikoneita
Etelä-Karjalan
museon kesässä

Jumalanäiti Ennusmerkki ”Znamenie”. Suomen kansallismuseon kokoelmat.

”Ikoni ei ole rukouksen kohde, vaan
väline”, kertoo Timo Tynkkynen, Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherra. Ikonien tulee herättää halu
rukoilla jo vuoden 843 Konstantinopolin
kirkolliskokouksen mukaan.
Etelä-Karjalan museon kesän näyttelyt
esittelevät ortodoksisen uskon pyhiä kuvia, ikoneita. Näyttelysalin harmoninen
tunnelma kätkee taakseen myös kiinnostavia kulttuurihistoriallisia vaiheita,
joita näyttelyikonit ovat kokeneet. Näyttelyt ovat Viimeinen tuomio – Ikoneita
Itä-Karjalasta sekä Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan ikoneita – Tullin
lahjoittamat takavarikoidut ikonit. Ensin
mainitun näyttelyn ikonit ovat sodan aikana Suomeen tuotuja ja palauttamatta
jääneitä. Lappeenrannan ortodoksisen
seurakunnan tullilta saamat ikonit ovat
puolestaan tulleet 2000-luvulla maahan
laittomasti ja jääneet tullilaitoksen haltuun.

VIIMEINEN TUOMIO
– IKONEITA ITÄ-KARJALASTA

Etelä-Karjalan museo,
Kristiinankatu 15, Linnoitus, Lappeenranta
19.3.-22.9.2013

Itäkarjalaisten ikoneiden
mielenkiintoiset vaiheet
Museoissa ollaan huolissaan luonnonkatastrofien aiheuttamista tuhoista kulttuurikeskuksissa. Hirmumyrskyt, tsunamit ja muut luonnon aiheuttamat katastrofit tekevät tuhoa
eri puolilla maailmaa. Jokapäiväiseen elämään kuuluvien
esineiden säilymisestä keskustellaan yleisesti museomaailmassa.
Sota herättää myös kaikkialla huolta ihmisten ja kulttuuriympäristöjen tuhoutuessa. Suomessa elää vielä sodan kokenut sukupolvi. Sen ajan museoihmiset saivat tehtäväkseen
vaalia omaa henkistä ja taiteellista identiteettiämme vahvistavaa esineistöä pois sodan jaloista. Eräs heistä oli taidehistorioitsija Lars Pettersson, joka oli määrätty keräämään
kirkollista esineistöä Itä-Karjalasta, ja samalla hänen tehtävänsä oli dokumentoida alueen rakennuksia.
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Kristuksen laskeutuminen Tuonelaan. Suomen kansallismuseon kokoelmat.
Aluksi esineet, joita oli noin 900, kerättiin Äänislinnaksi
kutsuttuun Petroskoihin, mutta sotatilanne vuosina 19431944 sai aikaan sen, että esineistä noin 500 päätettiin siirtää Suomeen. Turun linnaan siirrettiin niistä yli puolet, eli
260. Loput hajasijoitettiin pommituksilta turvaan eri puolille Suomea: Rautalammille, Pälkäneelle ja Kuusamoon.
Tästä materiaalista ehdittiin jopa suunnitella näyttely
Helsingin Taidehalliin ja painattaa näyttelyluettelo, mutta
toisin kävi. Muuttunut poliittinen tilanne teki asiasta mahdottoman. Myös Turun linnaan oli suunniteltu näyttelyä
ikoneista. Syksyisen aselevon jälkeen Lars Petterssonin keräämä aineisto luovutettiin valvontakomission kautta Neuvostoliittoon.
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Näin ainakin luultiin tapahtuneen. Mutta muutamia kymmeniä vuosia myöhemmin 1970-luvulla koki nuori amanuenssi Pentti Koivunen yllätyksen Turun linnan varastoissa. Varastoista löytyi ikoneita, joista vanhimmat olivat
1600-luvulta. Edellinen amanuenssi uskoutui Koivuselle ja
kertoi ikoneiden kuuluvan Petterssonin kokoelmaan, joten
kaikkia ei siis palautettukaan Neuvostoliittoon. Sodan jälkeen ikonit siis jäivät Turun linnaan, mutta niitä ei luetteloitu museon kokoelmiin.
Ikonit tulivat myöhemmin jälleen ajankohtaisiksi, sillä presidentti Urho Kekkosen julkaistuista päiväkirjoista voitiin
lukea 22.1.1974:

Kristus ristillä, 1700-luku. Suomen kansallismuseon kokoelmat.
Matkaikonostaasin vasen siipiosa: Jumalanäiti,
esirukousryhmä. Suomen kansallismuseon kokoelmat.
”Luonani Turun linnan museovirkailija, amanuenssi Koivunen (Koivunen, Pentti, s. 1945), joka kertoi, että Turun linnassa on ollut kymmenkunta sodan aikana Itä-Karjalasta evakuoitua ikonia. Kukaan ei tiedä, mitä niille tehdään. Ne ovat
salaisia ja nyt K:n autotallissa. Keskustelin Vilkunan kanssa
ja kehoitin Koivusta esittämään, että op.miö luovuttaisi ne
N:liittoon. Sanoin K:lle, ettei tämä minulle kuulu, mutta suosittelen, kun ei kukaan päätä. K. kertoi, että ilmeisesti tietää
5 à 6 henkilöä. Yksi oli suositellut ikonien polttamista.”
Onneksi näin ei tehty, sillä uudempien tulkintojen mukaan
Suomi on sotakorvauksissaan jo maksanut tällaisestakin
materiaalista. Historiansa vuoksi nämä esineet on valittu
näyttelyyn VIIMEINEN TUOMIO – IKONEITA ITÄKARJALASTA. Näyttely oli esillä Turun linnassa syksyllä
2005 ja nyt vuonna 2013 Etelä-Karjalan museossa Lappeenrannassa. Näyttelyn tuottivat yhteistyössä Suomen
kansallismuseo ja Turun maakuntamuseo.

LAPPEENRANNAN
ORTODOKSISEN
SEURAKUNNAN IKONEITA
– TULLIN LAHJOITTAMAT
TAKAVARIKOIDUT IKONIT

Etelä-Karjalan museo,
Kristiinankatu 15, Linnoitus, Lappeenranta
19.3.-22.9.2013

Tulliselvittämättömät ikonit
Tullihallitus on luovuttanut vuonna 2004 Lappeenrannan ortodoksiselle seurakunnalle 16 vanhaa ikonia, jotka
on yritetty salakuljettaa Venäjältä Suomeen. Ikonit ovat
jääneet selvittämättöminä Itäisen tullipiirin haltuun ja ne
on annettu seurakunnalle kirkolliseen käyttöön. Ikonit on
konservoitu Valamon konservointilaitoksessa ja sijoitettu
uusiin ikonikiotoihin. Tullin luovuttamat ikonit ovat käytössä Lappeenrannan ja Imatran ortodoksisissa kirkoissa
sekä seurakuntasaleissa. Näistä seurakunnan käytössä olevista kuudestatoista ikonista viisi on nyt esillä Etelä-Karjalan museossa Viimeinen tuomio – Ikoneita Itä-Karjalasta
–näyttelyn rinnalla.

Museopedagogiaa ja tuotteita
ikoninäyttelyihin liittyen
Ikoninäyttelyihin on tarjolla myös tehtäviä lapsille
museon lastennurkkauksessa. Lapset saavat värittää
itse näyttelystä tutut värityskuvat. Lastennurkkauksessa on malliksi myös leikki-ikonit värityskuvien aiheista. Ikoninäyttelyihin liittyen järjestetään koululaisten
työpajoja valtakunnallisella museoviikolla toukokuun
puolivälissä sekä koulujen viimeisellä viikolla toukokuun lopussa. Museo tarjoaa neljä työpajaa kouluryhmille. Työpajassa tutustutaan ikonimaalauksessa
käytettävään, perinteiseen tempera-maalaukseen ja
maalataan ikonin mukaan tehty värityskuva vesivärein. Jokainen maalari saa tekemänsä kuvan mukaan
ja sen voi jälkeenpäin liimata puulevylle. Maalaamisen
lomassa tutustutaan Profeetta Aaronin ja Pyhän Panteleimonin tarinoihin. Työpajan kesto on 45 minuuttia, mitä ennen ryhmä tutustuu näyttelyyn. Työpaja
sopii koululaisille ja aikuisille. Työpajassa voi olla kerralla enintään 20 osallistujaa.
Etelä-Karjalan museokaupassa on näyttelyiden ajan
tarjolla aihepiiriin liittyviä tuotteita, kuten matkaikoneja, koristemunia sekä tuohuksia tuohusjalkoineen.

Kirjoittaja Satu Eiskonen toimii
intendenttinä Etelä-Karjalan museossa
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Helena Miettinen

Putronniemi kertoo

inkeriläistä
historiaa
luonnonkauniilla Putronniemellä sijaitseva mooses Putron kotimuseo on mielenkiintoinen tutustumiskohde, jossa konkretisoituu Pietarin, Inkerinmaan ja
suomen pitkäaikainen vuorovaikutus. Huvilan sijaintipaikka ennakoi nykyistä
venäläisten matkailijoiden ja huvilanostajien virtaa Itä-suomessa. jo 120 vuotta
sitten pietarilainen kulttuurivaikuttaja: säveltäjä, opettaja, lehtimies ja urkuri
hankki perheelleen kesäpaikan maaveden niemestä aikana, jolloin matka Pietarista taipalsaarelle taittui junakyydillä lappeenrantaan ja jatkui höyrylaivalla
Kallioniemen rannassa olevalle Karhunpään laivalaiturille.

Säveltäjä ja monipuolinen inkeriläinen kulttuuripersoona vietti kesiään Taipalsaaren Putronniemessä. Noin vuonna 1912 otetussa kuvassa Mooses (oikealla) ja Nanna (vasemmalla) Putro Inkeristä tulleiden vieraidensa Lempaalan kanttorin, kirjailija Paavo
Räikkösen ja hänen vaimonsa Amalian kanssa. Kuva: Mooses Putron muistosäätiö.
10
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tä. Turvatakseen testamentin tarkoituksen yhdistys päätti
muodostaa Putronniemestä Mooses Putron nimeä kantavan säätiön, jonka kotipaikka on Taipalsaari. Luovuutta
käyttäen ja talkoovoimien avulla, sekä muutamien avustusten turvin Putronniemeä on onnistuttu kunnostamaan ja
työt arvioidaan saatavan päätökseen kesän 2013 aikana.

Mitä Mooses Putron kotimuseo
vieraille tarjoaa
Kuva: Anna-Kaisa Ek/Etelä-Karjalan museo.
Putron pietarilainen perhe vietti Putronniemen hiekoilla
kaikki kesät. Säveltäjän vuonna 1919 tapahtuneen väkivaltaisen kuoleman ja maailmanhistorian vyöryjen takia
Mooses Putron henkilö painui kuitenkin taustalle yli 80
vuodeksi, kunnes suvun viimeinen jäsen Hilkka Putro testamentissaan määräsi huvilan isoisänsä muistoa kunnioittavaan kulttuurikäyttöön. Pitkän hiljaisuuden takia Putronniemi on uusi tuttavuus myös paikkakuntalaisille.
Kaikkein vanhimmat Karhunpään asukkaat muistavat
säveltäjä Mooses Putron, joka suvi-iltaisin käveli hiekkarannalla viulua soitellen ja linnun ääniä matkien. Mooses
Putrolta säilyneet käsikirjoitukset ja kirjeet kertovat, miten syvän ja inspiroivan vaikutuksen Saimaan luonto teki
Moosekseen. Karhunpäässä syntyivät sanat ja sävelet moniin lauluihin.

Kesäpaikasta kotimuseoksi
Putronniemen muuttuminen Mooses Putron kotimuseoksi
sisältää ehkä kaikki pienten yksityisten museoiden kokemat
haasteet. Helsingissä kotipaikkaansa pitävä Inkerin kulttuuriseura sai syksyllä 2010 omistukseensa vanhimmilta
osiltaan yli 100 vuotiaan, yli viisi vuotta käyttämättä olleen
rakennuksen, mutta käyttövaroja tuskin ollenkaan. Iäkkäät
Putron sisarukset olivat viimeisinä vuosinaan viettäneet
kesiään Putronniemessä, mutta heillä ei enää ollut voimia
edes kaikkein välttämättömiin kiinteistön kunnostustöihin. Inkerin kulttuuriseuran aika Putronniemessä alkoikin
siivoustalkoilla ja jatkui kevään tullen maalaus- ja kiireellistä kunnostusta vaativien kohteiden kunnostuksella.
Osa Inkerin kulttuuriseuran jäsenistöstä epäröi seuran kykyä ylläpitää Putronniemeä, etenkin kun kohde sijaitsee
suhteellisen kaukana yhdistyksen muusta toimintakentäs-

Oma haasteensa oli museon toimintalinjojen määrittely:
mitä testamentin antajan toivomus Mooses Putron elämäntyötä ja kunnioittavasta tarkoituksesta voisi olla käytännön tasolla.
Tosiasiahan on, että Mooses Putro tunnetaan Suomessa melko vähän eikä hänen persoonansa vetovoimaan voi
yksin nojata. Myös inkeriläistä kulttuuria tunnetaan heikonlaisesti. Suomessa tiedetään muutamat Inkerin lähihistorian kriittiset vaiheet: Stalinin vainot ja inkeriläisen siirtoväen palautus, mutta laajemmin inkeriläinen kulttuuri on
usvan peitossa. Pelkän inkeriläisyyden vetovoiman varaan
toimintaa ei siis voitu rakentaa. Putronniemi ei myöskään
tilojensa puolesta sovellu leiri- ja majoituskäyttöön.
Monikerroksellisuudestaan huolimatta Putronniemi oli
kuitenkin lähes valmis museo, joka kertoo tarinaa erään
inkeriläisen suvun historiasta ja vaiherikkaasta matkasta
vallankumouksen myrskyjen keskeltä Suomeen. Huvilan
kauniit käsityöt puolestaan ovat nähtävyys jo sinänsä. Tarkoitus onkin kehittää tapoja, joiden kautta yleisö pääsee tutustumaan Putronniemen upeaan käsityöaarteistoon. Vuoroaan odottaa myös Putronniemen keittokirja. Piironkien
kätköistä on nimittäin löytynyt paksu nippu 100 vuotta
sitten kirjoitettuja ruokien ja leivonnaisten reseptejä.
Taustalla tapahtuvan ”perustyön” lisäksi Mooses Putron
kotimuseo haluaa tarjota myös kiinteämmin tai löyhemmin inkeriläisyyteen liittyviä kulttuurielämyksiä. Inkeriläistä kulttuuria ja kuvataidetta on esitelty Taipalsaaren
kirjastossa järjestetyissä näyttelyissä. Putronniemen yleisötilaisuuksissa on vieraillut ja vierailee myös tulevana kesänä
mielenkiintoisia kulttuuri- ja vaikuttajapersoonia.

Kirjoittaja Helena Miettinen on
valtiot. tri. ja
Mooses Putron muistosäätiön
hallituksen puheenjohtaja

Putronniemelle ainutlaatuisen leimansa antaa Maaveden mahtavin hiekkaranta,
jolla säveltäjä aikoinaan käveli viulua soitellen ja luonnon äänistä nauttien.
Kuva: Mooses Putron muistosäätiö.
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Ilkka Pylkkö

Rautjärven Purnujärvi

– Kylä rautakaudelta
Etelä-saimaan Ilpo leskinen kertoi taannoin, loppuvuodesta 2011, pitäneensä rautjärven Purnujärven kylämaisemaa pitkään jotenkin rautakautisena. tämä tuli sivumennen esille puhelinkeskustelussa, joka koski
ruokolahden saman aikakauden löytöjä. minulle Purnujärven seutu oli
tuntematonta. muistan keskustelun jälkeen katselleeni aluetta karttapaikasta, mutta en muista kuinka vakuuttunut rautakautisuudesta olin.
metallinilmaisimien omistajat Kari Hyvärinen, Pertti Hyvärinen, sami
Kiuru ja mika albertsson olivat kiinnostuneita samasta alueesta kuin leskinenkin. Heille kylä oli entuudestaan tuttu.
Pertti Hyvärinen ja Sami Kiuru Purnujärven löytöalueella syksyllä 2012. Kuva: Mari Pylkkö.

Niinpä ensimmäisten löytöjen tullessa esiin em. etsijöiden
toimesta keväällä 2012, oli siis yllätyksen tunne hivenen
ennakkopuheiden liudentama, mutta silti väkevä. Kävimme Jukka Luodon kanssa Purnujärvellä useampaan otteeseen viime kesänä tarkastusmatkoilla. Löytöalue on alavampien, viljeltyjen maiden ympäröimä peltokunnas, joka
työntyy luoteesta Hiijärven suuntaan. Se on toiselta sivultaan hyvin loiva, mutta jyrkempi koilliseen. Kunnaan halki
kiemurtelee maantie Rautjärven aseman suuntaan, ja sen
varrella on useita maatilojen rakennusryhmiä. Löytöalueen
maanomistajat ovat olleet hyvin suopeita metallinetsijöitä
ja tarkastusmatkalaisia kohtaan.
Kohteelta on löydöstöä merovinkiajalta rautakauden loppuun. Vanhinta esineistöä edustaa häränsilmäkoristeinen
nappi tai solki noin vuodelta 600. Löytö on sikäli merkillinen, ettei se muistuta mitään maakunnasta aiemmin löydettyä. Sen sijaan viikinkiajan taitteen eli n. vuoden 800
tienoille ajoittuva ratas- tai leijonasoljen pala on tutumpi.
Sitä voisi luonnehtia tunnetun Tainionkosken soljen pikkuserkuksi, sillä tappikoristeet ovat samanlaisia ja myös
solmukemaiset kuvion muodostavat koristepienat muistuttavat toisiaan.
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Näyttää siltä, että toimeliaisuus Purnujärven peltokunnailla on lisääntynyt rautakauden loppua kohden ja kolmattakymmentä lähenevä esineistö ajoittuu valtaosin välille 9001300 jKr. Niiden yksityiskohtainen luetteleminen voisi olla
puuduttavaa: löydöt ovat valtaosin solkia sekä ketju- ja vyölaitteiden osia. Erikoisuuksiakin näiden joukossa on, kuten
puhkonainen kampariipus. Ristiretkiajalla 1050-1300 jKr
Purnujärvi näyttäisi kuuluvan tiukasti karjalaiseen kulttuuripiiriin, kun taas varhaisempi aineisto näyttää lähinnä
länsisuomalaiselta.
Kiintoisa korumateriaalista poikkeava löytö on pienehkö
tapparaksi luokiteltava rautakirves. Se on neljäs tyyppinsä
edustaja Etelä-Karjalasta, kaksi muuta ovat Hirnilän asehaudoista reilun kymmenen kilometrin päästä. Tunnetuin
maakunnan sotakirveistä on tietty Kauskilan 1300-luvun
alun hautauksen tappara. Kaksi muutakin esinettä on syytä mainita erikseen, molemmat kertovat melko suoraan
kaupankäynnistä: häränsilmäkoristeinen punnus ja vaa’an
osa -molemmat ainutkertaisia löytöjä maakunnassamme.
Esineet ovat löytyneet melko lähekkäin. Onko kyseessä
kauppapaikka vai pellonmuokkauksessa tuhoutunut kauppiaan hauta, jää nähtäväksi.

viikinkiajan polttokalmisto sijaitsee vain reilun kymmenen
kilometrin päässä pohjoisessa, voikin todeta että Purnujärven asutus on myöhäisrautakaudella sijainnut melko keskeisellä paikalla.

1.

2.
3.

4.

1. Rautakautinen kirves Purnujärven Kalevanmäen haudasta.
2. Merovinkiaikainen (AD 600-800) Kalevanmäen nappisolki.
3. Naisen puvun ketjulaitteeseen kuulunut pronssihelmi,
korvaputki, Kalevanmäki.
4. Rautakauden lopun kampariipus, Purnujärven Kalevanmäeltä.
Kuvat: Pertti Hyvärinen

Merkittävää on, että alueella tuntuu olevan esineiden käyttöaikaan liittyviä kerrostumia nykyisen peltokerroksen alla.
Tästä saatiin osviittaa parissa suppeassa koekuopituksessa
ja -kairauksessa sulan kauden mittaan (Jukka Luoto, Pertti
Hyvärinen, Sami Kiuru ja Mari Pylkkö). Löytöalue tosin
on niin laaja, että nyt tehty sondeeraus oli lähinnä vaatimaton pintaraapaisu, vaikka tuloksia voi hyvin lupaavana
pitääkin. Kohde on viety rekistereihin kiinteänä muinaisjäännöksenä nimeltä “Kalevanmäki” löytöalueen keskusta
lähimmän peruskarttanimen mukaan.
Vaikuttaisi siltä, että myöhäisrautakauden Purnujärvi asemoituu suhteessa Vuoksen edustan Saimaaseen, eli vajaan
parin kymmenen kilometrin päässä länsiluoteessa sijaitsevaan Ruokolahden jokseenkin samanaikaiseen merovinki-viikinki-ristiretkiaikaiseen löytökeskittymään. Tämän
lisäksi luonteva kontaktisuunta varsinkin ristiretkiaikana
on ollut idässä Hiitolan ja Kurkijoen keskusalue Laatokan
rannalla. Purnujärven kulmilta on niin ikään ollut vesiyhteys Helisevänjokea pitkin kaakkoon Vuoksen alajuoksulla
sijaitsevalle Räisälän seudulle. Myös siellä on rautakauden
loppupuolella voimaperäistä asutusta. Kun vielä Hirnilän

Historialliselle ajalle tultaessa on Purnujärven seutu jatkuvasti kiinnostava. Purnujärvi joko vesistönä tai kylänä
mainitaan Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa. Ruotsin ja
Novgorodin välille määritelty jonkinlainen intressiraja tekee
Purnujärven kohdalla koukkauksen kohti länttä. Syynä erikoiseen rajalinjaukseen lienevät verotusintressit ja niiden takana häilyvät asutukselliset tekijät. Se ei ole yllättävää, koska
1300-luvun alkuun päättyvän ristiretkiajan löytömateriaali
Purnujärveltä on kovin runsas, ja kertoo jonkinlaisesta vauraudesta. Se lienee verottajaakin kiinnostanut.
Lisäksi hyvin läheltä rautakautista löytöaluetta Purnujärven hovin piiristä on saatu 1900-luvun alkupuolella talteen
hopearaha-aarre, joka sisälsi satoja pääasiassa ruotsalaisia
kolikoita 1400- ja 1500-luvuilta. Vuoden 1543 maakirjassa
on Purnujärvellä kaikkiaan 16 veroamaksavaa tilaa. Itse Purnujärven hovi on muodostettu autiotiloista 1600-luvulla.
Silmäys Purnujärven avaraan kylämaisemaan on siis samalla luotaus 1400-vuotiseen kulttuurimaisemaan, josta tekee
harvinaisuuden maakunnan mittakaavassa nimenomaan
konkreettinen jatkuvuus vuosisadasta toiseen. Jatkuvuutta
ilmentävät ensin ajoittavat esineet ja historiallisella ajalla
enenevissä määrin dokumentit. Nykyisin jatkuvuuden tae
on paikalliset asukkaat, ja tietoisuus ympäröivän maiseman
ajallisista ulottuvuuksista lienee heille voimavara.
”Syyskuun 30. p. 1905 sattuivat Juhana ja Pärtty Kaljunen ottaessaan maantiensoraa pienestä hiekkakummusta, joka sijaitsee talollisen Juhana Jurvan maalla Nro 1 Rautjärven pitäjän
Purnujärven kylässä, pellonaidan sisäpuolella, kulmassa Purnujärven kyläntien ja yleisen maantien välillä järven puolella
ja vastapäätä Purnujärven hovin asuinrakennusta, lapioillaan
koskettamaan esineeseen, josta hiekalle purkautui joukko pieniä, vanhoja rahoja. Tarkemmin katsottaissa havaittiin, että
pari korttelia maanpinnan alapuolella oli kahden tuohilevyn
välissä ollut nahkainen pussi, joka kumminkin oli niin lahonnut, että se lapion kosketuksesta oli mennyt aivan hajalle, ja sen
sisässä oli pieniä hopearahoja, joita löytäjät poimivat 358 kappaletta, niistä 3 aivan pientä rahaa, minkä jälkeen maanomistaja Jurva, asiasta tiedon saatuaan, hiedan seasta etsi ja poimi
esille 170 kappaletta semmoisia rahoja. Tammikuussa seuraavana vuonna löydetyt rahat virallista tietä tarjottiin Yliopiston
Rahakabinetille, joka myös lunasti löydön kokonaisenaan. Rahat olivat löydettäesssä kovin likaiset ja homeiset, mutta kun ne
oli saatu puhdistetuiksi, huomattiin, että niistä oli 527 ruotsalaista hopearahaa ja kolme pientä venäläistä ”dengaa”.
Lainaus Suomen Muinaismuistoyhdistys ry:n aikakauskirjasta nro 27: 1, Helsinki 1913.

Kirjoittaja Ilkka Pylkkö on
fil. maist. ja toimii Kotkassa opettajana.
Hän on tehnyt yhteistyötä harratelijoiden ja museoiden
kanssa Etelä-Karjalan rautakauden selvittämiseksi.
Museoviesti 2013
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Matti Hakulinen

HELISEVÄNJOKI –
Viikinkiajan
kevyen liikenteen väylä
Laatokalta Saimaalle?
Pertti ja Kari Hyvärinen ovat tehneet
Purnujärven alueella lukuisia rautakautisia löytöjä. Etelä-Karjalan museon
amanuenssi dosentti jukka luoto ja filosofian maisteri Ilkka Pylkkö ovat tulkinneet löytöjen perusteella, että seudulla
on toimittu koko rautakauden merovingiajasta (600 – 800 jKr.) viikinkiajan (800
– 1050 jKr.) kautta ristiretkiajalle (1050
– 1300 jKr.). He arvioivat että Purnujärvellä on rautakautinen asuinpaikka tai
polttokalmisto.
Nämä Purnujärven löydöt yhdessä pari vuotta aiemmin
tehtyjen runsaiden rautakautisten Ruokolahden löytöjen
kanssa täydentävät käsitystä viikinkiaikaisesta sisämaan yhteydestä Hämeestä Etelä-Saimaalle ja edelleen Laatokalle.
Jukka Korpela (2004) on todennut Vuoksen olleen saman
aikaan vilkas kulkutie paitsi Viipurinlahdelta Laatokalle Käkisalmeen myös Vuoksea myöten Saimaalle. Hänen

Helisevänjoki Rautjärvellä keväällä 2009.
Kuva Matti Hakulinen.
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mielestään Vuoksen yläosan noin 25 kilometrin lähes yhtenäinen koskijakso ei ole liikennettä estänyt.
Kulkureittejä Ruokolahdelta ja Rautjärven Purnujärveltä
Laatokan suuntaan tai päinvastoin ei ole aiemmin juurikaan tutkittu tai pohdittu, vaikka esimerkiksi vain hieman
pohjoisemman Hiitolanjoen reittejä on tarkastelu paljon
(Julku 1987, Lappalainen 1970, Europaeus 2012).
Tässä kirjoituksessa pohdin olisiko Helisevänjoki voinut
olla rautakaudella merkittävä osa kulkutaivalta Laatokalta
Saimaan suuntaan ja myös kulkua Vuoksen koskissa tai
niiden lähituntumassa. On luultavaa, että paras reitti on
kulkenut molempien jokien kautta, osin riipuen siitäkin
onko kulku ollut Viipurinlahdelta tai Laatokalta. Tähän
aikaan Kaakkois-Suomessa kuljettiin vesitse. Maanteiden
merkitys kasvoi vasta Viipurin linnan rakentamisen jälkeen
1300-luvulla.
Ajatukseni perustuvat jokien ja järvien kulkukelpoisuuden
arviointiin.

Kulkukelpoinen jokireitti
Järvet ja lammet ovat kulkukelpoisia melojalle tai soutajalle. Joen kulkukelpoisuuteen vaikuttaa merkittävästi sen virtaama eli vesimäärä.
Kulkukelpoisuutta vähentävät puolestaan joen korkeuserot, joita Suomen maankamarassa on melko paljon. Näitä on erityisesti välittömästi
Ensimmäisen Salpausselän kaakkoispuolella. Joen vedenpinnan suuret
erot keskittyvät koskiin, jotka ovat syntyneet virtaavan veden kulutusta
kestävään moreenikivikkoon tai kallioon. Kivet ja usein kalliokin voivat
heikentää monin tavoin melomista tai soutamista, erityisesti silloin, kun
vettä on vähän tai vastaavasti liian paljon. Tällöinkin joen kulkukelpoisuus on riippuvainen vesimäärästä ja myös veneiden rakenteesta.
Monet vesireitit joet ja purot ovat monin tavoin muuttuneet rautakauden
jälkeen, vaikka vuotuiset vesimäärät ovatkin kutakuinkin samoja. Osin
vedenpinnat ovat alentuneet ja väylät kaventuneet uittoa ja maataloutta
varten tehtyjen perkauksien vuoksi. Toisaalta vähäisissäkin virtavesissä on
mylly- ja sahapatoja, jotka puolestaan nostavat vedenpintoja ja tasaavat
virtausnopeuksia. En pidä mahdottomana sitä että rautakaudenkin ihmiset olisivat siirtäneet kiviä tai rakentaneet puusta patoja, jotka nostavat
tarvittaessa vedenpintoja pienvesistöissä kulkemisen helpottamiseksi. Jo
yksinkertaisella rakenteella voidaan vaikuttaa vedenpinnan korkeuteen.
Tekisin sen kuitenkin eri tavoin kuin majavat.
Joen kulkukelpoisuus edellyttää yleensä vähintään noin 1 – 2 m3:n vesimäärää sekunnissa. Kun Suomessa yleensä keskivalunta on noin 10 litraa
sekunnissa valuma-alueen neliökilometriä kohden, edellä mainittu vesimäärä vaatii vähintään 100 neliökilometrin valuma-alueen. Järvet tasaavat hyvin virtaamia. Tämä vaikuttaa virtaaman pysyvyyteen. Järvettömillä
alueilla joen kesäaikaiset virtaamat voivat olla hyvin pieniä ja joki kulkukelvoton. Joen houkuttelevuuteen kulkutienä vaikuttaa luonnollisesti
myös se, miten joen yläjuoksulla voidaan ylittää valuma-alueiden väliset
kannakset, ja miten pitkiä ovat maataipaleet. Reitti on hyvä, kun lyhyen
maataipaleen molemmin puolin on järviä. Aivan olemattomia maataipaleita harvoin löytyy, koska vesimäärät vähenevät valuma-alueiden rajoille
kuljettaessa. Houkutteleva vesireitti mereltä Saimaalle edellyttää tällöin
usein Ensimmäisen Salpausselän läpäisyä.
Vuoksi, Helisevänjoki ja Hiitolanjoki täyttävät yllä esitetyt vesireitin vaatimukset. Näistä Vuoksen noin 25 kilometrin lähes yhtenäinen koskiosuus oli vesireittinä vaativa. Lähes sama korkeusero keskittyy Hiitolanjoessa hiukan lyhyemmälle matkalle. Siellä vesimäärät ovat pienemmät
ja vesillä liikkuminen siten helpompaa kuin Vuoksella. Helisevänjoki on
pieni ja kuitenkin riittävän suuri ja täyttää monelta osin hyvän vesireitin
vaatimukset – se on voinut olla kevyen liikenteen väylä Saimaan ja Laatokan välillä. Joen jyrkkä osuus on valtakunnan rajan Venäjän puolella.
Tämän osan tarkasteluun minulla ei ole kaikilta osin riittävästi tietoa.
On kuitenkin luultavaa, että vaativat koskiosuudet ovat lyhyitä. Voi olla
niinkin, että Helisevänjoen koskiosuudet ovat vauhdikkaita ilman suuria
könkäitä, jolloin reitin kulkukelpoisuus sen kuin paranee.
Pohjoisempana Kiteenjoki, Jänisjoki ja Tohmajoki läpäisevät Ensimmäisen Salpausselän ja täyttävät virtaamavaatimukset, mutta näiden kaikkien reittien ongelmana on pitkä matka latvavesiltä Saimaalle.
On merkille pantavaa, että etelämpänä olevaa Soskuanjokea suunniteltiin käytettäväksi hyödyksi Saimaan kanavan ensimmäisissä rakentamis-
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Helisevänjoen reitti
Reitti Vuokselta Viipuriin
Pähkinäsaaren rauhan raja 1323
Rautakautisia esinelöytöjä
Uhrikivi
Muinaislinna
4.
2.

Purnujärvi
Kirvujärvi

3.

Viipuri

5.

Käkisalmi

1.
Tiurinkoski

Helisevänjoen ja Vuoksen muinaiset vesireitit. Kartta: Etelä-Karjalan museo.
yrityksissä, vaikka sen vesimäärä on melko vähäinen. Tulee
mieleen, että lisävettä oli tarkoitus johtaa jokeen Saimaasta. Miten virtausta olisi säännöstelty, ei ole tiedossa. Soskuanjoen eteläpuolella on runsasvetisempi Alajoki, joka
muuttuu ylempänä Sarvijoeksi. Vesistön valuma-alue yltää
Hanhijärvelle Kauskilan kylän tuntumaan, mutta ei läpäise
Salpausselkää. Luumäellä Urpalanjoki on runsasvetinen ja
yltää lähelle Ensimmäistä Salpausselkää ja sen pohjoispuolella olevaa Kivijärveä. On houkutteleva ajatus, että näilläkin reiteillä on ollut merkitystä kulkureitteinä.

Helisevänjoen vesistö
Nurmijärvi, korkeus 95 m merenpinnan yläpuolella, on Helisevänjoen suurin latvajärvi. Sieltä on lyhyt matka vedenjakajan yli itään Hiitolanjoen vesistön Torsajärvelle. Nurmijärven lisäksi valuma-alueen yläsossa on lukuisia järviä, joista
suurimmat ovat Rautjärvi, 90 m, ja Vaahterus, 102 m. Järvet
varastoivat vettä ja tasaavat Helisevänjoen virtaamia. Samalla
järvet mahdollistavat vesillä kulkemisen vedenjakajan tuntumaan Nurmijärvelle jopa siitä ylöspäin Latvajärvelle, 95 m.
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Helisevänjoen valuma-alue ei ole kovin laaja. Sen ala valtakunnanrajan kohdalla Purnujärven alapuolella on 254
km2. Purnujärven, 69 m, vedenpinnan tosiaikaiset korkeus- ja Helisevänjoen virtaamatiedot Purnujärven laskuuomassa ovat Suomen ympäristökeskuksen nettisivuilla
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/04/l041931001y/wqfi.html.
Ilmeisesti virtaaman tunnuslukuja ei ole määritetty lyhyen havaintojakson vuoksi. Valuma-alueen laajuuden (254
km2) ja virtaamahavaintojen perusteella voidaan arvioida,
että joen keskivirtaama on noin 2,5 m3/s ja vuosittainen
kevätylivirtaama noin 8 - 12 m3/s. Kesäajan pienin virtaama on puolestaan noin 1 m3/s. Purnujärven vedenpintaa
on alennettu 1930-luvulla. Vedenpinnan laskun suuruus ei
ole tiedossani, mutta oletan sen olleen noin 1 – 1,5 metriä.
Suomen puolella on nykyisin kolme mylly- tai sahapatoa:
Hanninkoski, Hyypiänkoski ja Niskapietilä. Jokiuomasta
on perattu 80 %. Padotuissa koskissa on osa luonnontilaisen joen vedenpinnan korkeuseroista. Muuallakin korkeuseroja riittää sillä vedenpinta laskee kaikkiaan keskimäärin
lähes kaksi metriä kilometriä kohden Rautjärven ja Pur-

nujärven välillä. Rautjärven ja Nurmijärven välisellä lähes
yhtenäisen järviketjun osuudella korkeusero on selvästi pienempi.
Venäjän puoleisen Helisevänjoen ominaisuuksista joudun
tukeutumaan suurelta osin vanhoihin topografikarttoihin http://www.karjalankartat.fi/. Purnujärven, 69 m, ja
Kirvunjärven, 23 m, välillä Helisevänjoen keskimääräinen kaltevuus on lähes kaksi metriä kilometrille. Todellisuudessa korkeusero näyttäisi keskittyvän muutamaan
kohtaan tällä välillä. Merkille pantavaa on, että kartassa ei
ole koskea ilmaisevia karttanimiä. Venäjällä Helisevänjoen
valuma-alue on suppea, ja virtaaman lisäys siellä on siten
pieni. Kirvunjärven jälkeen joki kulkee ja puikkelehtii usean luoteis-kaakkoissuuntaisen pitkulaisen järven kautta.
Korkeusroja on niiden välillä, mutta varsinaisista koskista
ei kartta kerro. Helisevänjoki laskee vanhaan Vuoksen uomaan Räisälässä. Sieltä on Laatokan rannalle vielä yli 20
kilometriä.
Suomen puoleisen Helisevänjoen olen melonut intiaanikanootilla ja se on kulkukelpoinen, ehkä aivan kuivimpia
kausia ja patojen ylittämisiä lukuunottamatta. Pienelle
kanootille tai veneelle se on lähes ihanteellinen väylä, osin
vauhdikas, vesitse voi kulkea ylöspäinkin lähes vedenjakajalle asti. Venäjän puolella rajan takana kulku näyttäisi vain
paranevan, Kirvujärveltä reitti Laatokalle on järvimäinen,
mutta epäilemättä kulkukelpoinen.

Mahdolliset reitit
Helisevänjoen reitti rautakautisen asutuksen keskeltä Laatokalta Purnujärvelle on kartassa kuvattu valkoisella viivalla
(1). Tämä on lyhyt reitti Saimaalle ja se väisti kuohuvan
Tiurinkosken. Purnujärveltä voi kääntyä Vuokselle ja edelleen Saimaalle Immalanjärven kautta (2). Purnujärven ja
Immalanjärven välissä on noin viiden kilometrin maataival. Se on voinut olla jonkin verran lyhyempikin ennen
Purnujärven vedenpinnan alentamista. Immalanjärveltä
oli hyvä reitti Virasjokea pitkin Vuokselle Neitsytniemen
kainaloon. Täältä oli Saimaalle enää pari kilometriä, tosin
Tainionkoski ja Niskakoski ovat matkaa vaikeuttaneet.
Toinen reitti Helisevänjoelta Vuokselle on voinut olla etelämpänä, jossa Kirvujärveltä on pikkujärvien pilkkoma
lyhyt maataival jo suuremmalle Mertjärvelle ja edelleen
Pytäränjärven kautta Jääskijärvelle. Sieltä on enää pari kilometriä Vuokselle (3). Tämä reitti väistää Vuoksen suurista
koskista vain Tiurin ja Rouhialan kosken, muut kosket oli
sitten kierrettävä maitse, osin helposti kuten Vallinkoski,
osa vaivaloisemmin.
Purnujärveltä on voitu kulkea Helisevänjokea pitkin myös
Torsajärven suuntaan (4). Rautakautisista vaikutteista antaa viitteitä viikinkiaikainen Hirnilän kalmisto. Se on jo
lähes vesistön latvoilla lähellä Nurmijärveä.
Viipurinlahdelta Vuokselle oli vielä rautakaudella kulkukelpoinen reitti Heinjoen kautta (5). En minä ainakaan

lähtisi pitkää reittiä pitkin Viipurinlahdelta Saimaalle Laatokan kautta Hiitolanjokea myöten, kuten esimerkiksi Julku
(1987) esittää. Kyllä Vuoksi koskineenkin on houkuttelevampi.

Pohdiskelua
Helisevänjoki on voinut olla kevyen liikenteen väylä Laatokan rautakautiselta asuinalueelta Saimaalle. Joki täyttää
monin osin hyvän vesireitin vaatimukset; vettä riittää sulan
veden ajaksi ympäri vuoden, virtaamat ovat sopivan vauhdikkaat ja maataipaleet kohtuullisen lyhyet, ainakin jos
hevosvoimia on ollut jo käytettävissä Purnujärven kylässä.
Ensimmäset kuolainlöydöt ovat ajalta, 300 - 500 jKr ja on
mahdollista, että Suomessa on muun Skandianavian tapaan
ollut hevosia jo aiemmin. Sanat hepo ja varsa ovat vanhoja.
Hevosaiheita on myös rautakauden koruissa.
Pähkinäsaaren rauhan raja katkaisi Helisevänjokireitin.
Luultavasti karjalaisten reitit siirtyivät Pähkinäsaaren rauhan (1323) jälkeen idemmäksi, jolloin Helisevänjoen käyttö väheni, samalla paineet Saimaan kanavan rakentamiseen
vaihtoehtoisena reittinä kasvoivat. Vesiliikenteen painopiste
loittoni Helisevänjoelta sekä itään että länteen päin.
Jos Helisevänjoki oli kevyen liikenteen väylä, niin Vuoksi
oli siihen verrattuna puolestaan valtaväylä. Vuoksen reitti oli
Viipurinlahdelta Saimaalle lyhyt, mutta yläosan noin 25 kilometrin koskijakso on epäilemättä vaikeuttanut kulkemista
vuolasvirtaisella joella (keskivirtaama 600 m3/s). Vuoksella
on voitu kulkea jo suuremmillakin veneillä, jolloin pienemmät kosket on taitava laskija kenties hurauttanut nopeastikin. Veneet olivat rautakaudella jo pitkiä ja vankkoja, lähes
kymmenmetrisiä.
Vesiliikenne ei kuitenkaan sujunut Vuoksella toivotusti,
koska uutta reittiä – Saimaan kanavaa – yritettiin rakentaa
ensimmäisen kerran jo 1500-luvun alussa kulkutieksi Viipurinlinnan ja Olavinlinnan välille. Sata vuotta myöhemmin
rakentamista yritettiin uudestaan. Jos tervaveneet olisivat
selvinneet Vuoksen koskista, kuten ne onnistuivat Oulujoen
koskilla, olisi Lappeenrannan historia tyystin erilainen.

Kirjallisuus
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Marjukka Piiparinen

EEMU viritti yleisötyötä
paikallismuseoissa

Paikallismuseoita ylläpidetään pääsääntöisesti harrastusvoimin tai kuntien
kulttuurityöntekijöiden muiden tehtävien ohessa. Valtaosa paikallismuseoiden
toiminnasta toteutetaan osana museoita ylläpitävien yhteisöjen muuta toimintaa. museotoimintaan liittyviä tapahtumia järjestetään museoiden ulkopuolella ja toisaalta museoissa järjestetään tapahtumia, jotka eivät äkkiseltään ajateltuna ole perinteisessä mielessä museotoimintaa. mutta museotoimintaa ei voi,
eikä liene tarpeellistakaan eritellä muusta harrastus- ja kulttuuritoiminnasta.
Elävä Eteläkarjalainen museoympäristö – hankkeen, EEmu:n, aikana helmikuusta vuoden 2012 loppuun, järjestettiin monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutuksia koko maakunnan alueella, joita Paikallismuseot nykyaikaan
-hankkeessa edellisenä vuonna kartoitettiin ja suunniteltiin.

Särentäaitaa nousi talkoovoimin Hakamäen museoalueella Savitaipaleella. Päätösseminaarin kahvitauolla seurattiin imatralaisen Temuta ry:n
teatteriesitystä. Kuvat: Anna-Kaisa Ek/Etelä-Karjalan museo.
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Yleisötyötä paikallismuseoissa
Hankkeen keskeisiä tavoitteita oli Elävä museo – toimintamallivihkon kokoaminen. Siinä esitellään toistakymmentä
erilaista mallia ja tapaa paikallismuseoiden toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tueksi. Hankkeen aikana useimmat toimintamallit myös toteutettiin käytännössä.
Saimaanharjun päiväkodin eskarit pääsivät testaamaan
Luontoretki paikallismuseoon – toimintamallia. Retki tehtiin Moosen Putron kotimuseon pihapiiriin Taipalsaaren
Putronniemessä ja retki järjestettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin kanssa. 30 eskaria opettajineen
tutustuivat luonnon ja ihmisen muokkaamaan ympäristöön Kimmo Saarisen opastamana. Museoympäristö toimii
näin mainiosti erilaisten kurssien ja oppituntien pitopaikkana.
Muistelutapahtumia järjestettiin Luumäellä ja Parikkalassa. Parikkalan kotiseutumuseossa eli Hauta-Ollin mökissä
ja Meijerimuseossa muisteltiin kesäkuun lopulla. Kotiseutumuseo toi monen muistelijan mieleen eläviä muistoja
lapsuudesta sekä tarinoita menneiltä ajoilta. Muistelutapahtuma videoitiin ja video on ladattu Youtubeen vapaasti
katseltavaksi.Videoita tuotettiin hankkeen aikana muitakin.
Kesäretki Kärnäkosken linnoitukseen, Hakamäen museoalueelle ja Mooses Putron kotimuseoon keräsi linja-autoon
parikymmentä osallistujaa. Retki järjestettiin yhdessä maakuntayhdistyksen ja Partakosken kyläyhdistyksen kanssa.
Museoretki Suomen kauneimmalla maitotiellä – videossa
mm. historiaharrastaja Anneli Pylkkönen muistelee lapsuuttaan ja seikkailujaan Kärnäkosken linnoitusmaisemissa. Myös Hakamäen museoalue on Pylkköselle tuttu,
sillä hänen kirvesmiehen taidoista ja hirsirakentamisesta
tunnettu enonsa on ollut kokoamassa museoaluetta. Erikoismuseoita Etelä-Karjalassa – videossa esitellään Ylämaan
jalokivimuseon ja Karjalan ilmailumuseon toimintaa.

Kimpiastioita ja särentäaitaa
Kimpiastiat saivat uuden elämän Ylämaalla järjestetyllä
korjauskurssilla. Suuren suosion saavuttaneelle kurssille
olisi kysyntää jatkossakin. Niin museoiden kuin yksityisten
ihmisten kokoelmissa on ajan saatossa ravistuneita kimpiastioita, joiden korjaaminen perinteisin menetelmin ei ole
aivan yksinkertaista saati nopeaa. Osallistujat olivat kiinnostuneita perinteisistä menetelmistä ja saatavilla ollutta
puuliimaa käytettiin vain poikkeustapauksessa, kun vanhoja haljenneita pohjalautoja ei haluttu uusia kokonaan. Museoiden kokoelmissa olevien astioiden korjaamiseen käyvät
vain perinteiset menetelmät. Korjaustyö aloitetaan astian
puhdistamisella ja hiomisella. Astian kokoaminen on palapeliä, jossa jokainen kimpi eli laitalauta pitää saada juuri
oikealle paikalleen. Vannevitsasten liottaminen taipuisiksi
vie sekin aikaa.

EEMU:n projektikoordinaattori Anna-Kaisa Ek tutustui petun
irrottamisen saloihin.

Kurssilla korjatut astiat olivat näytteillä Ylämaa-päivässä elokuussa ja kurssin osanottajat olivat tyytyväisiä kurssin antiin ja
aikoivat jatkaa omien kimpiastioiden korjaamista vielä kurssin
jälkeenkin. Tilausta ja innostusta perinteisille käsityötekniikoille
ja niiden vaalimiselle tuntuu olevan.
Savitaipaleella kokoonnuttiin kesäkuussa särentäaitatalkoisiin.
Perinteistä aitaa pystytettiin Hakamäen museoalueella parinkymmenen talkoolaisen voimin. Särentäaidan eli riukuaidan
teossa on paikallisia eroja ja aidan nimityskin vaihtelee eri puolilla maata. Pääperiaate on kuitenkin sama. Aitaseipäät isketään
maahan pareittain ja niiden väliin jätetään aidaksille sopiva rako.
Muutaman aidaspuukerroksen jälkeen pystytolpat sidotaan yhteen vitsaksilla. Savitaipaleen kotiseutuyhdistyksen järjestämissä
talkoissa päästiin myös irrottamaan pettua petäjän kyljestä.

Museoportaali ajan tasalle
Etelä-Karjalan museon ylläpitämä museoportaali uudistettiin
graafisesti sekä toiminnallisesti. Museoiden tiedot päivitettiin
ajan tasalle, mutta sivustolla säilytettiin siellä jo ennestään ollutta sisältöä Etelä-Karjalan historiasta, rakennus- ja kansankulttuurista sekä linnoitteista. Samaa graafista linjaa jatkaa kuntiin
jaettu Etelä-Karjalan museot –esitevihko, jossa maakunnan
museoita esitellään lyhyesti. Hankkeesta jäi elämään myös Elävä
museo -blogi, jota ylläpidetään Etelä-Karjalan museossa. Se havaittiin toimivaksi foorumiksi ja tiedonvälittäjäksi.
Marraskuussa Lappeenrannassa pidetyssä hankkeen päätösseminaarissa kaikkien alustajien ja paneelikeskustelijoiden puheenvuoroissa korostui yhteistyön tärkeys. Yhteistyötä on tehtävä
toisten paikallismuseoiden, kunnan ja maakuntamuseon sekä
alueen matkailutoimijoiden kanssa, jotta museoihin saadaan
lisää kävijöitä.

Kirjoittaja Marjukka Piiparinen
toimii projektisihteerinä Etelä-Karjalan museossa
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1.Lemin Kantturaniemelle 1940 perustetun varuskunnan
hyväkuntoinen aliupseeriasuntorakennus ja pihavaja.
Kuva: Miikka Kurri.

Miikka Kurri

Etelä-Karjalan sotahistorialliset
parakkivaruskunnat
1940-luvulla ja tänään
Kiinnostus sotahistoriaa kohtaan on Etelä-Karjalassa ollut perinteisesti suurta.
maakunnan keskeisenä historiallisena ominaispiirteenä voikin nähdä sotahistoriallisen kulttuuriperinnön jatkumon, jonka näkyvimpiä osia ovat 1700-luvun
lopun linnoitusketju, vanhat varuskunnat, I maailmansodan ja salpalinjan linnoitteet. toiseen maailmansotaan liittyvä kulttuuriympäristö on myös noussut
uudenlaisen tarkastelun kohteeksi viime vuosina. taipalsaaren vuonna 1940 rakennetun lentokentän vaiheista on ilmestynyt julkaisu tänä vuonna ja puolustusvarustusten osalta salpalinjan nykytila inventoitiin museoviraston toimesta
koko maan osalta vuosina 2010–12. Inventoinnin ulkopuolelle jäivät kuitenkin
sotien aikaiset varuskunta- ja leirialueet, joita rakennettiin Etelä-Karjalaankin
talvisodan jälkeen useita. mitä näistä ”parakkikyliksi ja -varuskunniksi”, tai aliupseeri- ja upseerikyliksi kutsutuista alueista tiedetään ja mitä niille kuuluu nyt?
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Maaliskuussa 1940 Talvisota päättyi ja Moskovan rauhan
sopimuksen mukaisesti Suomi luovutti alueitaan Neuvostoliitolle mm. Viipurin läänistä. Puolustuslaitoksen osalta
tämä merkitsi useista varuskunnista luopumista, ja samalla myös Suomen puolustuksen jälleenrakentamista uuden
rajan asettaman tilanteen mukaiseksi. Salpalinjan rakentaminen alkoi kesällä 1940. Samanaikaisesti myös joukkojen
sijoitteluun ja korvaavien varuskuntien ja armeijan harjoittelu- ja leirialueiden jälleenrakentaminen alkoi uuden rajan
ja Salpalinjan rakennustyömaan läheisyyteen. Itärajan tuntumaan nousi parakkivaruskuntien vyö.
Kotiseutuneuvos Pertti Jurvanen on kuvannut v. 1940
rakennustoimintaa ja joukkojen ryhmittelyä talvisodan jälkeisessä tilanteessa artikkelissaan ”Savitaipaleen, Luumäen,
Lemin ja Taipalsaaren varuskunnat ja puolustusasemat”.
Uuden rajan tuntumassa sijainneen Etelä-Karjalan jäljelle
jääneen alueen kunnat määriteltiin sotatoimialueeksi, mikä
merkitsi siviiliväestölle liikkumisrajoituksia, tiesulkuja ja
henkilöllisyystodistusten tarkastuksia sekä rinnakkaiseloa
sotaväen kanssa. Savitaipaleelle ja sen ympäryspitäjiin saapui runsaasti rintamajoukkoja, jotka tarvitsivat majoitustiloja. Kaikki mahdolliset sisämajoitustilat, maalaistalot,
koulut ja seurantalot otettiin käyttöön. Silti suurin osa miehistöstä majoittui telttoihin. Rakentamiselle oli tarvetta.
Kenraalimajuri Taavetti Laatikaisen johtama 1. Armeijakunnan esikunta toimi aluksi Savitaipaleen kunnalliskodissa ennen sijoittumistaan Mikkeliin 28.2.1941. Kirkonkylän
ja Välijoen kouluilla oli kenttäsairaala. 1. Armeijakuntaan
kuului paljon erilaisia joukkoja, joista 1. Prikaati sijoittui
Lemille ja 2. Prikaati Taipalsaarelle. Savitaipaleella kirkonkylän seudulle Paakkolammen alueelle majoittui Pioneeripataljoona 1, jonne rakennettiin parakkialue. Pöksänlahteen sijoitettiin kevyt ilmatorjuntapatteristo 1, joka käsitti
111. kevyen it-patterin ja 111. it-konekiväärikomppanian.
Alueelle nousi parakkeja sekä kantahenkilökunnan asuinrakennuksia.
Taipalsaarelle alettiin rakentaa heti kesällä 1940 uusia varuskunta-alueita. Näitä urakoi mm. lahtelainen rakennusliike. Ns. parakkikyliä kohosi Sarviniemeen ja Saikkolaan
sekä Kirkonkylään ja Konstunrantaan (Kirjamo). Lisäksi
Taipalsaaren Peltoinkankaalle rakennettiin jo talvisodan
aikana lentokenttää 200 miehen ja kahden katerpillarin
voimalla. Kentän rakennustöitä johtivat insinöörikapteeni
Martin ja Rakennusmestari Tirronen. Nopeasti valmistunut sorapintainen kiitorata oli harjoituskäytössä jo kesinä
1940 ja 1941.
Lemille puolustuslaitos perusti Lahnajärven, Syntymäniemen ja Kantturaniemen varuskunnat sekä kiinteät linnoitustykistöpatterit Juvolaan (2.Lt.Ptri), Kärmeniemeen
(3. Lt.Ptri) sekä Uimille (7.Lt.Ptri ja 12. LtPtri). Lisäksi
kenttätykistö rakenteli omia suoja- ja tuliasemiaan. Lemin
ja Taipalsaaren rajamaille Kantturaniemelle sijoitettu 1. Prikaati täydennettiin 1941 liikekannallepanossa reserviläisillä
ja sai nimen JR 1. Rykmentin komentajana oli eversti L.
Maskula. Sekä JR 1 että JR 2 kuuluivat 10. Divisioonaan,
mutta irrotettiin heti heinäkuussa 1941 Päämajan reserviksi. 2. Prikaati sijoittui Lahnajärven varuskuntaan ja tykistön
patteristo Syntymäniemeen. Näistä varuskunnista Kantturaniemellä oli jatkosodan loppuvaiheessa keskeinen asema

sotatoimissa, kun Kannaksen joukkojen (III ja IV-armeijakunnat) esikunta siirtyi 29-30.6.1944 varuskuntaan. Johdossa toimi kenraaliluutnantti Lennart Oesch. Kantturaniemeltä käsin johdettiin muun muassa Talin ja Ihantalan
alueen taisteluja heinäkuun alussa 1944 (kuva 1).
Luumäelle sijoitetut vahvat rajajoukot pysyivät vartiossaan pitkin uutta itärajaa talvisodan jälkeisessä tilanteessa.
Lounaissuomalaisen 5. Divisioonan asevelvolliset jäännösosat, joista myöhemmin muodostettiin 5. Prikaati, majailivat pääosin Luumäellä ”radanvarrees” – radan ja Kivijärven
välissä, mutta vastuulohko ylettyi Ylämaan puolelle. Osastoja sijoitettiin muun muassa Kivijärven varuskuntaan,
nykyisen Taavetin lomakylän seudulle. Luumäen-kotiseutuhistoriasta kertovassa kirjassa mainitaan myös ns. Puntarin alue, jossa sijaitsi sodan jälkeen purettu parakkialue,
sekä virolaisista vapaaehtoisista koostuneen JR 200 toisen
pataljoonan koulutus Taavetin läheisyydessä sijaitsevilla
varuskunta-alueilla vuoden 1944 alkupuoliskolla.
Parakkialueiden rakentamisesta muualle Etelä-Karjalaan
ei sen sijaan löydy paljoakaan mainintoja. Kuitenkin Salpalinjaa koskevien karttojen yhteydessä mm. Lappeenrannan
Hurtanmaalla ja Voisalmessa sekä Ylämaan Hostikassa on
sijainnut säilyneiden peitepiirustusten perusteella linnoitusrakentajille valmistuneita parakkialueita. Maakunnan
pohjoisempien kuntien osalta Ruokolahdelta, Rautjärveltä
ja Parikkalasta ei tietoja armeijan parakkialueista ole toistaiseksi tullut vastaan. Muutenkin kuva sotien aikaisesta
rakennustoiminnasta, uusien varuskuntien strategisesta sijoittelusta ja merkityksestä on toistaiseksi vielä hyvin puutteellinen – jo alueiden käyttötarkoituksista ja erityyppisten
parakkialueiden tyypittelystä alkaen. Etelä-Karjalassa varuskunnat näyttäisivät sijoittuvan kuitenkin pääpiirteissään
pääpuolustusaseman tuntumaan Salpalinjan läntiselle puolelle. Asia kaipaisi perinpohjaisempaa selvittämistä. Yksi
ongelma asian hahmottamiseksi on se, että suuri osa parakkialueista lienee purettu melko pian sotien jälkeen. Toinen
ongelma on se, että jatkosodan alkaessa sodan painopiste ja
näin ollen myös jälleenrakennus ja joukot siirtyivät muualle Etelä-Karjalan jäätyä kauas rintamalinjoista.

Mitä olivat parakkivaruskunnat?
Puolustusministeriön historiaa tutkineen Vilho Tervasmäen mukaan toisen maailmansodan aikana rakennettuja
parakkirakennuksia jäi Suomen alueelle 1940-luvun jälkipuolen tilanteessa yhteensä 13 648 kpl. Rakennustoiminnan voi siis nähdä olleen talvisodan jälkeen hyvin laajaa.
Sodan jälkeen rakennuksista varattiin valtion laitosten
käyttöön 5806 ja myytäväksi jäi 7842 parakkia. Osa sodan aikaisista varuskunnista laajeni myöhemmin pysyviksi
varuskunniksi, kuten Kontiolahdella. Itärajan tuntumassa
olleista varuskunta-alueista myytiin mm. Taipalsaarella n.
12 ha:n maa-alue rakennuksineen Virkamiesliitto ry:lle lomakyläksi (Saikkolan varuskunta), pienempiä maa-alueita
myytiin rakennuksineen kunnille, yksityisille ja yhteisöille.
Minkälaisista rakennusryhmistä näissä ”parakkivaruskunnissa” sitten voisi ajatella olleen kysymys? Tervasmäki mainitsee itärajan puolustuksen tarpeisiin rakennettujen ohella

Museoviesti 2013

21

2. Taipalsaaren Saikkolan III/2.Pr:n kasarmialueen
sodan aikainen kartta. Varuskunta sijaisi nykyisen
Lomakeskus Saimaanrannan alueella.

saksalaisten länsirannikon satamakaupunkeihin rakentamat parakkikylät. Itärajan puolustukseen liittynevät myös
Salpalinjan rakentamisen yhteydessä rakennetut parakkikylät. Varuskunta- ja leirialueiden rakennuskannasta tarkempaa kuvaa saa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen
piirustusarkistossa säilyneestä kartta-, asemakaava- ja piirustusaineistoista, josta löytyy jonkin tasoiset kartat edellä
mainittujen kohteiden ohella Taipalsaaren Kyläniemeen
23. It-patterille suunnitellusta kasarmialueesta. Lisäksi yksi
lähdeaineisto on Kansallisarkistossa (Sota-arkisto) säilytettävässä Luovutetun Karjalan varuskuntia koskeva aineisto,
jonka tyyppipiirustuskokoelma luo osaltaan kuvaa Puolustusministeriön rakennusosaston moninaisista rakennustyypeistä vuodesta 1941 alkaen.
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkistossa on säilynyt esimerkiksi Taipalsaaren Saikkolan varuskunnasta sodan aikainen asemapiirros, joka kuvaa 2. Prikaatin kolmannelle pataljoonalle (3/II. Pr.) osoitettua varuskuntaa (kuva 2).
Tälle varuskunta-alueelle erillisen numeroidun rakennusluettelon mukaan on sijoitettu yhteensä 85 rakennusta,
joka kattaa laajasti varuskunnan toiminnot. Asemapiirroksessa alueelta erottuvat omina ryhmittyminään ”aliupseerikylä” (yht. 11 rakennusta), laaja miehistöparakkien ja
siihen liittyvien ruokala-, sotilaskoti-, sairaala-, päävartio-,
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varasto-, talli- ja pajarakennusten muodostama keskeinen
varuskunta-alue. Sairaala ja 11. komppanian miehistöparakit sijaitsevat hieman pääryhmän ulkopuolella. Ulompana
sijaitsee lisäksi kolmen upseeriasuintalon, upseerikerhon ja
–saunan ryhmä. Selvästi alueen ulkopuolelle on piirretty
halkovarasto ja ampumarata. Rakennukset ovat sijoittuneet
Suur-Saimaan rannan läheisyyteen mäntykankaalle suon ja
rannan väliin.
Muut varuskunta- ja leirialueita koskevat piirustukset
koskevat Lemin Lahnajärven, Syntymäniemen ja Kantturaniemen kasarmialueita, Luumäen Kivijärven varuskuntaa,
Savitaipaleen Kirkonkylän ja Pöksänlahden aluetta sekä
Taipalsaarella edellä mainitun Saikkolan ohella sijainneita
Kirkonkylän, Konstun ja Kyläniemen kasarmialueita sekä
Sarviniemen leirialuetta. Alueiden tarkastelun kannalta ongelmaista on, että kaikista alueista ei ole kuvattu sodanaikaista tilannetta, vaan 1940-luvun lopun tai 50-luvun alun
tilanne, josta saa kuvan enää ainoastaan kiinteistä paikalleen perustetuista upseeri tai aliupseeriasunnoista ja saunoista. Esimerkiksi Luumäen Kivijärven varuskunnassa on
ollut sodan aikaisen kartan perusteella n. 150 rakennusta
ja 50 suunnitteilla. 1940-50-luvun vaihteessa rakennuksista on jäljellä enää runsaat 20, nämä au- ja upseeriasuntoja
sekä muutama sauna. Miehistö- ja esikuntaparakit, ruoka-

3. Arkkitehti Elsi Borgin suunnitteleman upseeriasuntorakennuksen A2 julkisivupiirustus.
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkisto.

lat, sotilaskodit, lottaparakit, varastot, tallit, pajat ja muut
mahdollisesti väliaikaisluonteisemmat rakennukset ovat
hävinneet kartoilta, joko purettu, siirretty tai myyty pois.
Jäljellä olevat rakennukset koostuvatkin lähes yksinomaan
enää upseeriasunnoista ja aliupseeriasunnoista niiden yhteyteen rakennetuista pihavajoista ja saunoista (kuva 3).
Etelä-Karjalan parakkivaruskunnista näyttäisikin säilyneen
50-luvulle vain niiden kestävimmät ja käyttökelpoisimmat
osat.

Tyyppirakennuksista koostuvat
varuskunnat
Aliupseeri- ja upseeriasuinrakennukset muodostavat yhä
edelleen keskeisen tunnistettavan tyyppirakennusten
ryhmän sodan aikaisesta rakennustoiminnasta. Varsinaisesti näissä kyse ei ole parakeista vaan kiinteistä asuinrakennuksista. Perustyypit ovat 120 m2 kahden asunnon
(a´2h + keittiö) käsittämä aliupseeriasunto A1 ja pohjaalaltaan 220 m2 kahden asunnon (a’ 5h +keittiö) muodostama upseeriasunto A2. Rakennuksiin on suunniteltu
myös kellariosastot. Aliupseeriasunnot koostuvat eteisen
ja pesu-wc-komeron lisäksi suuremmasta olohuoneesta,
makuuhuoneesta ja keittiöstä. Asuintilat ja keittiö on ryhmitelty keskellä sijaitsevan hormiryhmän ympärille (kuva
4). Suuremmissa upseeriasunnoissa tilat on ryhmitelty hieman toisin. Päädyssä on keittiö, johon liittyy kotiapulaisen
huone, jonne on myös oma sisäänkäynti. Upseeriperheen
tilat koostuvat yhdestä isosta olohuoneesta, jonka voi jakaa
kahteen kääntöovella, lisäksi molempiin asuntoihin kuuluu
kaksi makuuhuonetta, joilla on yhteinen lisähormiryhmä
rakennuksen keskellä. Pääsisäänkäynnit ovat rakennuksen
pitkällä sivulla. (kuva 5).
Molemmat rakennukset ovat yksikerroksisia betoniperustukselle rakennettuja, rankorakenteisia, puuverhoiltuja ja matalahkolla harjakatolla varustettuja paritaloja.
Tyyppipiirustuksissa ulkoverhoiluksi on esitetty pystyri-

mavuorausta. Rakennustyypit on suunnitellut arkkitehti
Elsi Borg Puolustusministeriön rakennustoimistossa ja ne
edustavat funktionalistista ja niukkaeleistä sotilasrakentamista. Rakennusselostukset ja detaljipiirustukset mm.
materiaalivalintojen, kiinteän sisustuksen, ovien, ikkunoiden ja ulkoportaiden osalta ovat säilyneet. Näistä perustyypeistä suuremmin poikkeavia rakennuksia lähinnä
ulkovuoraustyypin ja kattomuodon osalta on olemassa
Luumäen aliupseeriasuinrakennuksissa ja Taipalsaaren Sarviniemen rakennuskannassa. Näiden ulkoasujen alkuperästä piirustusaineisto ei kuitenkaan kerro (kuva 6). Lemin
Lahnajärvelle rakennetuista korkean harjakaton ja erilaisen
pohjaratkaisun omaavista rakennustyypeistä on olemassa
muutamia erillisiä piirustuksia.
Kantahenkilökunnan asuntoihin liittyvät niin ikään ilmeisesti tyyppipiirustuksiin perustuvat funktionalistiset vinovuorilaudoitetut pihavajat, joissa kullekin asunnolle on
omat käymälä- ja varastotilansa. Saunat ovat olleet useamman asuinrakennuksen muodostamille ryppäille yhteisiä.
Matalahkoista ja pitkänomaisista rakennushahmoista sekä
niiden piharakennuksista muodostuvat n. 2-10 rakennuksen käsittämät rakennusryhmät luovat selkeää kasarmimaista vaikutelmaa.
Muista Etelä-Karjalan varuskuntarakennuksista ei sen
sijaan toistaiseksi ole tietoja, joitain yksittäisiä saunapiirustuksia ja asuinrakennuksia sekä joitain kirjallisuudessa esiintyviä valokuvia lukuunottamatta. Sen sijaan voi
olettaa, että Kansallisarkistossa säilytettävän Luovutetun
Karjalan varuskuntapiirustusten tyyppipiirustuskokoelmassa kuvatut rakennustyypit lienevät vastaavankaltaisia
rakennuksia mitä Etelä-Karjalankin varuskunta-alueilla
aikoinaan oli. Sairaalaparakit, muonavarastot, vartiotuvat,
miehistöparakit, Ahlströmin miehistöparakit, väliaikaiset
siirrettävät ”pahviparakit”, ensoniitti-päällysteiset pahviteltat, miehistökämpät, esikuntarakennukset ym. antavat kuvaa Puolustusministeriön sodan aikaisen rakennusosaston
luomista rakennustyypeistä.
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4. Tyyppirakennuksen, Aliups.asuntorak. A1 pohjapiirustus. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkisto.

5. Tyyppirakennuksen, Upseeriasuntorak. A2 pohjapiirustus.
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkisto.

Mitä puolustusvoimien
rakennustoiminnasta on jäljellä?
Etelä-Karjalan kunnista ei ole – Lemiä lukuun ottamatta
- toistaiseksi järjestelmällisesti inventoitua tietoa puolustuslaitoksen rakennustoiminnan ”parakkivaruskuntien”
säilyneistä piirteistä. Inventoinnit ovat kattaneet oikeastaan
vain Lemin Kantturaniemen ja Lahnajärven alueen kirkonkylän luoteispuolella. Kantturaniemen varuskunnan Lemin
puoleinen osa muodostaa kuitenkin selvästi maakunnan
parhaiten säilyneen 1940 rakennetun varuskunta-alueen.
Se koostuu tiiviisti rakennetusta aliupseerirakennusten ryhmästä ja muutamasta upseerirakennuksesta pihavajoineen.
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Rakennukset ovat säilyneet pitkälti alkuperäisinä ja niitä on
pidetty kunnossa. Alue on ollut Puolustusvoimien henkilökunnan virkistysalueena ja yhtäjaksoisessa käytössä.
Lemin Lahnajärven varuskunnasta Kesäniemen alueella
on säilynyt myös varsin edustava katkelma aliupseerirakennusten osalta. Alueella on Kesäniementien molemmin
puolin seitsemän aliupseeriasuinrakennusta tien vierelle
metsäiseen rinteeseen sijoittuen. Rakennukset ovat yksityisten omistuksessa loma-asuntoina ja asuntoina. Upseeriasunto-alue on sen sijaan ollut pitkään tyhjillään.
Muualla tilanne onkin sitten heikompi ja rakennuksia
uhkaavat heitteillejättö ja uudenlaiset kaavoitustarpeet,
jotka eivät salli vanhojen rakennusten jäämistä paikoilleen.

6. Luumäen Kivijärven varuskuntaan kuuluneen ns. Perälän alueen vinovuorilaudoitettu korkean harjakaton omaava aliupseeriasuntorakennus. Kuva: Miikka Kurri.
Taipalsaarella Kirkonkylän alueen ja Konstunrannan varuskunta-alueet ovat jo aikaisemmin kadonneet, mutta Sarviniemen alueella on toistaiseksi jäljellä entisen lomakylän
alueella rakennuskantaa, joista ainakin aliupseerirakennusten ryhmittymät rinteessä ovat tunnistettavissa esimerkkeinä paikallisesta sotahistoriasta. Saikkolassa on jäljellä
alkuperäiskuntoisia upseeriasuntoja tienvarressa, joiden
kohtalosta tai tulevaisuudesta ei ole tietoa. Savitaipaleella
muutama yksittäinen rakennus on säilynyt toistaiseksi Pöksanlahdessa ja Kirkonkylässä, mutta ainakin Pöksanlahden
uuden asuntoalueen kaavoituksen yhteydessä näyttää siltä,
että rakennukset ovat lähivuosina katoamassa. Luumäellä
on jäljellä määrällisesti vaikuttava varuskuntarakennusten
ryhmä, jotka koostuvat aliupseeri- ja upseerirakennuksista. Savitaipaleentien varresta ns. Perälän alueelta Taavetin
lomakylälle jatkuvalla entisellä Kivijärven varuskunta-alueella sijaitsee yli kaksikymmentä rakennusta osin lomakylän tarpeisiin muutettuina, osin alkuperäisinä. Tämänkin
kokonaisuuden osalta uudet kaavaesitykset ovat olleet sen
suuntaisia, että koko varuskunta-alue tulee aikaa myöten
häviämään alueelta.
Arvostus tätä sotahistoriallista jo yli 70 vuoden ikään
päässyttä vanhaa rakennuskantaa kohtaan ei ole toistaiseksi
– ehkä Lemiä lukuun ottamatta - virinnyt, eikä aiheesta ole
käyty laajempaa keskustelua. Rakennukset kulkevat ihmisten keskuudessa ”parakki”-nimityksillä vaikka ne eivät tarkemmin tarkasteltuina sellaisia ole. Parakki-sanallahan on
homekoulujen ja -päiväkotien aikana ikävältä kalskahtava
klangi. Se että 1940-luvulla rakennetut upseeri- ja aliupseeriasuintalot perustuvat tyyppipiirustuksiin, ei sekään ole
mitään uutta puolustusrakennusten suhteen. Lappeenrannan linnoituksen 1700-luvun lopun kasarmi- ja vartiorakennukset olivat yleisvaltakunnallisten mallipiirustusten
mukaisia rakennuksia, joita nousi eri puolille Venäjän
valtakuntaa, eivätkä 1880-luvulla rakennetut reservikomppanioiden kasarmirakennuksetkaan olleet aina erityisen
yksilöllisiä. Puolustusrakentaminen on keskusjohtoista valtioiden rakennustoimintaa, jossa yhtenäisen arkkitehtuurin
lisäksi myös taloudellisuus rakentamisessa on huomioitu
rakennustyyppien suunnittelussa. 1930–40-luvun funktionalistisessa sarjatuotantoa ihannoineessa aateilmastossa

standartoitu tyyppirakentaminen on ollut tavoite ja hyve.
Säilynyt rakennuskanta – etenkin tilanteessa, jossa sitä
ei ole päästetty huonoon kuntoon – on edelleen käyttökelpoista ja edustavaa rakennusperintöä poikkeusolojen
rakennustoiminnasta. Siviilirakentamisen puolella rakennuksia voisi verrata esimerkiksi jälleenrakennuskauden
maaseudun ja esikaupunkien asuinalueiden taloihin, joissa
rakennuskanta niin ikään perustui tietynlaiseen toistoon
ja tyyppipiirustuksiin. Ajallisesti vielä parempi esimerkki lienee talvisodan jälkeisen jälleenrakennuskauden ns.
ruotsalaiset ”lahjatalot”, jotka nauttivat arvostusta pääosin
suojeltuina kokonaisuuksina monissa suomalaisissa kaupungeissa.

Lähteet:
Puolustushallinnon rakennuslaitos, piirustusarkisto (Hamina)
Kansallis-arkisto (Sota-arkisto), Puolustusministeriön rakennusosasto, Luovutetun Karjalan varuskuntien rakennuspiirustukset,
tyyppipiirustukset
Jurvanen, Pertti: ”Savitaipaleen, Luumäen, Lemin ja Taipalsaaren
varuskunnat ja puolustusasemat” teoksessa Olinhan siellä
minäkin… (toim. Jurvanen&Savolainen). 1993
Mäkinen, Anne: Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri. SKS.
2001.
Rakas on meille tämä pitäjä – kuvia ja tarinoita Luumäeltä. Toim.
Pien-Inkeroinen, Kangas, Siiropää & Suoanttila-Tuuva). 1998.
Talka, Anu: Lemin kunta (1865-1960). Teoksessa Pitäjä ison
kiven takana. Lemin historia. Toim. Talka, Europaeus, Heininen &
Kähtävä-Marttinen. 2009.
Tervasmäki, Vilho ”Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana
1939-1978”. Teoksessa Puolustusministeriön historia II. 1978.
www.lemi.fi/kunta/polku
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Jukka Luoto

Minne matka
Etelä-Karjalan
arkeologia?

arkeologinen toiminta Etelä-Karjalassa on ollut vilkasta 1990-luvun alusta
lähtien. tuolloin, 1990-luvun alussa, tätä Viipurin läänin toista jäännösmaakuntaa pidettiin melko vähän kiinnostavana arkeologisena tutkimusalueena.
saimaan rannoilta uskottiin löytyvän vain lisää tyypillisen kampakeramiikan
asuinpaikkoja ja mielenkiintoiset kalliomaalauksetkin uskottiin jo löydetyn,
sillä 1970-1980-luvulla pitäjäkohtaisen muinaisjäännösinventoinnin suorittanutta timo miettistä pidettiin alan parhaana asiantuntijana, jonka silmiltä ei
yksikään maalaus ole voinut jäädä huomaamatta.
Uudet tutkimustulokset
Näkemys oli kaikkinensa väärä. Virinneestä tutkimustoiminnasta saa jonkinlaisen kuvan alla olevasta tapahtumakalenterista:
1990 Miettinen raportoi viimeisistä
muinaisjäännösinventoinneistaan.
1991 Jouko Räty kertoo Museoviesti-lehdessä
kaivauksistaan v. 1971 Taipalsaaren Vaaterannassa.
Ne toivat päivänvaloon kivikautisen kalmiston,
joka on laajuudeltaan suurimpia maassamme.
Kalmistoa on tutkittu Museoviraston toimesta
myöhemminkin. Räty on julkaissut
tutkimustuloksensa vuonna 1995 ja
kokonaisselvitys kalmistosta on julkaistu Suomen
Museo aikakauskirjassa (2003).
1992 Museokokous Ruokolahdella keskustelee
maakunnan kiviraunioiden ongelmasta.
Todetaan asian selvittelyn edellyttävän tutkimuksia.
Antti Bilund tutkii Ruokolahden Niuvanmaan
Kalmistonmäen raunioita vuonna 1994,
radiohiiliajoitus:1430-1520, 1570-1630 jKr
on sopusoinnussa Joutsenon Oravinharjusta
tehtyjen ajoitusten kanssa. Rauniot ovat muinaisen
kaskiviljelyn muistomerkkejä. Jo pronssikaudelta
periytyvien lapinrauniohautojen ikään tutkimus
ei tuo valaistusta, mutta jäännöksinä nämä rauniot
ovat esim. paikallisia kirkkoja vanhemmat.

Lappeen Kauskilan vuoden 1999 kaivauksissa esiin kaivettu
varhaishistoriallinen ruumishauta. Kuva: Ville Laakso.
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1993 Irmeli Vuorela julkaisee siitepölyanalyysin
Taipalsaaren Syrjälästä. Se osoittaa viljelyä
harjoitetun täällä jo varhaismetallikaudella
(1300 eKr). Analyysi saa lukuisia seuraajia
(T. Tomminen, E. Grönlund), jotka vahvistavat
viljelyn varhaiseksi, joskin tulkinnat ja havainnot
antavat myös sijaa kritiikille ja keskusteluille.
1994 Jukka Luoto julkaisee vaatimattoman
rautakautisen löydön Lappeen Annikkalasta.
Se on pitkästä aikaa uusi rautakautinen löytö ja
löytöpaikka Etelä-Karjalassa. Tapaus johtaa
keskusteluun Kauskilan kalmiston tutkimusten
jatkamisesta, jota pohditaan Museoviesti-lehden
vuoden 1996 numerossa.
1995 Pekka Kivikkään Kalliomaalaukset – muinainen
kuva-arkisto –teos ilmestyy. Siinä kuvataan kaikki
siihen asti tunnetut Etelä-Karjalan kalliomaalaukset.
Maalauksia on täältä löydetty runsaasti tämän
jälkeenkin. Niiden lukumäärä on ehkä suurin koko
maassa (30 kpl).
1996 Ville Laakso aloittaa Turun yliopiston kaivaukset
jo aikaisemmin löydetyllä Uukuniemen
Papinniemellä. Kaivaukset jatkuvat vuoteen 2007 ja
ne paljastavat alunperäisen ortodoksista uskoa
tunnustaneen väestön kylän paikan kirkkoineen.

1997 Savitaipaleella tutkitaan kivikautisen maahan
kaivetun kodan paikkaa Rajalamminsuon
Rovastinojalla. Kodasta on paikalle rakennettu
myöhemmin ennallistus. Juha Karvonen löytää
ensimmäiset kivikautiset asuinpaikat Luumäellä.
Se johtaa Pekka Siiropään vetämän harrastelijaryhmän luomiseen. Luumäeltä tunnetaan nyt
parisen sataa löytöpaikkaa, jotka ajoittuvat
kivikauden alusta pronssikaudelle.
1998 Harri Heinilä päättää tutkimuksensa
Suomenniemen Rannuusinsalmella.
Ruotsalaiset ovat sulkeneet salmen Kustaan sodan
(1788-1790) aikana. Jäännös kartoitettiin tuolloin
ja ajoitettiin dendrokronologian avulla.
1999 Timo Jussila löytää Imatran Kuurmanpohjasta ja
Joutsenon Saarenojalta varhaisia kivikautisia
asuinpaikkoja. Löydön iäksi saatiin vihdoin 10 550
vuotta ja sen perusteella voidaan todella hyvin
uskoa, että kyseessä olisivat Suomen ensimmäisten
asukkaiden jälkeensä jättämät esineet ja asuinpaikka.
2000 Kaivaukset Pekka ja Matti Siiropään löytämällä
Luumäen Suo-Anttilan Mustaniemen asuinpaikalla
alkavat. Tämäkin pieni asuinpaikka osoittautuu
yhdeksi Suomen vanhimmista. Kaivaus täydentää
Imatran ja Joutsenon alueelta saatua kuvaa
varhaisesta asutuksesta. Museovirasto on sittemmin
tutkinut Luumäellä vielä vanhempaa asuinpaikkaa
valtamaantien varressa Ontelassa.

2005 Jukka Luoto julkaisee Suomen Museo aikakauskirjan vuoden 2005 numerossa Puumalan Suuren
Naarsaaren keramiikka-astian. Sen olivat löytäneet
sukelluretkellään Ismo ja Paula Marttinen. Lähes
kokonaisen astian löytyminen on jo sinänsä
harvinaista. Itse asbestikeraaminen astiakin on,
sikäli kun tiedetään, ainutlaatuinen.
2006 Prof. Mika Lavennon johtamat kaivaukset
osoittavat kuvitelmat Lappeenrannan Huhtiniemeen
vuonna 1944 teloitettujen rintamakarkureiden
hautapaikoista vääriksi. Vainajat ovat ilmeisesti
koleraan kuolleita venäläisiä sotilaita 1800-luvulta.
2007 Kati Salo suorittaa arkeologisia kaivauksia
Lappeenrannan linnoituksessa olleen luterilaisen
kirkon kalmistossa. Salo on osteologi – luututkija,
minkä vuoksi hänen roolinsa myös näiden
kenttätöiden johtajana on luonnollinen. Nina
Vitikainen jatkaa niitä rakennus 1A:n (Kannas –
Tali-Ihantala –keskus) alueella. Tutkimukset
jatkuvat täällä aina vuoteen 2012 asti ja jo ennen
Kati Saloa linnoitusta on tutkittu arkeologisesti
(Sini Annala 2002, Lasse Laaksonen & V. Laine
1969, Olli Immonen 1985-1986, Liisa Tynkkynen
1988). Mitä kaikkea nämä kaivaukset kertovat
kaupungin historiasta, on toistaiseksi epäselvää.

2001 Sirkka-Liisa Seppälä päättää jo vuonna 1999
aloitetut Helsingin yliopiston kaivaukset
Ruokolahden Karoniemellä. Paikka osoittautui
pisimpään esihistoriallisella ajalla asutuksi, sillä
täältä on löydetty keramiikkaa aina kampakeraamisen ajan alusta lähtien. Nuorimmat löydöt
ovat rautakauden lopulta.

2008 Akuliina Aartolahti inventoi Jatuli ry:n kanssa
Lappeenrannan ympäristöä ja etsii sieltä lähinnä
uusia rautakautisia kohteita. Lemin Urolan Vanhan
Keskitalon maalta löytyy kuppikivi. Samasta kylästä
tunnetaan vanhastaan toinen kivi ja Museovirasto
on tutkinut vielä vuonna 2011 kolmatta kiveä
samasta kylästä. Kaikkiaan uhrikiviä tunnetaan
täältä 14 kpl. Levinnän painopiste on maakunnan
itäosissa, mikä on luonnollista, kun huomaa, että
uhrikivet ovat erittäin yleisiä Savossa alueilla, joilta
ei tunneta rautakautisen asutuksen merkkejä.

2002 Timo Jussila ja Timo Sepänmaa tutkivat
Taipalsaaren Kuivaketveleen muinaislinnaa.
Radiohiiliajoitus puhuu sen puolesta, että linna
olisi rakennettu viikinkiajalla 800-1050 jKr.
Myöhemmät kaivaukset Turasalon muinaislinnalla
eivät tuo positiivisia tuloksia.

2009 Yhteistyö Etelä-Karjalan Kesäyliopiston kanssa
alkaa opetuskaivauksella Lappeenrannan Murheistenrannalla. Löydöstö on pienen kaivausalan huomioon
ottaen laaja ja monipuolinen. Se luo valaistusta
oletettuun nuorakeraamisen kulttuurin vaikutukseen
Saimaan piirissä.

2003 Ville Laakso paljastaa Lappeen(rannan) Kauskilassa
alueen vanhimman kirkon peruskivet.
Kalmistomäkeä tutkitaan useana vuotena ja ne
paljastavat lukuisia rautakautisia, keskiaikaisia ja
uuden ajan alun hautoja.

2010 Pertti ja Kari Hyvärinen löytävät miinaharavoilla
rautakauden esineistöä usealta paikalta Ruokolahden
keskustan ympäristöstä.

2004 Varhaisen mesoliittisen ajan etsintä ulottui vuonna
2004 Ylämaalle. Arkeologisissa tutkimuksissa jo
vuodesta 1997 avustanut Jatuli ry oli tässäkin
hankkeessa mukana. Yhdistyksen aktiivi Pentti Laiho
löysi kaivausten yhteydessä Hujakkalasta
kivikautisen kvartsilouhoksen. Kari Ala-Outinen
löysi Luumäen Noidanniemestä samana vuonna
toisen. Kivikautinen ”kaivostoiminta” on vain
niukasti tunnettu ja tutkittu ala Suomessa.

2011 Pekka Siiropää löytää Matti Hakulisen organisoimilla kaivauksilla Puumalan Hiekkaniemessä pienen
kuparisen esineen. Se on arseenikuparia ja sellaisena
varmasti kivikautinen.
2012 Hyväristen miinaharavatoiminta siirtyy Rautjärven
Purnujärvelle. Myös tämän järven ympäristöstä
löydetään runsaasti rautakauden korustoa. Näyttää
siltä, että Hyväristen toiminnan seurauksena
maakunnan rautakautinen asutus näyttäytyy tykkänään toisenlaiselta kuin aikaisemmin on luultu.
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Etelä-Karjalan maakuntahistoria
Jo nelisen vuotta sitten alkoi eri puolilta kuulua ääniä siitä,
että kuntarakenne tulee radikaalisti muuttumaan. Samalla
myös maakuntien liittojen tulevaisuus on harkinnan alaisena. Eritoten viimeksi mainitulta taholta lohduteltiin sillä,
että vaikka hallinnolliset kuviot muuttuvatkin ei EteläKarjala maakuntana häviä minnekään.
Onkohan asia näin? Jos ja kun Etelä-Karjala muodostuu
yhdeksi tai kahdeksi kaupungiksi, sen jälkeen kun Suomenniemi ja Parikkala ovat siirtyneet osaksi Savoa, niin
kuka enää muistaa, että meitä/teitä lappeenrantalaisia, suomenniemeläisiä ja parikkalalaisia yhdistää jokin eteläkarjalaisuus.
Tosiasiassa maakunnan alue ja väestökin on epäyhtenäinen,
sillä ei Lappeen karjalaisilla, Vuoksenlaakson asukkailla ja
Kärkikuntien väestöllä ollut alun perin mitään yhteistä; ne
pitivät yhteyttä Viipuriin ja Käkisalmeen toisistaan riippumatta. Nykyinenkin väestö on epäyhtenäinen. Moni eteläkarjalainen pitää itseään viipurilaisena, toinen savolaisena
ja on myös paljon meitä tykkänään muualta muuttaneita.
Nykyinen Etelä-Karjala syntyi sodan jälkeen yhdessä Kymenlaakson kanssa Viipurin läänistä Suomen puolelle
jääneistä osista. Mitään tätä syvällisempää Etelä-Karjalamaakuntaa ei ole ollut olemassa. Monet jo iäkkäät henkilöt suhtautuvat siihen kuitenkin tunteenomaisesti, koska
tämän uuden maakunnan luominen ja rakentaminen on
heidän miehuusvuosiensa aikaansaannos.		
Miksi tämän maakunnan tulevaisuus muodostuu, jää tässä
vaiheessa arvailujen varaan. Käynnissä oleva muutos antaa
syyn pohtia mitkä ovat olleet tämän maan osan vaiheet aikojen alusta EU-kauteen asti. Kyse olisi siis maakuntahistorian tuottamisesta.
Vaikka Etelä-Karjalan maakunnan käsite on siis epämääräinen, se ei poista maakuntahistorian tarvetta. Tämä korostui 2000-luvun alussa kun julkaistiin Viipurin läänin
historia I. Se ei ota lainkaan huomioon nykyistä Etelä-Karjalaa eikä Kymenlaaksoa. Kymenlaakso on korjannut tätä
puutetta julkaisemalla oman maakuntahistoriansa. Näin ei
ole tapahtumassa Etelä-Karjalassa useista tähän tähtäävistä
avauksista huolimatta.
Etelä-Karjalan tilannetta korjaa tietenkin se, että täältä on
julkaistu kaksi kihlakuntahistoriaa ja itse asiassa vain ns.
Kärkikunnat ovat jääneet täysin osattomaksi yhtä pitäjää
laajemmasta historiansa esittelystä.
Paikallishistorioiden vaarana on se, että ne muodostuvat
toinen toistensa kaltaisiksi, tapahtumat kun ovat kosketelleet lähialueita suurin piirtein samalla tavalla. Tästä ongelmasta on parhaiten selvitty Varsinais-Suomessa. Siellä on
vuodesta 1931 lähtien julkaistu eri teemoista maakuntahistorian niteitä aina 1990-luvulle asti. Maakuntahistoria-

28

Museoviesti 2013

sarja ei pyri ainakaan kovin selvästi valtiollisten ja sotiin
liittyvien tapausten esittelyyn, johon entinen pääkaupunki
antaisi hyvät edellytykset. Esihistorian ohella siinä esitellään mm. kansankulttuuria, kansanrakennuksia ja jopa
henkistä kansanperinnettä. Tämän voisi ajatella olevan linja myös Etelä-Karjalassa. Täällä sotahistoria ja linnoittamisen historia ovat toki keskeisempiä kuin missään muualla.
Silmiinpistävää aikaisempia kihlakunnanhistorioita selaillessa on esihistorian ohuus. Kirjoittaja ei ole ollut asiantuntija tällä alalla ja ennen muuta aika on kulkenut noiden
esitysten ohi. Maakunta ei ole ollut muutaman löydön valaisema takamaa. Lähes jokainen vuosi vuoden 1990 jälkeen on tuonut uuden luvun Etelä-Karjalan arkeologiaan.
Vertailtaessa Etelä-Karjalaa Varsinais-Suomeen viitataan
usein Turkuun yliopistokaupunkina. Siellähän toimi ennen
fuusioita neljäkin korkeakoulua. Mutta kyse on maakuntahistorioista puhuttaessa muusta kuin akateemisen yhteisön
intresseistä, kyse on heimon sivistystahdosta. Eivät A.M.
Tallgren ja Kustaa Vilkuna olleet maakuntahistorian kirjoittajina Turun yliopistoyhteisön edustajia. Maarian kirkkoherran poika Tallgren oli Helsingin yliopiston professori
ja Kustaa Vilkunan käynnit Varsinais-Suomessa voidaan
laskea hyvin nopeasti. Henkisestä kansankulttuurista kirjoittanut Uuno Harva oli tosin suomalaisen yliopiston professori.
Tutkimustilanteen muuttuminen puoltaisi siis ainakin arkeologiaa koskevan maakunnan yleisesityksen laatimista.
Harkinnanvaraista olisi tietenkin myös, mitä muita maakunnan historian puolia haluttaisiin tuoda esille ja mitkä
puolet eivät ole jo tähän mennessä tulleet riittävästi valaistuiksi.
Varmasti olisi hyvä virittää asiasta laajempaa keskustelua ja
kartoittaa ei halukkaita kirjoittajia, vaan lukijoita/kustantajia. Liian moni kotiseutukirja tehdään vain kirjoittajien
tarpeesta tuoda tietonsa julki. Toistaiseksi mikään taho ei
ole osoittanut suurempaa mielenkiintoa Etelä-Karjalan
maakuntahistorian tai sen osien tuottamiseen. Kotiseutuneuvos Pekka Siiropää on tosin tehnyt tämän sisältöisen
esityksen Etelä-Karjalan maakuntayhdistykselle. Lyhyt kirjelmä koskettelee vain arkeologiaa ja on selvää, ettei tämä
aatteellinen yhdistys voi yksin lähteä jo resurssien vuoksi
ajamaan maakuntahistorian asiaa.

Vaasa-ajan kaupungit – arkeologinen
tutkimusraporttisarja
Ruotsissa ryhdyttiin 1970-luvulla toteuttamaan medeltidstaden – keskiajan kaupungit –projektia. Pyrkimyksenä oli
selvittää mitä keskiajan kaupungeista oli jäänyt maaperään
ja mitä arkeologisia tutkimuksia kaupungeissa oli suoritettu. Projektin tuloksena syntyi raporttisarja, joka pian sai
seuraajan Suomen puolelta. Markus Hiekkanen, Aki Pihlman ja Juhani Kostet julkaisivat vastaavat raportit Turusta,
Porvoosta (AD 1347), Raumasta (AD 1442) ja Naantalista

LAPPEENRANNAN LINNOITUKSEN ALUEELLA
1969–2012 TEHDYT KAIVAUKSET (Kartoitus: J.Luoto 2013)
KAIVAUS
	MUU ARKEOLOGINEN HAVAINTO/TARKASTUS
Eritasoisia tarkastuksia on voitu ottaa mukaan vain sattumanvaraisesti,
koska niistä ei ole pidetty tarkkaa kirjaa. Kartta ei ota huomioon muurien kunnostustöitä ja niiden aikana tehtyjä tutkimuksia. Niitäkään ei
ole kirjattu Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin.

Mittakaava: 1:1700

50m
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(AD 1443). Keskiaikaisista kaupungeista Ulvila (AD 1365)
ja Viipuri (AD 1403) jäivät eri syistä vaille raporttia.
Raporttien valmistusta on seurannut vilkas kaivaustoiminta
ennen muuta Turussa, jossa kaupunkiarkeologisia kaivauksia suoritetaan vuosittain jatkuvasti. Arkeologinen aktiivisuus on johtanut myös tieteellisiin tutkimuksiin, josta Liisa
Seppäsen väitöskirja: ”Rakentaminen ja kaupunkikuvan
muutokset keskiajan Turussa” on viimeisin ja laajin osoitus.
Vastaava kaupunkiarkeologinen kiinnostus kohdistui keskiajan kaupungit – hankkeen loppuvaiheessa myöhempiin
kaupunkeihin ja niiden maanalaisiin asutuskerrostumiin.
Alettiin puhua tässä yhteydessä Vaasa-ajan kaupungeista ja
vuonna 1989 ilmestyi ensimmäinen arkeologinen inventointiraportti Helsingistä. Tämän jälkeen onkin arkeologisia kaivauksia tehty useissa Ruotsin vallan ajan kaupungeissa.
Vaasa-aikuisia kaupunkeja ovat Tammisaari (AD 1546),
Helsinki (AD 1550), Pori (AD 1558), Oulu (AD 1605),
Vaasa (AD 1606) ja sitä myöhempiä Uusikaupunki (AD
1617), Käkisalmi (AD 1618), Taipale (AD 1618), Kokkola
(AD 1620), Uusikaarlepyy (AD 1620), Tornio (AD 1621),
Salmi (AD 1632), Sortavala (AD 1632), Hämeenlinna
(AD 1639), Savonlinna (AD 1639), Lappeenranta (AD
1649). Lappeenrannan jälkeenkin perustettiin Ruotsin vallan aikana vielä kaikkiaan 11 kaupunkia, joiden joukossa
ovat Brahea (Lieksa) (AD 1652) ja Kurkijoki (AD 1668).
Aineistoa on siis ainakin päällisin puolin runsaasti ja aina
on muistettava se, että kaupungin virallinen perustaminen
ei useinkaan merkinnyt muuta kuin jo olemassa olevan
asutuksen virallistamista. Lappeenrannan historiakin ulottuu jo vuoteen 1542.
Museovirasto on jatkanut tätä kaupunkiarkeologista inventointiraporttien perinnettä julkaisemalla koko joukon
selvityksiä:
Vaasa			2007		1606
Uusikaupunki		2001		1617
Tornio			2001		1621
Tammisaari		
2002		
1546		
Savonlinna		2003		1639
Rauma			2009		1442
Raahe			2001		1649
Porvoo			2008		1347
Pori			2002		1558
Pietarsaari		2002		1652
Oulu			2002-2007
1605
Lappeenranta		2003		1649
Kristiinankaupunki
2001		
1639
Kotka			2007		1879
Kokkola			2000		1620
Kajaani			2001		1651
Hämeenlinna		2003		1639
Helsinki			2002		1550
Hamina			2003		1653
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Keskiajan kaupungeista siis Rauma ja Porvoo ovat saaneet
uudet inventointiraporttinsa. Kaikki Vaasa-ajan kaupungit on inventoitu ja tämän lisäksi 11 myöhempää Ruotsin vallan aikaista kaupunkia ja sen lisäksi Kotka. Huomio
luettelossa kiintyy nopeaan raportointitahtiin. Useimmat
raportit ovat valmistuneet vuosina 2001-2003. Raportteja
ei ole tarkoitettu suurelle yleisölle lukemistoksi vaan niiden
on ajateltu palvelevan maankäytön suunnittelussa. Mitään
erityistä tarvetta näyttävään julkaisemiseen ei siis ole.
Lappeenrannan raporttia lukiessa huomio kiintyy informaation niukkuuteen. Raportin laatija on karkeasti
ilmeisesti vanhojen karttojen antamaan informaatioon
tukeutuen jakanut kaupungin eli siis linnoituksen alueen
tutkimuksilta vapaisiin alueisiin ja alueisiin, joita koskevat
eritasoiset suojelu- ja tutkimusvaatimukset. Esitys on jo
käytetystä ajasta johtuen ylimalkainen.
Edellä mainittu Helsingin vanhankaupungin inventointi
olisi suuntaa antava. Siinä koko kaupunkialue on käyty
läpi säännöllisin välein kaivetuin koekuopin. Vain tällä tavoin menetellen voidaan saada luotettava kuva siitä, mitä
historiallisesta kaupungista tosiasiassa on jäljellä maan kamarassa.
Olisiko tässä Etelä-Karjalan arkeologian uusi tavoite. Koulutukseltaan esihistorialliseen arkeologiaan perehtyneenä
joutuu näitä kaupunkikaivausten tuloksia silmäillessä aina
miettimään, mikä on työn tarkoitus eli mitä osaamme kertoa menneisyydestä lisää suorittamalla arkistotutkimuksiin
verrattuna hyvinkin kalliita kenttätutkimuksia?
Olisi siis varmaan syytä vaikkapa julkaisun muodossa tehdä
selkoa siitä, miten tähänastiset kaivaukset ovat tuottaneet
uutta tietoa ja samalla pohtia sitä miten tulevissa kaivauksissa tulisi toimia, jotta kaupungin historiasta saataisiin
yhtä enemmän tietoa. Varmaan tulevaisuus vaatii rutiininomaisen kaivamisen ja dokumentoinnin lisäksi erilaisia
luonnontieteellisiä analyysejä niin itse maaperästä kuin
esiin kaivetusta löydöstöstäkin.Tässä olisi varmasti haastetta Etelä-Karjalan arkeologialle.

Lähteet:
Heikkinen, Markku 1989, Vaasa-ajan kaupungit 1, Helsinki, Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki.
Pihlman, Aki, Kostet, Juhani 1986, Keskiajan kaupungit 3, Turku,
Turun maakuntamuseo, Turku.
www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/historiallisen_ajan_perinto/kaupungit/kaupungiarkeologia

Lappeenrannan taistelun vuosipäivän
seminaari 23.8.2013
Vapaussota – Sisällissota - Eheytyminen
Historiantutkijat ovat löytäneet runsaasti arkistojen
kätköihin tallennettua, ennen julkaisematonta tietoa
Savitaipaleen rintaman ja siihen läheisesti liittyneen
Lappeenrannan tapahtumista.
Mitä lappeenrantalainen nainen kuuli punaisten vankina
ollessaan? Oliko Lemin punakaartin ja Taipalsaaren
suksisakin päällikkö sittenkin ”lahtareitten” kätyri?
Kuka ampui Savitaipaleen kunnanlääkärin? Kuka sytytti Taipalsaaren kirkon? Millainen ”Tuonelan
virta” Huopaistenvirta oli? Miten valkoisten kenttäoikeuden Savitaipaleella langettama tuomio
pantiin täytäntöön? Mitä joukkoja alueella oli, miten ne sotivat ja mitä muuta ne tekivät? Mitkä
tekijät johtivat aseelliseen yhteenottoon ja miten kansa toipui henkisistä haavoistaan?
Näihin ja moniin muihin ihmisten mieliä askarruttaneisiin kysymyksiin on löytynyt vastauksia.
Seminaari avaa ennakkoon joitakin tirkistysluukkuja myöhemmin syksyllä ilmestyvään
historiateokseen. Kannattaa tulla kuulemaan, näkemään ja keskustelemaan.
Aika ja paikka

23.8.2013 klo 10-16, Upseerikerho, Upseeritie 2, 53900 Lappeenranta

Hinta

16 €, sisältää keittolounaan ja kahvit

Ilmoittautuminen

9.8.2013 mennessä www.kesyli.net

Ohjelma

09:45 Ilmoittautuminen
10:00 Puheenjohtajan avaussanat, prikaatikenraali Antti Lankinen
10:15 Tapahtumia vuonna 1918 Savitaipaleen rintamalla ja Lappeenrannassa
Pentti Pylkkö
11:30 Keittolounas
12:30 Sopeutuminen ja eheytyminen. Suomi 1920-30-luvuilla
Dosentti Vesa Vares, Turun yliopiston poliittisen historian laitos
13:30 Aikaa keskustelulle
14:00 Kahvi
14:15 Kevään 1918 kurimuksesta toipumisesta Lappeenranta-Lappeen alueella
TT Antti Vanhanen
15:15 Aikaa keskustelulle
15:50 Seminaarin päätössanat, puheenjohtaja prikaatikenraali Antti Lankinen

Järjestäjät

Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Karjalan museo, Paasikivi-Seura ja
Etelä-Karjalan Maakuntayhdistys

E t e l ä - K a r ja l a n K e s äy l i o p i s t o - o p p i m i s e n i l o a y m pä r i v u o d e n
Koulukatu 11, 53100 L app eenrant a, pu h. 010 322 9460, lapp eenrant a@kesy li.net, w w w.kesy li.net
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Mammonniemi, ent. Jäppisen talon länsipääty
kirkonkylässä. Kuva: Teija Ahola
tt antti Vanhanen puhuu lappeenrannan taistelun seminaarissa kevään 1918 kokemuksista toipumisesta. toipuminen ei ollut kuitenkaan suoraviivaista, sillä oikeistoradikalismi oli voimakasta. museoviesti julkaisee antti Vanhasen artikkelin taipalsaaren tapahtumista, joihin ei esitelmässä ole mahdollisuutta yksityiskohtaisesti puuttua.

Antti Vanhanen

Oikeistoradikalismin
laineita Taipalsaarella
Yhteiskunnallinen vastakkainasettelu suomessa kärjistyi ja polarisoitui 1920-luvun lopulla ja sitä lisäsi seuraavan vuosikymmenen alun maailmanlaajuinen
lama. Kommunistien julkisen toiminnan aktivoituessa myös oikeisto radikalisoitui. Yksi merkki siitä oli toukokuussa 1929 tampereella perustettu Vapaussodan rintamamiesten liitto, jonka äänenkannattajana seuraavana vuonna alkoi
ilmestyä rintamamies-lehti.
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Lapualla kommunististen nuorten tilaisuus oli viimeinen
naula 1.12.1929 pidetylle kansalaiskokoukselle, joka oli alkusysäys laajalle kommunisminvastaiselle kansanliikkeelle.
Vastaavia kokouksia järjestettiin monella muullakin paikkakunnalla, myös Lappeenrannassa. Sekä kokoomuslaisen
varatuomari Toivo Tapanaisen Etelä-Savo että edistyspuolueeseen kuuluneen lehtori Arvo E. Vennon omistama
Etelä-Saimaa olivat alussa mukana kommunisminvastaisessa liikkeessä. Lehdet kirjoittivat myönteisesti Lappeenrannassa 12.12.1929 pidetystä yleisporvarillisesta kansalaiskokouksesta. Kuitenkin melko pian Etelä-Saimaa alkoi
arvostella Lapuan liikkeen toimintaa ja kirjoitti esimerkiksi
helmikuussa 1931 (3.2): ”Lapuan liikkeelle nousemassa
vastaliike. Kiihotus avaa silmät.”

Rintamamies-lehti palasi Armas Jäppisen asemaan vielä
myöhemmin (3/1931). Taipalsaaren Rintamamiesyhdistyksen kokouksessa 23.1. oli edelleen paheksuttu Jäppisen
nimitystä. Kokous vaati maaherra Arvo Mannerta tarkistamaan asiakirjat, joiden perusteella taustaltaan sopimaton ja
koulutukseltaan vaatimaton Jäppinen oli saanut nimismiehen toimen Taipalsaarella. Lehti kirjoitti: ”Silmiin pistävää
on se, että tunnettu punakaartilainen Jäppinen sai poliisin
toimen välittömästi Suomeen tulonsa jälkeen. Tapaus ei liene millään lailla poikkeuksellinen, sillä Rintamamies-lehti
puuttui vuoden 1931 alussa jyrkin sanoin siihen asiantilaan, että moni Tampereen poliisimies oli poliittiselta taustaltaan epäluotettava.”

Vasemmistolaisiin kohdistuneet laittomuudet ja kyyditykset koskivat myös Lappeenrantaa, kun paikallinen Sosialistisen työväen ja pienviljelijöiden eduskuntaryhmään kuulunut kansanedustaja Jalmari Rötkö yhdessä Eino Pekkalan
kanssa kyyditettiin Lapualle 5.7.1930.

Kyyditysyritys epäonnistui
– väärä henkilö

Oikeistoradikalismin laineet ulottuivat myös Taipalsaarelle,
kun vuodesta 1927 pitäjän ja Lemin nimismiehenä toiminut Armas Oskar Jäppinen aiottiin muiluttaa. Taipalsaarelainen Pentti Salmi on koonnut sekä paikallista muistitietoa että lehtiartikkeleita kyyditysyrityksestä.
Armas Jäppinen oli syntynyt Pietarissa ja toimi siellä Suomen rautateiden palveluksessa Suomen asemalla. Venäjän
vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen Jäppinen oli lähettänyt perheensä Suomeen. Joidenkin tietojen mukaan hän
itse olisi saapunut Suomeen vasta useita vuosia vallankumouksen jälkeen mukanaan Suomen aseman rahavarat.
Valtiokalenteri kuitenkin kertoo Jäppisen toimineen nuorempana komissaarina jo vuodesta 1919 poliisilaitoksen
etsiväosastossa Kotkassa. Sieltä hän siirtyi vuosiksi 19241926 Lappeen apulaisnimismieheksi ja sen jälkeen Taipalsaaren nimismieheksi, kun viran entinen haltija Robert
Markku oli pidätetty virasta.
Rintamamies-lehden ensimmäisessä numerossa 1931 kirjoitettiin: ”Ent. Punakaartilainen nimismiehenä Viipurin
läänissä.” Artikkelia siteerasi tarkkaan kokoomuksen viipurilainen Karjala 10.1.1931 otsikolla ”Punakaartilainen
nimismiehenä Taipalsaarella. Rintamamiehen hämmästyttävä paljastus” kertoen, että lokakuussa 1918 oli rautateiden kurinpitotuomioistuin tehnyt päätöksen vahtimestari
Armas Jäppisen asiassa. Lehti jatkoi, että Jäppinen oli ”liittynyt rautateiden punakaartiin, on ollut häätämässä virkamiehiä asunnoistaan sekä Valkeasaaren-Pietarin rataosan
jouduttua Venäjän valtion haltuun, jäänyt palvelemaan vierasta valtaa.” Seurauksena oli Jäppisen erottaminen rautateiden palveluksesta. Lopuksi Karjala jatkoi Rintamamieslehden kantaa painottaen, ”etteivät tämäntapaiset henkilöt
saa missään saati Viipurin läänissä toimia nimismiehen
tehtävissä”.

Ilmeisesti tammikuun kokous oli myös sytykkeenä päätökseen muiluttaa Armas Jäppinen. Kyyditysyritys tapahtui yhdeksäntenä päivänä helmikuuta 1931, mutta autolla
Lappeenrannan suunnasta tulleet kolme miestä pysäyttivät
väärän henkilön: edellisen nimismiehen Robert Markun,
jonka he vapauttivat asian selvittyä.
Tapauksesta kirjoittivat seuraavana päivänä Etelä-Savo, Etelä-Saimaa sekä viipurilainen sosialidemokraattinen Kansan
Työ. Etelä-Saimaa otsikoi tapauksen: ”Mitä tekeillä? Ent.
nimismies Markku saanut autokyydin.” Kansan Työ aloitti
kirjoituksen: ”Taipalsaaren nimismies aiottu kyyditä eilen.”
Lehden mukaan kyydittäjien todettua ottaneensa kiinni
väärän henkilön Markku sai kyydin Taipalsaarelle ja miehet
”hävisivät omille teilleen”.
Etelä-Savo jatkoi tapauksen käsittelyä kahta päivää myöhemmin kirjoittaen, että Armas Jäppinen oli kertomansa
mukaan saanut tapahtuneesta tiedon vasta lehdestä. Asiasta piti tehdä tarkempi tutkimus. Samalla lehti syytti, että
”edistysmieliset lehdet ovat tämänkin `kyydityksen´ ottaneet palstoilleen makupalana lapualaisia vastaan”. Lehti
palasi asiaan vielä 14.2. todeten, ettei tapauksesta tehdä
virallista tutkimusta, ”koska ei mitään rikosta eikä rikoksen
yritystäkään ole tapahtunut”.
Pentti Salmen kokoaman perimätiedon mukaan kyydityssuunnitelman takana oli ainakin kolme Salmen nimeltä
mainitsemaa henkilöä. Varsinainen likainen työ annettiin
kahden miehen tehtäväksi, joista toinen oli auton omistaja.
Kyyditsijät olivat ajelleet Saimaan jäällä kirkonkylän edustalla ja ottivat sitten autoonsa Robert Markun. Todettuaan
tehneensä virheen miehiltä jäi suorittamatta varsinainen
isku Jäppisen pihaportin luona. Erään tiedon mukaan kyydityshanke olisi vuotanut Jäppisen tietoon, joka olisi värvännyt Aatu Havo-nimisen miehen eteiseen kirveen kanssa
vahtiin. Lisäksi myöhemmin Jäppisellä olisi ollut virkamatkoillaan joku turvamies silloin, kun mukana ei ollut poliisia.

Museoviesti 2013

33

Etelä-Savo 10.2.1931

Etelä-Savo 12.2.1931

Hämäräperäinen tapaus.
Kyyditysyrityskö?

Taipalsaaren ”kyyditysjuttu”.
Tuntuu kovin omituiselta.

Mikäli olemme kuulleet, sattui eilen aamupäivällä Lappeenrannan-Taipalsaaren talvitiellä omituinen tapaus.
Entisen nimismiehen R. Markun ollessa jalkaisin paluumatkalla kaupungista kotiinsa tuli hänen jälkeensä henkilöauto, jossa oli muutamia tuntemattomia miehiä. Miehet
kehoittivat Markkua nousemaan autoon ja lähtivät ajamaan Taipalsaarelle päin. Mikäli kerrotaan, olivat miehet
puhuneet matkalla eräästä määrätystä henkilöstä ja nähtävästi luulivat Markkua etsimäkseen mieheksi. Keskustelun
aikana kävi kuitenkin selville, että miehet olivat erehtyneet
henkilöstä ja pyydettyään anteeksi erehdystään käänsivät
auton ja lähtivät paluumatkalle kaupunkiin päin jättäen
M:n tielle.
						
Edustajamme tiedusteli eilen asian todenperäisyyttä ent.
Nimismies Markulta, joka kuitenkin kieltäytyi kertomasta
enempää, kuin yllä on kerrottu. Autossa olleita miehiä ei
Markku sanonut tunteneensa.

Viime numerossamme kerroimme Taipalsaaren-Lappeenrannan talvitiellä tapahtuneesta kyyditysyrityksestä, jonka
kohteeksi ”epähuomiossa” joutui ent. Nimismies R. Markku. Mikäli olemme kuulleet, tulee maaherra asian johdosta
toimituttamaan tutkimuksen ja määrää tänään tutkijan.
Tiedustelimme eilen Taipalsaaren nimismieheltä A. O.
Jäppiseltä tätä kyyditysasiaa. Nimismies ilmoitti meille tällöin, että hän sai koko jutusta tiedon vasta sanomalehdistä.
Hänen mielestään oli tapauksen kulku sellainen, että sen
todenperäisyyttä saattaa täydellä syyllä epäillä, ja että se
näyttää tekaistulta jossakin määrätyssä tarkoituksessa.

Oliko syynä muilutusyritys vai todennäköisesti joku muu
seikka, kun Salmen mukaan asiasta käytiin kuitenkin käräjiä, joissa ainakin yksi henkilö olisi saanut tuomion.

Taipalsaaren nimismiehen virassa aina vuoteen 1952 asti
ja Arvo Manner jäi vuonna 1955 eläkkeelle Kymen läänin
maaherrana.

Taipalsaarelaiset oikeistoradikaalit vaativat Armas Jäppisen
erottamista virasta. Salmen kokoamassa muistitiedossa Väinö Okko oli kertonut käyneensä Väinö Pakkasen kanssa
maaherra Arvo Mannerin luona esittämässä, että Jäppinen
saisi pitää virkansa. Niinpä Okko joutui kiihkoilijoiden
silmätikuksi jopa niin, että hänenkin muilutustaan suunniteltiin.
Viipurin läänin maltillinen kokoomuslainen maaherra
Arvo Manner, Kullervo Mannerin veli, ei kuitenkaan taipunut Jäppisen erottamisvaatimuksiin, sillä Jäppinen ei
ollut Taipalsaarella syyllistynyt mihinkään virkarikokseen.
On myös arvailtu, Jäppistä olisi suojeltu siksi, että hän
toi Pietarista Suomeen Valtionrautateitten varat, ja tämän
vuoksi Manner olisi edistänyt Jäppisen etenemistä virkahierarkiassa. Mannerin laillisuusnäkemystä selventää se, että
hän toimi lyhyen aikaa vuonna 1932 ammattiministerinä
ja joutui toisena sisäministerinä käynnistämään tutkimukset Mäntsälän kapinaan syyllistyneistä.
Vaatimus nimismiehen erottamiseksi ei tuottanut tulosta
eikä kyyditysyritys saanut jatkoa: Armas Jäppinen pysyi
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Mainittakoon, että edistysmieliset lehdet ovat tämänkin
”kyydityksen” ottaneet palstoilleen makupalana lapualaisia
vastaan. Kysymyksessä lienevät sentään aivan toiset henkilöt kuin ”lapualaiset”, olipa sitten kysymys todellisesta tapahtumasta tai provokatorisessa tarkoituksessa järjestetystä
jutusta. Toimitettava tutkimus antanee täyden selvyyden
tähän tosiaankin omituiseen juttuun.

Lähteitä ja kirjallisuutta:
Antikainen, Jyrki – Herranen, Timo – Hoffman, Kai – Toivanen,
Pekka, Lappeenrannan kaupungin historia 1917-1966 I.
Lappeenrannan kaupunki, Lappeenranta 1988.
Etelä-Saimaa 12.12.1930, 3.2.1931, 10.2.1931, 12.2.1931,
14.2.1931.
Etelä-Savo 10.2.1931, 12.2.1931, 14.2.1931.
Kansan Työ 10.2.1931.
Karjala 10.1.1931.
Salmi, Pentti, Muistiinpanoja Armas Jäppisen kyyditysyrityksestä
(laajemmasta kirjoituksesta).
Uola, Mikko, Rintamamiesten Liitto 1929-1944. Vapaussodan
huoltosäätiö, Tampere 1988.

Viipurin läänin kartta vuodelta 1714.
Rajalinja Jänhiälästä Pataniemeen kulkee
erheellisesti yli Saimaan ja Kyläniemen.
Hallinnollisten rajojen lisäksi karttaan on
merkitty mm. Saimaan kanavan alkuperäinen linjaus. Alunperäinen kartta Ruotsin valtionarkisto; tässä Piltzin kokoelman
mukaan.

Heikki Piiparinen & Jukka Luoto

Rajankäyntejä Saimaalla
risto Piepponen on Viipurin läänin historian valmistelutyössä kiinnittänyt huomiota hänen jo vanhastaan tuntemaansa Puumalan ja ruokolahden rajalla
olevaan Pataniemen rajapisteeseen. asiaan on perehtynyt nuijamaan rajamerkkitoimikunnan puheenjohtaja Heikki Piiparinen, joka tekee selkoa tutkimuksestaan alla.
Lappee, Jääski ja Savo ennen
Pähkinäsaaren rauhaa (1323)
Ensimmäinen rajankäynti, jossa määriteltiin Suomen itäraja on tietenkin Novgorodin ja Ruotsin välillä vuonna 1323
Pähkinäsaaressa solmittu rauha. Rauhassa määritellyn rajan
kulkukin on kutakuinkin selvä niiltä osin kun puhutaan
rajasta Suomenlahden ja Saimaan välillä. Rajan kulku tästä
pohjoiseen on jatkuvasti vilkkaan keskustelun kohteena.
Itse solmitussa rauhassa on mielenkiintoista mm. se, että

siinä Venäjä luovuttaa Ruotsille kolme karjalaista kihlakuntaa: Äyräpään, Jääsken ja Savon. Asiakirjasta käy edelleen
ilmi, ettei kyseessä ole ensimmäinen näiden valtakuntien
välinen rauha. On siis ollut jokin aikaisempi rauha ja rajankäynti, jossa mainitut kihlakunnat ovat jääneet Venäjän puolelle rajaa. Se ettei tässä vaiheessa puhuta mitään
Viipurin ympäristön Rannan kihlakunnasta eikä Lappeesta
johtuu ilmiselvästi siitä, että ne on määrätty Ruotsille jo
tuossa Pähkinäsaaren rauhaa edeltävässä rauhansopimuksessa, josta ei ole jäänyt mitään asiakirjaa.
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Pataniemen hiidenkirnun vuosiluku Sulo Siitosen mukaan.

Turun rauhan (1743) rajalinjoissa Savonlinnan ympäristössä. Ihan oma lukunsa ovat Sulo Strömbergin rajapaikkatutkimukset. Hänkin liikkui pääsiassa Savonlinnan piirissä.
Raja-arkeologia on näin ollen mitä ajankohtaisin teema
Kaakkois-Suomessa.

Missä on Mielteenkoski?
Lappeen pitäjän ja Viipurin
pitäjän itäraja Paloposken
mukaan.

Toivo J. Paloposki on kihlakuntien myöhempiin rajoihin
vedoten hahmotellut tämän rajan kulkua Viipurinlahden
itärannalta Nuijamaan kautta Saimaan rannalle nykyisessä
Joutsenossa. Suomen itärajoja tutkinut Kyösti Julku on sisällyttänyt Paloposken tulkinnan omiin tutkimuksiinsa ja
rajalinjasta on tehty selkoa mm. Museoviesti-lehdessämme
(Museoviesti 1/1999:3-6). Kysymys on vuonna 2013 tullut uudelleen ajankohtaiseksi, kun Nuijamaalla Uudenkaupungin rauhan rajoja tutkinut Heikki Piiparisen työryhmä
on alkanut tutkia tätä rajalinjaa. Viipurin läänin historian
toimittamiseen sitoutunut Risto Piepponen on kiinnittänyt puolestaan huomiota Ruokolahden ja Puumalan rajalla
olevaan Patasaareen ja – niemeen. Paikka on ikivanha Jääsken, Savon ja Lappeen kihlakuntien rajapaikka.
FL Ville Laakson työryhmä tutkii myös Etelä-Karjalan vanhoja rajoja ja rajapaikkoja. Heidän kiinnostuksensa kohteet
ovat muualla kuin Lappeen kihlakunnan vahoissa rajoissa.
Matti Hakulinen on puolestaan löytänyt jotain korjattavaa
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Paloposken rajalinja on melko hyvin selvillä niin kauan
kun liikutaan Viipurin ympäristössä. Se on lähtenyt kai
alunperin meren rannasta Johanneksen Rakokivellä ja kulkenut Viipurin itäpuolitse Kilpeenjoelle ja Nuijamaalle.
Vaikeudet alkavat vasta Saimaan tuntumassa, sillä nykyisestä Joutsenosta on vaikea löytää seuraavaa Mielteenkoskeksi nimettyä rajapistettä. Se on ehkä Kilpeenjoen yhden latvahaaran Niemenkoski. Heikki Piiparisen mukaan
Mielenteenkoskeksi valtionarkiston Muscovitica kokoelmassa mainittu virtapaikka saattaa sijaita Kilpiänjoessa,
Liirinjoessa, Haapaojassa, Leppäsjoessa, Suokumaanjärven
pohjoispuolelta tai Suokumaanjärven kautta Vuokseen laskevassa ojassa. Mielteenkoskesta raja on kulkenut Saimaan
rantaan. Paloposken mukaan Jänhiälä on Lappeen kihlakunnan itäisin kylä ja vastaavasti Tiuruniemi ja Kohoniemi
Jääsken läntisimmät. Rajapisteenä täällä Saimaan rannalla
on Ruotsin Riksarkivetissa olevan vuodelta 1714 periytyvän kartan mukaan Ristikivi.

Patasaari
Rajan kulku Saimaalla on iso ongelma. Se että Pähkinäsaaren rauhassa 1323 mainitaan Jääsken ja Savon kihlakunnat
ja että siitä välillisesti käy ilmi se, että myös Lappee on jo
tuolloin ollut olemassa, pitää sisällään sen tosiasian, että
jossain Saimaalla pitää olla ollut jo tuolloin näiden kolmen
kihlakunnan yhteinen rajapiste; mutta missä?

Asiaa on tutkinut Aulikki Ylönen kihlakuntahistorioissaan.
Hänen mukaansa asia on siinä mielessä selvä, että näiden
kihlakuntien yhteinen rajapiste on 1500-luvulta lähtien ollut Pataniemi-Patasaari kapeikossa nykyisten Taipalsaaren,
Ruokolahden ja Puumalan yhteisellä rajapisteellä. Nykyinen lääninraja kulkee tämän pisteen kautta ja se oli rajapiste Viipurin läänin ja Savonlinnan läänin rajalla. Myös
Turun rauhan (1743) raja kulki Patasaaren kautta ja näin
on ollut tilanne jo 1500-luvulla, jolloin rajoja käytiin Viipurin ja Savonlinnan linnaläänien välillä.
Lappeen ja Jääsken alueet toisistaan erottava rajapiste tunnetaan nimeltä Kellarsaari 1535, Patasalo-Patasalmi 1741,
Ahopata 1714. Aulikki Ylönen ei epäile rinnastaa Kellarsaarta Patasaareen. Pata tai kellari viittaa paikalla olevaan
hiidenkirnuun. Rajapisteen tarkka identifiointi ei ole selvä.
Nykyinen rajapiste on salmen pohjoispuolella olevan Pataniemen kärjessä. Vuonna 1778 laaditussa ruotsalaisten kartassa rajapiste on selvästi eteläpuolella olevassa Patasaaressa.
Ongelma syntyy siitä, ettei tätä linnaläänien ja nykyistä
maakuntien välistä rajaa voinut Ylösen mukaan olla olemassa ennen Savonlinnan perustamista vuonna 1475. Vanhin tunnettu Viipurin ja Savonlinnan linnaläänien välinen
raja kulki 1514 suoraan Mäntyharjun Naulasaaren ja Parikkalan Varpavuoren tunnettujen rajapisteiden kautta.
Mielenkiintoista on se, että Pataniemessä olevan hiidenkirnuun on hakattu numerot 4/6 1778 15/6. Perimätiedon

mukaan Ruotsin kuningas olisi vieraillut täällä tuolloin.
Mistään tällaisesta ei ole tietoa. Ruotsin armeija valmisti
kuitenkin tiedustelukarttoja koko Suomen alueelta. Tästä
työstä kertovat asiakirjat tietävät, että kartoitustöitä tehtiin
Puumalassa juuri tuona vuotena. Päiväyksetkin ovat selvät,
sillä asiaa valaisseen Erkki-Sakari Harjun mukaan kyseessä
on yksi ja sama päivä ilmaistuna toisaalta venäläisten käyttämän juliaanisen kalenterin ja ruotsalaisten käyttämän
gregoriaanisen kalenterin mukaan. Miksi nämä topografiupseerit ovat hakkauttaneet tuon päivämäärän Pataniemen hiidenkirnuun, kun rajapiste on heidän karttojensa
mukaan salmen toisella puolella Patasaaressa, on tietymätöntä.

Rajan kulku Saimaalla
Vuoden 1714 kartassa kihlakuntien rajapiste Ahopata on
merkitty huomattavan länteen Kyläniemen pohjoispuolella. Paikalla on kartan mukaan ollut kumpu, jonka päällä
on ollut risti. On ilmeistä, että kartoittaja on linjannut rajan väärin. Raja on tuolloin kulkenut myöhemmän Kutveleen kanavan kohdalta Kyläniemen yli Patasaareen-Ahopataan, kuten Aulikki Ylönenkin on asian ymmärtänyt.
Myös Pietari Brahen Brahelinnan läänityskartta vuodelta
1648 viestittää siitä, että raja on kulkenut pitkin Saimaata Kyläniemen pohjoispuolella. Mutta tässä ei ole kaikki.
Samsoinin kartta vuodelta 1666 antaa jo viitteitä muusta.
Siinä on kaksi aluetta: Karjala (Lappee, Rannan kihlakun-

Patasalmi ja rajankulku
siinä vuosien 1776-1805
tiedustelukartan mukaan.
Lähde: Sprengtportenin
Savon kartasto, toimittanut Erkki-Sakari Harju,
Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura,
2011.
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Lappeen kihlakunnan kartta vuodelta 1659 Jorma J. Hytösen mukaan.
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ta, Äyräpää) ja Savo (sis. Jääsken). Savon ja Karjalan raja
näyttää kulkevan pitkin Saimaata niin, että Taipalsaari jää
Lappeeseen ja Ruokolahti Jääskeen. Mitään Lappeen, Jääsken ja Savon yhteistä rajapistettä ei olisi ollutkaan. Saman
vaikutelman saa ensimmäisestä Lappeen kihlakunnan kartasta vuodelta 1659. Raja tulee Saimaalle Majasaaren luona, jonka Ylönen ja Jorma J. Hytönen ovat tulkinneet Patasaareksi. Se kuitenkin sijaitsee Mietinsaaren luona. Raja
kulkee tässäkin kartassa pitkin Saimaata jättäen kuitenkin
mm. Mietinsaaren Lappeeseen.
Ilmeisesti Kihlakuntien välinen raja on siis alunperin kulkenut pitkin Saimaata nykyisen Joutsenon ja Imatran rajalta aina Mäntyharjulla olevaan Naulasaareen. Se mainitaan
Lappeen, Hämeen ja Savon rajapisteenä jo vuonna 1415,
mutta on siis ilmeisesti tuntuvasti vanhempi, jos on luottamista edellä esitettyyn tulkintaan. Tulkintaa tukee outo
rajatieto. Vuodelta 1545 on kaksikin rajakirjettä, joissa selvitetään ongelmallista Savon ja Lappeen välistä rajalinjaa.
Periaatteessa se kulkee näissä Kyläniemen pohjoispuolella
samaa linjaa Naulasaaresta Patasaareen kuin useimmissa
selvityksissä. Rajapisteiden joukkoon on kuitenkin pujahtanut kaksi paikannimeä Kyläniemen eteläpuolelta:
Sarviniemi ja Jänkäsalo. Ne eivät mitenkään sovi muuhun
kuvattuun rajalinjaan ja kysymyksessä lieneekin maanmittarin väärinkäsitys. Hän on kirjannut nämä kaksi jo hänen
aikanaan muinaista rajapistettä luetteloon, vaikkei niillä ole
mitään tekemistä käymänsä uuden rajalinjan kanssa.

Suomen itärajan kulku 1200-luvulla
Viipurissa 1297 todetun rajan tekstin olisi voinut ajatella
kuuluvan seuraavasti (Heikki Piiparinen): Raja on kulkenut Viipurin maalaiskunnan Terävälän, Pihkalan, Pihkalajärven, Jääsken kunnan Konnun ja Joutsenon kunnan
Marttilan alueiden halki. Kilpie Joki Kilpeenjokea pitkin
pohjoiseen Liirinjoelle 2 km, jättäen Multajärven, Käräjärven kylän, ?kosken ja Temolan hovin länteen ja Terävälän, Pihkalan ja Pihkalajärven kylät idän puolelle aina
Haapaojalle 4 km. Haapaojalta raja suuntautui luoteeseen
kohti Kosenkoskea, josta nimi muuttui Kylmäojaksi. Tässä joki loppui ja raja leikkasi Konnun kylältä Hiiren kylään ja edelleen myöhemmin Nuijamaan kirkolle tehdyn
tien 5 km. Rajan lännen puolelle jäivät Vasemmalampi,
Myllymäki ja Kolmikannanlampi. Sen idän puolelle jäivät Palomäki, Vennäintupa tuo jo mainittu Kosenkoski ja
Turtianmäki, Riikosenmäki, Hyvärinmäki sekä Tetrikallio.
Leikattuaan Marttilassa Rajakallion ja ylitettyään myöhemmin 1721 sovitun Uudenkaupungin rauhan rajan se päätyi Hyötiönlampeen 5 km. Lännen puolelle jäivät silloin
Kouvolan ja Ruokolan kylät Marttilan ja Leppälän kylien
jäädessä idän eli Novgorodin puolelle. Hyötiönlammesta
raja jatkui pitkin Leppäsjokea Eiskolaan 9 km, jolta kylältä edelleen Sotsaariin Suur-Saimaalla 8 km. Rajan lännen
puolelle jäivät Nevalan, Anolan, Eiskolan, Ravattilan ja
Karjalaisen kylät sekä Honkalahti, Värrönlahti, Poikasaari,
Paisaari, Suomensalo ja Kätkytsaari. Vanhan rajan itäpuolelle jäivät Leppälän, Jokelan, Pätilän, Joutsenon ja Kesolan

kylät sekä Punnanlahti, Likosenlahti, Muukonsaari, Työsaari, Arposenniemi, Venäinsaari ja Tykkiluoto. Sotsaaresta raja jatkui Lappeen pitäjän Kilpie saari Kilpiänsaareen
6 km ja edelleen Jänkäsalon ohi Taipalsaaren Sarviniemen
ja Kyläniemen väliseen salmeen 19 km. Rajan länsipuolelle jäivät Pulpinselkä, Kotiselkä, Mustasaari, Oikonsaari,
Myhkiönsaari, Ilkonsaari, Suuri-Jänkäsalo ja Sarviniemi.
Vanhan Ilkonselkää pitkin kulkeneen rajan itäpuolelle
jäivät Kilpiänsaaren ja Listingin lisäksi Vitsainselkä, Hirsiharju, Karksaari, Vitsain saaret, Kaidansaaret, Talsionsaari,
Rastinluodot ja Kyläniemi.
Valitettavasti näin vanhoja rajoja ei yleensä mitenkään merkitty maastoon. Patasaari-Patasalmi-Pataniemi ansaitsisi
kuitenkin tulla tarkkaan tutkituksi, sillä tuskin tuo Ruotsalaisten topografien päiväysmerkintä on ainoa rajamerkki
tässä solmukohdassa. Keijo Koistinen on ilmoittanut venäläisestä rajarististä Saimaan Pitkäsaaren kalliossa. Tämäkin
paikka on tarkistamatta.

Lähteitä:
Charta Öfwer Wiborgs Lähn 1714, Riksarkiv, Stockholm.
Harju, E-S & Lappalainen, J. 2012: Kuninkaan kartasto
Etelä-Suomesta, Helsinki.
Hytönen, J. 2006: Vuoden 1659 Lappeen kihlakunnan kartan
tutkimus, Etelä-Karjalan vuosikirja 2004-2006, Lappeenranta.
Luoto, J. 1999: Etelä-Karjala rajojen maakunta.
- Museoviesti 1/1999:3-6, Lappeenranta 1999.
Paloposki, T. 1966: Viipurin-Karjalan asema kolmannen ristiretken
aikoina, Hist. Aikak. 64(1966):95-111, Helsinki.
Sanson, Sr. 1666: La Carelie et L´Ingrie, ou Ingermenland Par le S
Sanson Georg.
Ordre du Roy Paris. Chez Pierre Mariette. Rue St Iagues lÉsperance. Avecq Privilege pour Vingt Ans. 1666.
Siitonen, S. 1992:Kuningas kävi Pataniemessä, Koitseutulukemisto
5:185, Ruokolahti.
Ylönen, A. 1976: Lappeen kihlakunnan historia 1, Lappeenranta.
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Tulossa syksyllä:
Etelä-Karjalan museo
15.10.2013 - 16.3.2014

Olli Rumpu
Valokuvia Etelä-Karjalasta
1960-70-luvuilta

Kimpisen uimala 19.6.1962

Tulipalo Karjala-talossa, Lappeenranta, 5.8.1961
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Valokuvaaja Olavi Rummun
(1924–2006) mittavasta mustavalkonegatiivien arkistosta koottu näyttely esittelee
aitoa ajankuvaa menneiltä
vuosikymmeniltä. EteläSaimaan lehtikuvaajanakin
työskennellyt Rumpu tallensi
laajasti maakunnan elämää;
arkipäivän askareita, tapahtumia, kolareita, tulipaloja,
urheilukilpailuja, valtioiden
johtohenkilöiden sekä presidentti Kekkosen vierailuja.

Sylvi ja Urho Kekkonen Luumäen asemalla 22.11.1961

Haluatko pukeutua
kansallispukuun?
Se on nyt mahdollista, sillä Etelä-Karjalan museossa on
lainattavissa Lappeen kihlakunnan miehen puku.
• Käyttökerrasta peritään huoltovastiketta 100 €/kerta.
• Lappeen miehen puvun omistaa Etelä-Karjalan maakuntayhdistys.
Puvun huoltovastike on jäsenille 80 €/kerta.
• Puvun koko on 52-54.

Tiedustelut, vuokrausehdot ym.
konservaattori Eira Räisänen
puh. 040 130 9214, 05 616 2265
eira.raisanen@lappeenranta.fi
Museoviesti 2013
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Henkilökunta
Etelä-Karjalan museo ja Etelä-Karjalan taidemuseo
museotoimenjohtaja
Päivi Partanen, puh. 040 564 2204

valokuvaaja
Seppo Pelkonen, puh. 040 848 4940

intendentti
Satu Eiskonen, puh. 040 579 5744
(näyttelyt, Joutsenon museo)

intendentti
Leena Räty, 040 526 4120
(kokoelmat, taidemuseo)

amanuenssi
Elina Vuori, puh. 040 531 0424
(valokuva-arkisto, Wolkoffin talomuseo)

amanuenssi
Mona Taipale, 040 5637618
(aluetaidemuseotoiminta, taidemuseo)

amanuenssi
Reija Eeva, puh. 040 838 6592
(kokoelmat, Galleria Laura)

amanuenssi
Mikko Pirinen, 040 5226280
(näyttelyt, taidemuseo)

amanuenssi
Jukka Luoto, puh. 040 563 1898
(maakuntatyö, Ratsuväkimuseo,
Ylämaan ja Nuijamaan museot)

toimistonhoitaja
Ulla Loisa, puh. (05) 616 2261,
040 587 2274

amanuenssi
Miikka Kurri, puh. 040 537 0363
(rakennustutkimus)
museoapulainen
Helena Karvinen, puh. 040 1596687
(kokoelmatyö)

museomestari
Seppo Sarin, puh. 040 556 2269
näyttelymestari
Raimo Kaapro, puh. 040 849 4275
vahtimestari
Seppo Mustola, puh. 0400 241 748

konservaattori
Eira Räisänen, puh. 040 130 9214
museoassistentti
Noora Niemi, puh. 040 715 3345
(museokauppa)
museoassistentti
Virpi Järvelä, puh. 040 661 2117
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etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Museot
Etelä-Karjalan museo

Wolkoffin talomuseo

Kristiinankatu 15, Linnoitus, Lappeenranta
PL 239
puh. 05 616 2255, 05 616 2261

Kauppakatu 26, 53100 Lappeenranta
puh. 05 616 2258, 05 616 2261

avoinna
talvi ti–su klo 11–17
kesä 3.6.–25.8.
ma–pe klo 10–18, la–su klo 11–17

avoinna
talvi la–su klo 11–17
(suljettu tammi-helmikuu)
kesä 3.6.–25.8.
ma–pe klo 10–18, la–su klo 11–17

museo suljettu:
helatorstai, juhannusaatto, juhannuspäivä,
ja jouluna 6.12., 24–26.12. ja 31.12.

Wolkoffin joulu
10–23.12, 26–29.12 ja 2–5.1.2014

vapaa pääsy: 3.5, 6.9, 4.10, 1.11. ja 13.12

Joutsenon pitäjäntupa

Etelä-Karjalan taidemuseo
Kristiinankatu 8-10, Linnoitus, Lappeenranta
PL 239
puh. (05) 616 2256
avoinna
talvi ti–su klo 11–17
kesä ma–pe klo 10–18, la–su klo 11–17
museo suljettu:
helatorstai, juhannusaatto, juhannuspäivä,
ja jouluna 6.12., 24–26.12. ja 31.12.
vapaa pääsy: 3.5, 4.10, ja 1.11.

Ratsuväkimuseo
Linnoitus, Lappeenranta
puh. 05 616 2257, 05 616 2261
avoinna
3.6.–25.8.
ma–pe klo 10–18, la–su klo 11–17
sekä talvikaudella tilauksesta

Soljantie 2
54100 Joutseno
Elämyskirstu sekä Joutsenon
kotiseutunäyttely
Tiedustelut 050 490 0210

Nuijamaan pitäjämuseo
Hautausmaan ja kirkon välittömässä
läheisyydessä
Näyttely: Nuijamaa 1939
avoinna
9.6.–4.8. sunnuntaisin
kesäkuu klo 11–13
heinä-elokuu klo 14–16
lauluiltoina
Koululaisryhmille sopimuksen mukaan.
Tiedustelut 05 616 2261

Pätärin talomuseo, Ylämaa
Ylijärven kylässä
Talonpoikaistalon pihapiiri ja kotiseutumuseo
avoinna
25.6.–4.8. 2013 ti–su klo 12–16
Tiedustelut 05 616 2261
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Verkkosivuja
Etelä-Karjalan museo ja Etelä-Karjalan taidemuseo
www.lappeenranta.fi/museot

Etelä-Karjalan museon ja Etelä-Karjalan taidemuseon
verkkonäyttelyt
www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri/Museot/Verkkonayttelyt.iw3
Ilja Repin - elämää ja tutkimusta
Lappeenrannan julkiset veistokset ja muistomerkit
Hei hoplaa! - ratsuväen elämää Rakuunamäellä ennen sotia
Lauritsalan kauppala
Kadonnutta ja katoavaista Lappeenrantaa
Generalissimus Suvorov
Lappeenrannan rakennusinventointi, lähikylät
Lappeenrannan varuskuntahistoria
Matka Saimaan kanavalla
Lappeenrannan kaupungin historiaa
Etelä-Karjalan esihistoriaa ja muinaisjäännöksiä
Kauskilan kalmiston arvoitus -peli
Lappeenrannan muuttuvat kasvot
Lappeenrannan Linnoituksen historia
Keisarillisia matkoja Kaakkois-Suomessa

Elävä Eteläkarjalainen Museoympäristö -blogi
www.elavamuseo.blogspot.fi

Etelä-Karjalan museoportaali
www.etelakarjalanmuseot.fi

Etelä-Karjalan paikallismuseot YouTubessa
Arkeologiaa pitäjänmuseoissa
www.youtube.com/watch?v=Ktdo5YFngks&feature=youtu.be
Erikoismuseoita Etelä-Karjalassa
www.youtube.com/watch?v=2YRX4d1e8R8&feature=youtu.be
Museoretki Suomen kauneimmalla maitotiellä
www.youtube.com/watch?v=ENUkuUb2CT4&feature=youtu.be
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Näyttelyt
Etelä-Karjalan Museo
Perusnäyttely - Kolme karjalaista kaupunkia
19.3. – 22.9. Viimeinen tuomio – Ikoneita Itä-Karjalasta
19.3. – 22.9. Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan ikoneita – Tullin lahjoittamat takavarikoidut ikonit
15.10. – 16.3.2014 Olli Rumpu – Valokuvia Etelä-Karjalasta 1960- ja 1970-luvuilta

Etelä-Karjalan taidemuseo
19.2. – 19.5. Viiva Italia – Italian mestareita, Keskeisiä 1900-luvun modernismin taiteilijoita
19.2. – 19.5. Picassosta – Vanniin, Pertti Ala-Outisen kokoelma
4.6. – 1.9. 7.Aalto – Kuvataiteen Wihuri
17.9. – 8.12. Leena Luostarinen – tiikerinpiirtäjä
17.9. – 8.12. Sivellyksiä – Eeva Vesterinen
17.12. – 23.2. 2014 Häkki – Tapio Sinisalo
17.12. – 23.2. 2014 Tammikuun nahka – uutta ja vanhaa kokoelmiin

Vihreä makasiini
4.6. – 4.8 Unisieppari - Paavo Halonen, Luonnonmateriaalit muovautuvat myyttiseksi taiteeksi

Galleria Laura
20.9. – 16.11. Käsityömuseon helmiä – Laura Korpikaivo-Tammisen käsityömuseon kokoelma 30 vuotta
avoinna: ma–pe klo 10–17, la klo 10–14

Joutsenon pitäjäntupa
Joutsenon Pitäjäntupamuseossa on esillä Joutsenon kotiseutunäyttely. Pitäjäntuvassa työskentelee artesaani
Reetta Tourunen ja järjestää tuvassa työpajoja, työhyvinvointipäiviä sekä tapahtumia. Teemataiteen
Elämyskirstu-toiminta on suunnattu niin matkaajille, koululaisille kuin työporukoillekin.
Yhteystiedot:
reetta.tourunen@teemataide.fi
050-590 0210
www.elamyskirstu.fi
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Etelä-Karjalan museon julkaisut
Nro 8 Leena Mäkipää
LAURITSALAN SAHAN TYÖVÄEN TYÖJA ASUNTO-OLOISTA 1916-1956
(pro gradu Turun yliopisto)
68 s. kuvitettu, kartta, asuntojen piirr.
Summary in English
ISSN 0358-301
ISBN 951-9428-15-1
5,00 €
Nro 9 Laila Lehikoinen, 1982
LAPPEENRANNAN KADUNNIMET
126 s. kuvitettu, asemakaavat
Summary in English
ISSN 0358-3015
5,00 €
Nro 11 Merja Kokkonen, 1985
TORIKAUPPAA LAPPEENRANNASSA 1930-1970
(pro gradu Turun yliopisto)
75 s. kuvitettu Summary in English
ISSN 0358-3015
ISBN 951-9428-63-1
5,00 €
Nro 12 1987
ETELÄ-KARJALAN TAIDEMUSEO – KOKOELMAT
128 s. kuvitettu, 16 väriplanssia
Esipuhe Eero Laajo, suom. ja engl.
ISSN 0358-3015
ISBN 951-9428-64-X
12,70 €
Nro 13 Kari Hukkila, 1990
KUVIA KANNAKSELTA – taidetta ja
taiteilijoita 1918-1944
136 s. kuvitettu, 16 väriplanssia
English resume
ISSN 0780-3958
ISBN 951-9278-88-5
9,00 €
Nro 14 Eija-Hilkka Anttila, 1992
WANHA HYWÄ LAPPEENRANTA
124 s. kuvitettu vanhoin valokuvin
ISSN 0780-3958
ISBN 952-9568-21-5
12,00 €
Nro 15 Elina Vuori - Mervi Kansonen, 1992
VIIPURINRINKELI
31 s. kuvitettu
ISSN 0780-3958
ISBN 952-9568-38-X
3,00 €
Nro 16 Heikki Pohjanpää, 1993
BREITENFELDISTÄ LAPPEENRANTAAN
39 s. kuvitettu
ISSN 0780-3958
ISBN 952-9568-55-X
4,00 €
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Nro 18:1a
Toim. Soile Rinno - Minna Laukkanen, 1997
KARJALAN LUTERILAISET KIRKOT JA
SEURAKUNTIEN PYHÄT ESINEET
ANTREASTA ÄYRÄPÄÄHÄN – hiljaiset kirkot
582 s. kuvitettu + 16 s. värikuvia
Jyväskylä 1997
ISSN 0780-3958
ISBN 951-785-012-3
12,00 €
Nro 18:1b
Toim. Kristina Thomenius ja Minna Laukkanen,
1997 KARJALAN JA PETSAMON
ORTODOKSISET KIRKOT JA KIRKKOTAIDE
ANTREASTA ÄYRÄPÄÄHÄN – hiljaiset kirkot
388 s. kuvitettu + 24 s. värikuvia
Jyväskylä 1997
ISSN 0780-3958
ISBN 951-785-013-1
10,00 €
Nro 18:2 ANTREASTA ÄYRÄPÄÄHÄN.
Hiljaiset kirkot – taideaarteita Karjalasta
Näyttelyluettelo
78 s. kuvitettu
Saarijärvi 1997
ISSN 0780-3958
ISBN 951-785-013-1
2,50 €
Nro 19 Toim. Heli Kellokumpu, 1998
TEKSTIILISTÄ TAIDETTA
35 s.
Lappeenranta 1998
ISSN 0780-3958
ISBN 951-785-029-8
7,60 €
Nro 20 Pekka Toivanen, 1999
JOHAN ROSENHANEN DIARIUM 1652-1654
131 s. kuvitettu
Lappeenranta 1999
ISBN 951-785-034-4
12,00 €
Nro 21 Toim. Soile Rinno, 1999
KAUSKILASTA KUNTALIITOKSEEN . Historiaa ja
tarinoita Lappeenrannasta ja sen asukkaista.
140 s. kuvitettu
Lappeenranta 1999
ISBN 951-785-038-7
10,00 €
Nro 22 Minna Kähtävä-Marttinen, 2000
MATKA MENNEISYYTEEN
Etelä-Karjalan muinaisjäännöskohteita
kulttuurimatkailijalle
85 s. kuvitettu
Lappeenranta 2000
ISBN 951-785-048-4
8,40 €

Nro 23 Toim. Leena Rautavuori - Elina Vuori
WOLKOFFIN TALO
– kauppakartano Lappeenrannassa
119 s. sidottu, kuvitettu
Jyväskylä 2001
ISBN 951-785-060-3
24,00 €
Nro 24 Marina Kellokumpu, 2002
Laura Korpikaivo-Tamminen
– SEITSEMÄN VUOSIKYMMENTÄ
LAPPEENRANTALAISENA VAIKUTTAJANA
51 s. kuvitettu
ISBN 951-785-063-8
10,00 €
Nro 25
Toim. Satu Eiskonen - Henna Heiskamo, 2003
ETELÄ-KARJALAN MUSEO-OPAS
– Museum guide of South Karelia
157 s. kuvitettu
ISBN 951-785-065-4
1,00 €
Nro 26 Mervi Kansonen - Arja Roivainen
”WÄHITTÄIS- JA PALJOITTAISKAUPPAA
TARPEELLISILLA TEOKSILLA”
Kauppiastaloja ja kauppiaita Lappeenrannassa
1800-luvun alkupuolelta 1940-luvulle
272 s. sidottu, kuvitettu
Jyväskylä 2004
IBSN 951-785-074-3
30,00 €
Nro 27 Toim. Satu Eiskonen
NIKOLAI II
227 s. sidottu, kuvitettu
Helsinki 2004
IBSN 951-785-076-X
19,50 €
Nro 29 Toim. Päivi Partanen - Larissa Eleskina
- Elina Lyijynen
GENERALISSIMUS SUVOROV
208 s., sidottu, kuvitettu
Helsinki 2007
IBSN 978-951-785-091-9
30,00 €
Nro 31 Toim. Satu Eiskonen
PRINSESSA DAGMAR
– KEISARINNA MARIA FJODOROVNA
PRINCESS DAGMAR
– EMPRESS MARIA FJODOROVNA
150 s., sidottu, kuvitettu
Helsinki 2010
39,00 €
Nro 32
Toim. Miikka Kurri, Jukka Luoto ja Elina Vuori
KATSE MENNEISYYTEEN
– ETELÄ-KARJALAN MUSEO 100 VUOTTA
263 s., Saarijärvi 2010
42,00 €
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