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Kuvani
menneisyydestä
Parahin lukija, lahjoitan sinulle nyt muutamia maisemakuvia:
Ensimmäinen kuva on maisema Kurkijoen Elisenvaarasta. Tie kiertää aidatun pellon laitaa ja tuo Elisenvaaran maamieskoulun pihapiiriin. On rospuuttoaika. Tie
on kuoppainen ja vettynyt, vaununjäljissä on vesilammikoita.
Toinen kuva on maisema Parikkalan Mäntylahdesta.
Kunnalliskodin henkilökunnan päiväkahvipöytä on katettu pellon laitaan, puun siimekseen. Pöydällä on valkoinen liina, maljakossa kieloja. Hoitajan esiliinaan ja
päähineeseen pukeutunut nainen pitää kuparista kahvipannua kädessään. Pöydän päässä istuvalla miehellä
on tumma puku ja hämillinen hymy, hänen vieressään
istuu tirskuva nuori nainen.
Kolmas kuva on maisema Parikkalan Kangaskylästä.
Mäen päällä kohoaa valkoinen puuleikkauksin koristeltu maalaistalo. Ikkuna-, nurkka- ja koristelaudat on
maalattu tummemmalla sävyllä. Keskellä taloa on suuri
avoveranta, jonka edessä kasvaa pieniä pensaita, ehkä
pihasyreeniä. Jos jatkaisimme kuvien katselua kauemmin, verannan eteen ilmestyisi kolme hymyilevää ja
kameralle poseeraavaa lasta. Nyt talon vieressä seisoo
alarinteeseen väkevästi katsova mies, mutta hän ei taida
liittyä tähän tarinaan.
Neljäs kuva tarjoaa maiseman jatkosodan aikaisesta
Valkeasaaresta, ollaan siis Neuvostoliiton puolella. On
talvi, sohjoinen lumi muuttuu katseen edetessä vaaleaksi taivaaksi. Horisonttina toimii maiseman jakava piikkilankaeste. Näkymä antautuu taistelujen etulinjasta
vihollismaastoon.
Viides kuva on sotapäiväkirjan aukeama. Se tarjoaa
kirjallisen maiseman siitä, mitä komppaniassa tapahtui 20.12.1941. Siistillä käsialalla kirjuri pani merkille,
että päivä oli rauhallinen ja saunassakin käytiin. Ennen
puoltayötä huomattiin vihollisen lumipukuinen hiihtopartio, joka tuli piikkilankaesteen yli ja saatiin sodan
tuntua pitkästä aikaa. Kun vuorokausi vaihtui, tappioksi merkittiin yksi sotamies. Päivän tunnussanaksi merkittiin: kelpo kaveri.

Viiden erilaisen valokuvan avulla matkustan isoisäni elämänmaisemissa. Näen paikkoja mitä hänkin on joskus
nähnyt ja kokenut. Etsin todistusaineistoja hänen todellisuudestaan, sillä en päässyt häntä koskaan tapaamaan.
Yritän tavoittaa hänen elämänsä kuvia, ymmärrystä hänen maailmastaan.
Etelä-Karjalan museon kuva-arkiston kokoelmissa on
reilut 100 000 valokuvaa. Jotkut niistä ovat yleisön sekä
tutkijoiden rakastamia ja paljon käyttämiä, mutta suurinta osaa kukaan ei ole nähnyt vuosikymmeniin. Esittelemistäni maisemista vain kaksi sijaitsee fyysisesti museomme kuva-arkistossa, mutta kaikista niistä on olemassa
digitaalinen tallenne jossain muodossa. Kuvailemistani
valokuvista kolme on haettavissa kotikoneelle erilaisista
sähköisistä ja kaikille avoimista tietovarannoista. Meistä
jokainen voi löytää ja käyttää näitä digitoituja valokuvaja arkistoaineistoja omilla matkoillamme menneisyyden
maisemiin.
Me olemme tänä syksynä avanneet oman näkymän Lappeenrannan museoille Finna -hakusovellukseen. Finna
on verkkopalvelu, joka yhdistää Suomen museoiden,
kirjastojen ja arkistojen aineistot yhteen. Kun kuvien digitointi kuva-arkistossamme etenee, palvelun käyttöönotto tulee helpottamaan kuva-aineistomme käytettävyyttä ja saavutettavuutta merkittävällä tavalla. Palveluun
syötettyjä kuvia voi käyttää, tutkia ja jakaa veloituksetta.
Painokelpoisia palvelun kuvat eivät kooltaan ole, mutta
ne toimivat vaikka verkkosivuilla, esitelmien ja luentojen
oheismateriaalina sekä selailukuvina vaikka kotisohvalla
rentoutuen. Sovelluksen kautta kuvia voi myös kommentoida ja jättää niistä meille palautetta.
Edellä kuvailemastani viidestä maisemasta yksi löytyy
Lappeenrannan museoiden Finnasta. Mikä se on? Käy
tutkimassa: https://lappeenrannanmuseot.finna.fi
Päivi Partanen
Museotoimenjohtaja
Ps.
Täältä löydät kuvia lisää:
www.sa-kuva.fi
http://digi.narc.fi/digi
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Mitaleja museoalan
hyväksi
Valtakunnallisten museopäivien avajaisten yhteydessä 18.5.2015 Lappeenrannassa luovutettiin mitalit seitsemälle eteläkarjalaiselle henkilölle tai yhteisölle museotyön hyväksi
tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista.
Suomen museoliiton hallitus myönsi Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin Hiitolanjoki-yhdistys ry:lle, Lappeenrannan Kilta ry:lle, Eila Ikävalkolle, kotiseutuneuvos Pertti Jurvaselle ja Eila Kajanus-Jurvaselle, kotiseutuneuvos
Pekka Siiropäälle ja kotiseutuneuvos Pertti Vuorelle. Mitalien myöntämisen perusteet
olivat seuraavat:

■
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Vuoden 2015 mitalin saaneet yhteiskuvassa, vasemmalta lukien
kotiseutuneuvos Pekka Siiropää, kotiseutuneuvos Pertti Jurvanen
ja Eila Kajanus-Jurvanen, Lappeenrannan killan edustaja Seppo
Koivupuro, Hiitolanjoki-yhdistyksen edustaja Mikko Europaeus,
Eila Ikävalko ja kotiseutuneuvos Pertti Vuori.

■

Hiitolanjoki-yhdistys ry
Vuonna 2005 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on
Hiitolanjoen ja sen ympäristön kehittäminen kulttuuri- ja
luontokohteena. Yhdistyksen toiminta on kunnianhimoista ja uuteen tähtäävää. Se yhdistää toiminnassaan luonnonja kulttuuriperinnön suojelun ja tekee aktiivista yhteistyötä
Venäjän kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on paitsi lohijoen
suojelu myös alueen kulttuuriperinteen museaalinen tallentaminen ja esittely.

Mitalia on myönnetty
vuodesta 1973 alkaen
ja sen on suunnitellut
Kauko Räsänen.

Kotiseutuneuvos Pertti Jurvanen ja
Eila Kajanus-Jurvanen
Kotiseutuneuvos Pertti Jurvanen ja Eila Kajanus-Jurvanen
ovat ansioituneet toimimalla pitkään Savitaipaleen kotiseutuyhdistyksessä ja erilaisten paikallishistoriajulkaisujen
parissa. Savitaipaleen kotiseutuyhdistys harjoittaa aktiivista
paikallismuseotoimintaa ja kotiseututyötä, joista erityisesti voi mainita Hakamäen paikallista rakennusperinnettä
vaalivan ulkomuseoalueen hoitamisen ja museotoiminnan
kehittämisen.

Lappeenrannan Kilta ry
Lappeenrannan Kilta on julkaissut viimeisen 15 vuoden
aikana useita Lappeenrantaa ja sen ympäristöä käsitteleviä
teoksia. Kilta on sitoutumaton perinnejärjestö, joka ylläpitää paikallista identiteettiä, herättää keskustelua kaupunkikuvasta ja puolustaa rakennusperintöarvoja. Kilta on tuonut kotiseututoimintaa nykypäivään ja järjestää aktiivisesti
kaupunkilaisille avoimia matalan kynnyksen keskustelutilaisuuksia.

Kotiseutuneuvos Pekka Siiropää
Pekka Siiropää on aktiivinen pitkäaikainen toimija sekä
Luumäen paikallishistorian tutkimuksessa, kotiseututyössä
että maakunnan arkeologisessa toiminnassa. Pitkä yhteistyö maakuntamuseon kanssa on ollut vuosien aikana vilkasta ja yhteydenpito toimivaa. Siiropään harrastuneisuus
ja asiantuntemus on ollut maakuntamuseolle suureksi
avuksi erityisesti maakuntatyössä.

Eila Ikävalko

Kotiseutuneuvos Pertti Vuori

Imatran veteraani- ja lottamuseo on Eila Ikävalkon ja hänen edesmenneen puolisonsa Reino Ikävalkon pyyteettömän työn tulos. Museo on perustettu vuonna 2000 rakennukseen, joka kuuluu Imatran merkittävimpiin. Yksityinen
museo esittelee pääasiassa viime sotien aikaista historiaa.
Erityisen merkittävää on, että näyttelyssä ja opastuksissa
huomioidaan myös venäläinen näkökulma. Museosta on
tullut erityisesti venäläisten turistien suosima kohde.

Pertti Vuori on pitkän linjan kotiseutuaktiivi, Joutsenon
Pitäjäntuvan entinen museonhoitaja sekä Joutsenon historian ja perinteen ansioitunut tuntija. Hänen kirjallinen
tuotantonsa on laaja ja merkittävä. Vuoren panos on ollut
erityisen tärkeä Etelä-Karjalan museon Vankila tien päässä
- Konnunsuon vankila 1918-2011 -näyttelyn ja JoutsenoLappeenranta -kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2009.
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Paikallismuseoita
uusille
omistajille
Vuonna 2013 Lappeenrannan museot joutui luopumaan kolmen kuntaliitosten myötä museon hallintaan tulleen paikallismuseon ylläpidosta. Nämä
kolme museota olivat Nuijamaan museo, Joutsenon
kotiseutumuseo ja Pätärin talomuseo. Kunkin kolmen alueen kotiseutuyhdistysten kanssa aloitettiin
neuvottelut, joiden tavoitteena oli museotoiminnan
jatkuminen yhdistysten omana toimintana.
Nyt vuonna 2015 sekä Nuijamaan museon että
Joutsenon kotiseutumuseon tulevaisuus näyttää
valoisammalta kuin vuonna 2013. Nuijamaa seura ja
Nuijamaan VPK ostivat pitäjänmakasiinin ja museotoiminta tulee jatkumaan. Kiinteistövälitys Päivänpaiste osti Joutsenon pitäjäntuvan ja museohuoneisiin pääsee tutustumaan toimiston aukioloaikoina.
Pätärin museon tulevaisuudesta on käyty neuvotteluja sekä Ylijärven kyläyhdistyksen että Ylämaan
kotiseutuyhdistyksen kanssa vuosien 2014 ja 2015
aikana. Ylijärven kyläyhdistys on ilmoittanut, että
pienellä yhdistyksellä ei ole resursseja ottaa talomuseota hoitaakseen. Ylämaan kyläyhdistyksen kanssa
neuvottelut jatkuvat. Mutkia neuvotteluihin aiheutti
kesäkuussa 2014 iskenyt salama, joka aiheutti suurta tuhoa erityisesti päärakennuksessa. Kesän 2015
aikana loputkin salaman tuhot on korjattu ja vuoden loppuun mennessä Ylämaan kotiseutuyhdistys
tekee päätöksen ottaako se Pätärin talomuseon
hoitoonsa vai ei.
Seuraavilla sivuilla on museoiden ja uusien omistajien kuulumisia Nuijamaalta ja Joutsenosta.
8
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Mervi Kansonen

puolelle, kuten makasiinikin, joka lienee lähinnä itärajaa
sijaitseva museo Suomessa. Siinäpä on yksi syy museoksi
vuonna 1979 muutetun rakennuksen pelastamiseksi.

Pelastajat
Nuijamaalla

Pelastusoperaatioon Nuijamaa Seura sai henkistä ja taloudellista tukea 106 vuotta toimineelta Nuijamaan Vapaaehtoiselta Palosammutuskunnalta, joka on ryhtynyt
ihmishenkien ja palavien talojen lisäksi historian pelastustehtäviin. Viime syksynä VPK järjesti museolla kattokiipeilyharjoituksen, jonka yhteydessä katto mitattiin
korjausprojektia varten. Se toteutuu tämän syksyn aikana
mm. Museovirastolta saadun avustuksen ansiosta.

Nuijamaan museo, lainajyvästöksi rakennettu punainen
hirsimakasiini, odottaa pelastumistaan. Vuonna 1909 itsenäistyneen kunnan ensimmäinen rakennusprojekti on
seissyt samalla paikalla 105 vuotta. Sen vastapäätä sijaitsi
Eduard Dippelin suunnitteleman kirkon sisäänkäynti, ja
sen ohi kuljettiin viereisessä Esselströmin talossa sijainneeseen kestikievariin ja postikonttoriin. Kirkkoväärti Pekka
Kaarna huolehti myös lainajyvästöstä, takasi, että asukaskunnalle riitti sekä hengen- että ruumiinravintoa. Lähellä
sijaitsivat mm. Nevalaisen kauppa ja Räihän kansakoulu.
Vilskettä riitti kirkonmäellä tuohon aikaan.

Suunnitelmissa on myös sisätilojen kunnostaminen näyttelyiden uusimisen yhteydessä. Uuteen näyttelyyn on
kaavailtu tulevan VPK:n esineistöä, kunnassa toimineen
yhdentoista koulun historiaa ja tietoa alueella sijaitsevista rajamerkeistä. Entisestä näyttelystä säilytetään sellaista
esineistöä, jota voidaan pitää museon tiloissa myös talven
yli. Museon yläkertaan voidaan tehdä näyttelytilan lisäksi
nykyistä laajempi paikka kesäisiä lauluiltoja, pieniä tapahtumia ja kokouksia varten.

Makasiinirakennus selvisi vahingoittumattomana toisen
maailmansodan pommituksista, jotka moukaroivat maan
tasalle useita kirkonmäen asuinrakennuksia sekä kirkon.
Sotatoimialueella sijainneen makasiinin viereltä löydettiin
tänä keväänä museon ympäristön siivoustalkoissa juoksuhauta. Se oli juuri ja juuri jäänyt rajaa vedettäessä Suomen

Haastetta riittää vapaaehtoistyönä hoidettavassa museoprojektissa, mutta horisontissa siintää kangastuksen lailla
päivä, jolloin voimme asettaa museon oveen kyltin:
MUSEO AVOINNA, OPEN!

■

Uudistetun museon toivotaan tuovan lisää vilinää ja vilskettä kirkonmäelle.
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Nuorta talkooväkeä. Kuva Kai Karhukorpi 2015.

Seija Välimäki

Vuosi on vierähtänyt
La 15.8.2015 vietettiin Joutsenon pitäjäntuvan 150-vuotisjuhlaa ja näiden vuosien kunniaksi on aloitettu julkisivusaneeraus, jotta saataisiin talovanhus näyttämään edukseen
myös ulkopuolelta. Saneeraus valmistunee syksyyn 2016.
Myös uusi kyltti lepää, odottamassa oven pielessä, että se
saataisiin arvoiselleen paikalle tuvan eteen. Tätä ennen se
on kuitenkin vielä harmaannutettava, kuten asiaan kuuluu,
sekä käsin maalattava tekstit paikalleen.
Suuri kiitos kuuluu kaikille talkoolaisille, jotka ovat käyneet kesän aikana auttelemassa kaikissa pienemmissä ja vähän suuremmissakin kunnostushommissa.
Niin, nyt on siis reilu vuosi eletty tuvan ja Kiinteistövälitys
Päivänpaisteen yhteiseloa ja täytyy sanoa, ettei ole valittamista! Mukavasti meidät on löydetty, niin uudet kuin vanhatkin asiakkaat ja kummasti se kiireisenkin mieli rentoutuu pihalla kahvitellessa ja tuvan tunnelmaa sisällä aistiessa.
Museopuoli on saanut osakseen ihastelua ja paljon on
muistoja ihmisillä vanhoihin tavaroihin liittyen – niitä on
aina mukava kuunnella. Keväällä ja kesän aikana museossa
vieraili useampikin esikouluryhmä, sekä useita aikuisryhmiä. Upeaa on ollut sekin, että muutaman kerran on saatu
itse Vuoren Pertti kertomaan ryhmille tarinoita tavaroiden
takaa.

Oman haasteensa toimiston pyörittämiseen tuvalla tuo tietysti muutamien nykymukavuuksien puuttuminen, kuten
mm. juokseva vesi ja sisä-wc. Varsinkin talvella ulkohuussi
on aika vilakka. Näistäkin on onneksi selvitty kekseliäisyydellä ja hyvillä hermoilla.
Tietenkin hektiseen kiinteistövälitys ja toimistotyöhön
vaaditaan hieman muutakin kuin vain idyllistä tunnelmaa, joten perähuoneeseen tehty erillinen toimistohuone
kätkee sisäänsä kaikki nykyajan vempaimet tietokoneista
suurkuvatulostimeen. Erillisen toimistohuoneen saaminen
vaati joidenkin museoesineiden uudelleen asettelua, mutta
olemme tyytyväisiä lopputulokseen ja kokonaisuus on nyt
ehkä jopa selkeämpi kuin aiemmin.
Nyt talven pikkuhiljaa saapuessa ja päivien viiletessä on
mukava istua uunin lämmössä ja keskittyä töihin ihan toden teolla. Laitetaan vaan aamulla töihin tultaessa villasukat jalkaan ja puita uuniin – niin kyllä tarkenee.
Mukavaa joulun odotusta!
Päivänpaiste LKV, Seija ja Sari

■
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Toimisto ja museo mahtuvat
hyvin samaan rakennukseen.
Kuva: Seija Välimäki

Teksti ja kuvat: Tiia Yli-Kankahila & Susanna Kajander

Luonnon ja kirjaamisen
täyteinen kesä
Tekstiilikonservaattori Susanna Kajander ja interiöörikonservaattori Tiia Yli-Kankahila
asuivat ja työskentelivät kesän Kotkaniemen kartanossa.

■

Kotkaniemi valmistui 1898. Päärakennuksen epäillään olevan Lars Sonckin suunnittelema, mutta asiasta ei ole täyttä varmuutta.
Entinen presidenttipari oli kartanon toinen omistaja sillä he muuttivat Luumäelle 1908.

Mennyt kesä oli meille kahdelle konservaattorille mielenkiintoinen ja jännittävä. Olimme kesän töissä Luumäellä
presidentti P.E. Svinhufvudin kotikartanossa Kotkaniemessä Kivijärven rannalla. Työnteon lisäksi asuimme kesäelokuun samaisessa rakennuksessa ja työmatkoihin ei juuri tuhlaantunut aamuisin aikaa. Kotkaniemi on menossa
mittavaan remonttiin, minkä vuoksi kartanon irtaimisto
siirrettiin turvaan remontin tieltä. Meidän tehtävämme oli
käydä kaikki esineet ja huonekalut yksitellen läpi. Puhdistimme, valokuvasimme, kuntokartoitimme ja pakkasimme kaikki ainutlaatuiset entisen presidenttiparin tavarat.

Kaiken kaikkiaan pakkaavien käsiemme ja tarkkailevien
silmiemme kautta kulki noin 1500 yksilöä. Aikamoista kirjaamista ja excel-taulokon täyttöä oli tehtävä, jotta mikään
esine ei unohtuisi ja häviäisi. Esine esineeltä opimme jotakin lisää presidenttiparista ja Suomen historiasta.
Esineitä oli jos jonkinlaisia: maalauksia, kehystettyjä valokuvia, huonekaluja, pöytäliinoja, ruokaliinoja, lakanoita,
Ellenin pukuja ja kenkiä, Ukko-Pekan suojeluskuntapuku,
posliinia ja muita astioita, kirjoja, onnittelu- ja suruadresseja, kunniakirjoja, kynttilänjalkoja, kattovalaisimia, pöytä-
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■

Tiia käy läpi kirjoja ja arkistomateriaalia. Taustalla on kasvava laatikkovuori jossa pakatut kirjat ja arkistomateriaalit odottavat muuttoa.

lamppuja, seinäkelloja, pronssireliefejä, mitaleja, luistimia,
vohvelirautoja, kaakeliuunien kaakeleita, tervan tuoksuiset
sukset ja vahanukke. Huonekaluja oli tietysti myös paljon
ja osa niistä oli todella isoja, joita ei meinannut viiden miehenkään voimin saada liikkeelle. Suuret huonekalut käärittiin ensin suojapaperiin tai kankaaseen, sitten paksumpaa
suojapahvia peili- tai lasipintojen suojaksi ja päälle vielä
kuplamuovia ja kaikki kiinni kiristekalvolla.
Pari viikkoa kului, kun kävimme läpi Ukko-Pekan työhuoneen kirjakaappien sisällöt ja yläkerran kirjat. Joukossa oli
sadoittain sähkösanomia, suru- ja onnitteluadresseja, postikortteja, valokuva-albumeja, mainoslehtisiä, lakikirjoja,
valiokuntamietintöjä ja suojeluskunnan koulutusoppaita.
Kaiken kaikkiaan Kotkaniemestä tuli 50 laatikollista kirja- ja arkistomateriaalia. Nahkakantiset kirjat ja värikkäillä
musteilla koristellut adressit ovat todella kauniita ja toivottavasti joitain olisi mahdollista museovieraidenkin nähdä
tulevaisuudessa. Suuressa osassa kirjateoksia oli aina myös
omistuskirjoitus entiselle presidentille.
Kotkaniemi on nyt tavarasta tyhjillään. Tavarat vietiin
pois kahden muuttopäivän aikana. Kesän alussa lähti yksi
45-kuutioinen rekkakuorma pienesineistöä ja tuoleja. Kesän lopuksi kartanolta lähti kolme 50-kuutioista rekkalastia. Tavarat on pakattu siten, että jokaisen pakkauksen
päältä löytyy esinenumero, nimi, valokuva ja huoneen nimi

12
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josta esine on kotoisin. Tämä merkkaaminen helpottaa tavaroiden takaisinvientiä. Kotkaniemen on tarkoitus aueta
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna eli 2017.
Kotkaniemen yläkertaan on tarkoitus tulla mm. kokoustiloja ja alakertaan kahvila.
Presidenttipari viihtyi Kotkaniemessä, eikä ole vaikea ymmärtää miksi. Näkymä kartanolta Kivijärvelle on kaunis
- eikä varmasti vain näin kesäaikaan vaan myös ympäri
vuoden. Kapea kangasmetsäinen niemi vie veden keskelle. Vanhat puut ja mustikanvarvut elävät sovussa täysin
sammaloituneiden sadunomaisten kivien kanssa. Pyrimme
nauttimaan kauniista luonnosta aina iltaisin saunomisen,
uinnin ja rantakallioilla grillaamisen merkeissä. Työpäivän
aikanakin Tiia yllätti usein Susannan tuijottamasta salin
isoista ikkunoista järven suuntaan. Vaikka tilat olivat täynnä pakkausmateriaaleja, niin komeat korkeat huoneet ja
isot ikkunat loivat silti ylevän tunnelman työskentelyyn.
Kotkaniemi on kaunis ympäristö sekä töiden tekemiseen
että asumiseen.
Rantasauna ja Kivijärvi ovat varmasti paras työsuhde-etu
mitä voi saada. Saa nähdä pääsemmekö tulevaisuudessa
koskaan samanlaisten etujen pariin. Jäämme innolla odottamaan sitä, kun Kotkaniemi taas aukaisee ovensa.

■

Suurin maalaus oli salin seinällä ollut Ants Muratkin maisemamaalaus 1930-luvulta, jonka taustapuolta Susanna tässä puhdistaa.

■

P.E. Svinhufvudille osoitetut syntymäpäiväadressit olivat toinen toistaan
komeammin koristeltuja. Tässä on Tanskan Suomen konsulaatin edustajien
onnittelut Ukko-Pekan 75-vuotissyntymäpäivänä.

■

Ruokasalin asearkusta löytyi jos jonkinlaista pikkutavaraa tupakasta tähtäimiin ja kivääriöljyyn.

■

P.E. Svinhufvudin näköisvahanukke oli työhuoneessa
esillä seisomassa kirjoituspöydän vieressä. Tässä nukke
on jo pakattu isoon tuolilaatikkoon.

Teksti ja kuvat: konservaattori (AMK) Riikka Jäväjä.

Joutsenon Vanhalan
esineistön tulo museon
kokoelmiin
Joutsenon ja Lappeenrannan kuntaliitoksen myötä Joutsenon Tapiolassa sijainnut
Vanhala siirtyi Lappeenrannan kaupungin omistukseen. Vanhala tunnetaan Tapiolan
emäntäkoulun perustamista rahoittaneen Emil Hanénin rakennuttamana huvilana.
Vuoden 2015 alussa kiinteistö myytiin yksityiselle. Tässä yhteydessä kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön kohtaloa jouduttiin pohtimaan ja osa siitä päätettiin liittää
Lappeenrannan museoiden kokoelmiin. Kokoelmaan liitettävän esineistön valinnasta
vastasi amanuenssi, kokoelman siirtämisestä museomestarit ja esineistön luetteloinnista, valokuvauksesta ja pakkaamisesta säilytykseen museoassistentin sijaisuudessa
syksyllä aloittanut konservaattori Riikka Jäväjä. Hän kirjoittaa kokoelmatyöstä ja kokemuksistaan Vanhalan esineistön liittämisestä museon kokoelmiin.

■
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Vanhalan salin uusrokokoosohva 1800–1900 -luvun
vaihteesta museon esinetietokannan dokumentointikuvassa.

■

Salin uusrokokookalusto, pöytä ja seinälampetit, ompelupöytä, vitriinikaappi ja eteisen jakkara, valkoinen pöytä ja
tuolit, sekä moniosainen japanilainen teeastiasto oli jo tuotu museolle Joutsenon Vanhalasta aloittaessani työt Lappeenrannan museoissa. Päätös esineistön ottamisesta museon kokoelmiin oli tehty ja museon tekninen henkilökunta
oli käynyt hakemassa esineet Vanhalasta museolle.

Vanhala museon tietokannoissa
Tällä esineryhmällä on hyvät taustatiedot tallennettuna
museon tietokantoihin. Hankintaerätietokannassa kerrotaan, että esineet liittyvät kunnallisneuvos Emil Hanénin
elämään, ja ajoittuvat siten 1800–1900-luvun vaihteeseen
ja 1900-luvun alkuun. Joutsenon Tapiolan emäntäkoulu
on perustettu Emil Hanénin aikoinaan omistaman maatilan ympärille.

Salin sohvakalustoon
kuuluva nojatuoli kuvattuna edestäpäin.

Museon rakennustutkijan tietokantaan on tallennettu tietoa Vanhalan huvilan vaiheista sen rakentamisajankohdasta
lähtien, niin todellakin, tänä vuonna noin sadan vuoden
ajalta. Joutsenon Vanhalan huvilan rakennutti kunnallisneuvos Emil Hanén omistamalleen Nappulan tilalle vuosina 1914–1915. Hän testamenttasi tilan Joutsenon kunnalle 1917 talouskoulua varten. Tapiolan emäntäkoulu aloitti
toimintansa 1921. Vanhala peruskorjattiin 2000-luvun
alussa kokous- ja juhlatilaksi.
Museon kuvakokoelmissa on valokuvia Emil Hanénista
ja hänen perheestään, sekä muutamia kuvia 1920-luvulta
Joutsenon Tapiolan emäntäkoulun oppilaista, opettajista,
rakennuksista. Tietokannassa kuvia luonnehditaan kuvaavilla otsikoilla: ”rintakuvassa Hanén melko nuorena viiksekkäänä”, ”kunnallisneuvos Emil Hanén nuorena”, ”tuntemattoman valokuvaajan ottama kuva 1900”. Tässä minulla
onkin hyvät taustatiedot luetteloitavaksi tulleista esineistä.

Museoviesti 2015

15

Esineiden tutkiminen ja luettelointi
sekä pintapuhdistus
Kun ensimmäisen kerran näen esineen, teen muistiinpanoja esineen materiaaleista, tyypillisistä yksityiskohdista,
leimoista ja valmistajamerkinnöistä. Tarkastelen esineen
yksilöllisiä merkkejä ja käyttöön liittyviä kulumisjälkiä.
Kokoelmatyön tärkeänä osana tutkin minkälaisessa kunnossa esine on rakenteellisesti, onko esineessä eteneviä
ikääntymiseen liittyviä kemiallisia vaurioita havaittavissa,
ja onko merkkejä tuhohyönteisten olemassa olosta. Tämän
hankintaerän esineet ovat pääosin erinomaisessa kunnossa.
Hyväkuntoisista huonekaluista pyyhin pölyt kuivalla mikrokuituliinalla. Ehjä ja hyväkuntoinen verhoilu voidaan
imuroida pehmeällä harjasuulakkeella matalalla imuteholla. Astiaston pyyhin kevyesti kuivalla mikrokuituliinalla.
Tässä vaiheessa esineet saavat oman esinenumeron. Esinenumeron myötä syntyy yhteys esineen ja talletettujen
taustatietojen välille, sekä esineen sijaintiin säilytystilassa
tai näyttelyssä. Lisäksi numero sisältää tietoa muun muassa
museon esineiden kokonaislukumäärästä sekä mihin kokoelmaan esine kuuluu.

Esinenumeron merkitseminen
esineeseen
Esinenumeron merkitseminen ei saa vahingoittaa esinettä
ja se tulee olla poistettavissa tarpeen vaatiessa. Erilaisista
materiaaleista valmistettujen esineryhmien pintoja voidaan
kuvailla huokoiseksi, kovaksi, kiiltäväksi tai pehmeäksi.
Erilaisille pinnoille on omat numeron merkitsemistavat:
esimerkiksi maalaaminen akryylivärillä tai numeron merkitseminen lyijykynällä. Tekstiileihin numero merkitään
valkoiselle puuvillanauhalle ja nauha ommellaan kiinni
museotekstiiliin. Kokoelmatyössä on sovittu vakiintuneet
kohdat esinenumeron merkitsemiselle. Esinenumeron tulee olla helposti löydettävissä ja havaittavissa, ja siksi sen
merkitsemisessä käytetään usein myös punaista väriä.
Vanhalan hankintaerässä on monista eri materiaaleista
valmistettuja esineitä. Teeastiasto on emalimaalattua ja
kullattua posliinia. Astioiden pinta on kovaa ja kiiltävää.
Esinenumerot maalataan akryylivärillä astioiden pohjaan
taustapuolelle. Sohvakaluston runko on tummaksi petsattua ja kiiltäväksi lakattua puuta. Verhoilun päälliskangas on
kullan väristä kuvioltaan toistuvaa kasvi-aiheista damastia.
Istuin on jousitettu, selkänoja ja käsinojat pehmustettu,
selkänojan takaosa verhoiltu. Huonekaluihin esinenumero
maalataan takaosaan ja alareunaan akryylivärillä. Numeron
voisi merkitä huokoiseen käsittelemättömään puupintaan
myös pehmeällä lyijykynällä, mutta sitä olisi vaikeaa huomata jälkeenpäin suurikokoisista huonekaluista. Pienien
esinenumeroiden maalaaminen museoesineisiin vaatii tekijältä harjoittelua, taitavuutta ja keskittymistä.
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Esineiden valokuvaus
Esineen luetteloinnissa on seuraavaksi vuorossa dokumentointivalokuvaus. Dokumentointivalokuvassa esineelle valitaan rauhallinen tausta ja järjestetään tasainen valaistus.
Kuvakulma on sellainen, jossa esineen muotoja ja yksityiskohtia tulisi mahdollisimman monipuolisesti näkyviin.
Yleensä esineitä tarkastellaan ja ne kuvataan sovituista kuvakulmista; edestä, sivulta, takaa, yläpuolelta ja alapuolelta. Harkituista yksityiskohdista voidaan ottaa oma kuva.
Mittasuhteet, materiaali ja esineen värit pitäisi olla kuvassa
mahdollisimman luonnolliset ja tarkat. Hyvä dokumentointikuva on sellainen, että yksi kuva kertoo millainen esine on. Useimmiten esineestä voidaan ja kannattaa tallettaa
tietokantoihin 1–3 valittua kuvaa.

Esineiden pakkaaminen säilytykseen
Ennen säilytystilaan viemistä huonekaluja säilytetään karanteenitilassa, jotta voidaan varmistua, ettei niissä ole tuhohyönteisiä. Sohvakalusto peitetään lakanalla, joka suojaa
huonekaluja pölyltä ja valolta.
Astiasto pakataan voimapahvista valmistettuun kannelliseen pahvilaatikkoon. Laatikko vuorataan polyeteeni-muovista valmistetulla kuplamuovilla ja hapottomalla silkkipaperilla. Astiat tuetaan laatikossa silkkipaperilla, etteivät ne
kolhiinnu toisiaan vasten. Laatikkoon merkitään astiaston
esinenumero ja se viedään omalle paikalleen vakioilmastoituun säilytystilaan. Paikkatieto merkitään esinetietokantaan.

■

Vanhalan japanilaiseen moniosaiseen teeastiastoon
kuuluva kermakko 1900 -luvun alusta.

■

Esinetietokantaan liitetty kuva salin sohvakaluston kanssa käytetystä
koristeellisesta pöydästä 1800–1900 -luvun vaihteesta.

■

Posliiniastiasto on kuvioitu
kultaisilla lohikäärmeillä.
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Satu Koivisto ja
Juuso Koskinen tutkivat Taipalsaaren
Ketveleen kivikautisen asuinpaikan
edustan turveprofiileja. Kuva: Tapani
Rostedt/Helsingin
yliopisto.
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Satu Koivisto, Helsingin yliopisto
Lost Inland Landscapes -projekti

Kadonneen
kivikauden
jäljillä
eteläisellä
Saimaalla
Helsingin yliopistossa käynnistyi helmikuussa 2015 arkeologinen hanke ”Lost Inland
Landscapes” (LIL), jolla tähdätään Saimaan
vedenpinnan alle jääneiden kivikautisten
asuinpaikkojen löytämiseen. Rahoitus hankkeelle on Helsingin yliopiston kolmivuotisista
tutkimusmäärärahoista ja sen vastuullisena
johtajana on Itämeren meriarkeologian apulaisprofessori Marcus Hjulhammar. Projektin
toiminnot käynnistettiin vuonna 2015 ja niitä
jatketaan vuosina 2017–18. Uudessa hankkeessa pyritään löytämään aikaisemmin tuntemattomia arkeologisia kohteita, jotka ovat
jääneet Saimaan vedenpinnan alle tai jotka
ovat hautautuneet rantasoille. Orgaanisia eli
eloperäisiä materiaaleja, kuten puuta, nahkaa
tai kasvinosia ei löydy tavallisilta ”kuivan maan”
arkeologisilta kohteilta kuin poikkeustapauksissa. Sen sijaan kosteissa, hapettomissa oloissa nämä materiaalit voivat säilyä erinomaisesti
jopa tuhansien vuosien ajan. Tunnetuimpia
pohjaliejuihin tai soihin hautautuneita löytöjä
maailmalla ovat suoruumiit, veneet, kalastusrakenteet, kulkuväylät ja kokonaiset esihistorialliset asuinpaikat. Tällaiset löytöaineistot ovat
siten arkeologisesti hyvin rikas ja monipuolinen lähdemateriaali, mutta niiden löytäminen
on erityisen haastavaa.
Museoviesti 2015
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Hukkunut maisema
Saimaan järviallas on tärkeimpiä sisämaan vesistöjämme.
Alueen varhaisimman kivikauden asutuksen tutkimuksessa
on kuitenkin aukkoja, sillä eteläiseltä Saimaalta tunnetaan
vain vähäisiä viitteitä mesoliittisen kivikauden (noin 8800–
5100 eaa.) ja sitä seuranneen varhaisen kampakeraamisen
ajan (noin 5100–4000 eaa.) asuinpaikoista ajalta ennen
Vuoksen puhkeamista, noin 3700 eaa. Koska kuitenkin tiedämme, että kivikauden metsästä-keräilijäyhteisöt asuivat
veden äärellä ja että Saimaan vedenpinta on ollut varhaisella kivikaudella nykyistä alhaisemmalla tasolla, mahdolliset
säilyneet asuinpaikat voivat löytyä nykyisen järven pohjasta
tai olla hautautuneina rantasoiden turvekerrostumiin.
Eteläisen Saimaan alueella sijainneiden pikkujärvien vedenpinta oli viimeisen jääkauden jälkeen, noin 10000
vuotta sitten paikoin jopa 20 metriä nykyistä alempana.
Matalan vesistövaiheen jälkeen pienten järvien vedenpinta
alkoi kohota voimakkaasti maankohoamisen ja vesistöjen
kallistumisen myötä. Vedennousun seurauksena esimerkiksi Taipalsaaren tuntumassa sijaitsevan Ala-Saimaan valumaalue laajeni yli 700 neliökilometrin laajuiseksi järvialtaaksi. Vedenpinnan nousu eli transgressio päättyi Vuoksen
puhkeamiseen noin 5700 vuotta sitten, jolloin muinaisen
Suursaimaan vesimassat kuluttivat uuden lasku-uoman
etelään Laatokkaan. Transgression myötä varhaisen kivi-

Kuvateksti

■

Arkeologi Tapani Rostedt työssään
Savitaipaleen maisemissa. Kuva:
20 Museoviestiyliopisto.
2015
Satu Koivisto/Helsingin

kauden maa-alueita on jäänyt Saimaan vedenpinnan alle
ja niitä on todennäköisesti hautautunut rantakerrostumiin.
Ala-Saimaan vedenpohjasta onkin lukuisia havaintoja kivikautisista kannokoista ja turvekerroksista, joita on tutkittu
geologisesti ja ajoitettu radiohiilimenetelmällä varhaiselle
kivikaudelle.

Kuulumisia kentältä
Projektin kenttätöiden ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin
saamaan yleiskäsitys tutkimusalueesta ja osoittamaan suoja vedenalaisarkeologisesti potentiaalisia alueita jatkotutkimuksille. Arkeologista inventointia soilla ja rannoilla
Taipalsaarella, Lemillä, Savitaipaleella ja Lappeenrannan
pohjoisosissa tehtiin yhteensä kolmen viikon ajan. Vastasin itse kenttätyöstä apunani arkeologi Tapani Rostedt
sekä maisteriopiskelija Juuso Koskinen. Aika ajoin myös
paikallisia arkeologian harrastajia osallistui kenttätöihin.
Inventoinnissa käytiin läpi esityövaiheen kartta- ja arkistoanalyysin perusteella valittuja arkeologisesti potentiaalisia
alueita, jotka sijaitsevat nykyisten kosteikkojen rannoilla tai
jotka ovat sijainneet muinaisiin vesistövaiheisiin liittyvillä
alueilla. Myös useita tunnettuja muinaisjäännöksiä käytiin
paikan päällä tarkastamassa, koska aikaisemmin niiden
suoarkeologiseen potentiaaliin ei ollut kiinnitetty riittävästi huomiota. Saimaan rannoilla sijaitsevia Vapo:n tur-

vetuotantoalueita Taipalsaarella ja Savitaipaleella päästiin
myös inventoimaan turvekerroksiin hautautuneiden vanhojen rantamuodostumien ja mahdollisten ihmisasutuksen
merkkien havainnoimiseksi. Perinteisen inventointityön lisäksi kenttätyössä keskityttiin myös turvemaille kaivettujen
ojaleikkausten tarkasteluun, koekuopitukseen ja -kairaamiseen. Lisäksi mökkiläisten ilmoittamia havaintoja käytiin
aika ajoin tarkastamassa.
Kenttätyön tuloksena saimme havaintoja projektin tavoitteiden kannalta mielenkiintoisista kohteista ja alueista,
joiden jatkotutkimukset voivat tuoda uutta tietoa seudun
varhaisemmasta asutuksesta. Turvetuotantoalueiden inventointi ei vielä tuottanut merkittäviä tuloksia, mutta
työ osoittautui monella tapaa mielenkiintoiseksi avaukseksi Suomessa ja sitä kannattaa jatkaa. Tärkeimmäksi
suoarkeologiseksi kokonaisuudeksi valikoitui Savitaipaleen
Rajalamminsuo ympäristöineen. Kuolimon etelärannalla
sijaitseva luonnontilainen suo on aikoinaan muodostanut
muinaisen Suursaimaan suojaisan lahden, joka rantoineen
on tarjonnut monipuolisia resursseja kivikautisten yhteisöjen hyödynnettäväksi. Tästä merkkinä ovat suon rannoilla sijaitsevat lukuisat asuinpaikat mukaan lukien Rovastinojan suuri asumuspainanne. Erityisen kiinnostavaksi
alueen tekee myös, että monet esihistoriallisista asuinpaikoista sijaitsevat aivan suon äärellä jatkuen matalapiirteisinä turvekerroksiin. Onkin mahdollista, että pitkällisen

soistumisprosessin aikana asuinpaikkojen reuna-alueita on
hautautunut kasvavan turpeen alle säilöen arkeologisia kerrostumia, ja hyvässä tapauksessa myös orgaanisia materiaaleja, vuosituhansien takaa. Avaintekijänä Rajalamminsuon
mahdollisen suoarkeologisen resurssin säilymiselle on sen
luonnontilaisuus.

Katse tulevaisuuteen
Rajalamminsuon kehityshistoria on hankkeemme tavoitteiden kannalta mielenkiintoinen ja useat sen kehitysvaiheista ovat tarjonneet erilaisia mahdollisuuksia kivikautisten
metsästäjä-kalastaja-keräilijäyhteisöjen hyödynnettäväksi.
Ensimmäisen kerran järvi kuroutui itsenäiseksi altaaksi
Itämeren Ancylusvaiheessa, noin 10800 vuotta sitten. Kohoavan Suursaimaan vedenpinta tavoitti Kuolimon pinnan
kaakossa noin 8000–7000 vuotta sitten. Muinaisen suurjärven maksimivaiheessa vedenpinta kohosi useita metrejä
peittäen alleen todennäköisesti myös vanhoja asuinpaikkoja. Vuoksen syntyessä vedenpinta laski Rajalamminsuon
tuntumassa kolmisen metriä paljastaen rannoilta laajoja
vesijättömaita. Lopullisesti Kuolimo kuroutui Saimaasta
itsenäiseksi altaaksi noin 4000 vuotta sitten.
Olemme suunnitelleet Rajalamminsuolle ja sen ympäristöön yksityiskohtaisempia tutkimuksia, joita tullaan
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■

Juuso Koskinen ja Tapani Rostedt
kairaavat Taipalsaaren Ketveleen
kivikautisen asuinpaikan soistunutta rantaa. Kuva: Satu Koivisto/
Helsingin yliopisto.
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toteuttamaan tämänhetkisen tiedon perusteella vuonna
2017. Koska alue sijaitsee luonnonsuojelualueella (Natura
2000), tutkimuksia varten tarvitaan asianmukaiset luvat.
Kaikki suunnitellut tutkimukset ovat kuitenkin mahdollisimman vähän herkkää suoluontoa sekä sen linnustoa ja
eliöstöä häiritseviä. Suunnitelmissa on tehdä systemaattisia
kairauksia Rajalamminsuon turpeenalaisen topografian ja
mahdollisten Suursaimaata edeltävien asuinpaikkakerrostumien selvittämiksi. Kairausvaihetta seuraavat tarkemmat
geofysikaaliset mittaukset mm. magnetometrillä ja maatutkalla, joiden havaintoja tullaan tarkastelemaan pienimuotoisin koekaivauksin. Kaikki kaivannot peitetään ja maisema ennallistetaan tutkimusten päätyttyä. Kivikautisen
asumuspainanteen edustalle läheiselle Kammarlahdelle on
suunniteltu sukellustutkimuksia niin ikään vuonna 2017.
Sukelluksia ja vedenalaislaitteiston testausta tehdään yhteistyössä Museoviraston ja Ruotsin Södertörnin yliopiston
Meriarkeologian tutkimusinstituutin (MARIS) kanssa.
Myös eteläisen Saimaan vedenalaiset kannokot tulevat saamaan osakseen lähempää tarkastelua. Lukuisat paikallisten
asukkaiden ilmoitukset kantoalueista sekä yksityiskohtaiset
geologiset tutkimukset tarjoavat meille mielenkiintoista
aineistoa edelleen projektissa hyödynnettäväksi. Nämä nykyisen järven pinnan alle jääneet muinaiset metsät antavat
viitteitä Saimaata edeltävistä vesistövaiheista, ympäristön
muutoksesta ja kasvillisuudesta. Myös järven pohjan topografiaa mallintamalla voimme saada vihjeitä varhaisempien
pikkujärvien sijainnista ja laajuudesta ja siten kohdentaa
tarkempia vedenalaiskenttätöitä ihmisasutukselle otollisille
rannoille asuinpaikkojen löytämiseksi. Järvenpohjan luo-

■

tausaineistojen avulla voidaan myös tutkia vedenalaisten
kanto- ja turvealueiden laajuutta sekä niiden visualisointimahdollisuuksia uutta teknologiaa hyödyntäen. Järven
pohjassa säilynyt maisema mesoliittiselta kivikaudelta ja
sen yksityiskohtainen tutkimus voivat avata meille poikkeuksellisia mahdollisuuksia tehdä merkittäviä löytöjä tämän
Suomessa tuntemattomamman arkeologian osa-alueen parissa. Myös kuivalla maalla jo kauan sitten maatuneet orgaaniset aineistot ovat saattaneet säilyä hyvin järvenpohjan
syvään syliin hautautuneina.
Projekti onkin monella tapaa monitieteinen ja myös uusinta teknologiaa ja paikkatietoaineistoja hyödynnetään
tämän haastavan, mutta erityisen kiehtovan arkeologian
osa-alueen tutkimuksen edistämiseksi ja menetelmien kehittämiseksi. Hankkeen toimintoja ja menetelmiä suunnitellaan yhteistyössä kansainvälisen ohjausryhmän kanssa,
jossa on samankaltaisten aineistojen parissa työskenteleviä
tutkijoita Itämeren piiristä, mm. Tanskasta, Ruotsista, Saksasta, Latviasta ja Venäjältä.

Lisätietoja projektista:
Arkeologi Satu Koivisto,
050-4488757, satu.m.koivisto(at)helsinki.fi
Helsingin yliopisto / Arkeologia
Lost Inland Landscapes -projekti
www.helsinki.fi/hum/ajankohtaista/2015/06/0602.htm
www.facebook.com/lostinlandlandscapes

Kvartsiesineet ja iskentäjäte asuinpaikalla kertovat kivikautisesta asutuksesta.
Kuva: Satu Koivisto/Helsingin yliopisto.
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Lappeenrannan museoiden asiakasmatkalaiset
rannalla Kuokkalassa. Kuva: Satu Ståhlberg/
Lappeenrannan museot

Anu Sihvo

Avojaloin Karjalan kanna
Kun Etelä-Karjalan museon asiakasraadin kokouksessa viime keväänä mainittiin Avojaloin-näyttelyyn liittyvästä teemamatkasta, ajattelin heti, että tuonne on pakko päästä.
Ilmoittauduin mukaan samantien kotiin päästyäni ja sain
vielä houkuteltua miehenikin matkaseuraksi. Viipurissa ja
Terijoellakin olimme toki reissanneet jo monta kertaa, mutta
nyt olisi luvassa uusia näkökulmia ja tarinoita ihmisistä paikkojen takana. Sitä paitsi olin itsekin vähän jo sekaantunut aiheeseen, koska oppilaitani oli samana keväänä mukana Avojaloin-näyttelyyn liittyvän verkkonäyttelyn suunnittelussa.
Ennen matkaa oli kesäloma aikaa valmistautua tulevaan
koitokseen: käydä näyttelyssä, lukea Anna Kortelaisen kirja
ja opastaa lapset ja sukulaisetkin näyttelyn saloihin. Odotukset olivat siis korkealla kun matkaan syyskuussa lähdettiin. Matkasta tulikin oikein hieno kokemus, erilainen kuin
olin ajatellut, mutta itseasiassa jopa odottamaani parempi.
Matkaohjelman aikataulu oli tiukka ja tutustumiskohteita
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paljon. Lisäksi olosuhteet olivat turistibussille välillä melko
haasteelliset, mutta tunnelma bussissa ja retkikohteissa pysyi mielestäni rentona ja hilpeänä.
Ensimmäisen päivän Viipurin kohteista mielenkiintoisimpia olivat Hiekan kaupunginosa ja Uuraan satama. Ensin
mainitussa näimme kuinka nykyviipurilainen elää ja asuu,
jälkimmäisessä saimme kuvitella, Anna Kortelaisen avustamana, millaista elämää Uuraassa oli aikoinaan eletty. Päivän päätteeksi saavuimme Terijoelle ja majoituimme hienoon Aguamarin-hotelliin rannan tuntumaan.
Terijoen ranta iltahämärässä jäi lähtemättömästi mieleen.
Kaukaa horisontissa loistavat valot, ravintoloista kuuluva
musiikki, miehiä kalastamassa ja ihmisiä tuijottamassa merelle. Tunnelma oli jotenkin lumoava. Ilta jatkui vielä mukavan jutustelun merkeissä hotellimme katolla sijainneessa
näköalabaarissa, jonka inspiroivassa ympäristössä matka-

ksella
seurueemme muunmuuassa keksi monta hyvää kotimaista
elokuvakäsikirjoitusta.
Toinen matkapäivä alkoi aurinkoisissa tunnelmissa Terijoen ranta-ja huvilamaisemissa. Monet innostuivat upottamaan varpaansa lämpimään hiekkaan tai jopa rantaveteen.
Itselleni hauska kokemus oli seurata sivusta venäläisten
perheiden lauantai-iltapäivän lomanviettoa rantahotellissa
ja jonkun hääparin suvun melko mittavia häävalmisteluja.
Loppumatkan kohteita olivat huvittavan kapea Rajajoki ja
Lintulan luostarin juuri valmistunut uutuuttaan hohtava
kirkko. Tuliaisostoksetkin ehdittiin tekemään vielä ennen
lähtöä Viipurissa.
En ole aikaisemmin ollut teemamatkoilla, mutta tämän kokemukseni perusteella voisin kyllä lähteä uudestaan. Asiantuntijoiden kertomukset olivat mielenkiintoisia ja johdattivat meidät Avojaloin-näyttelyn ihmisten aikaan ja elämään,

kuten oli luvattukin. Erityisen antoisaa oli tutustua muihin
matkalla olleisiin ihmisiin ja kuulla, miksi he olivat lähteneet mukaan. Melkein jokaiselta löytyi oma sukuyhteys
Kannakselle ja joku mielenkiintoinen tarina kerrottavaksi
bussissa tai ruokapöydässä. Samanhenkiset ja samoista asioista kiinnostuneet ihmiset varmasti osaltaan tekivät matkasta erityisen mukavan.
Kokonaisuudessaan reissu oli onnistunut ja kotiintulon yhteydessä sain vielä isältäni kuulla hänen nostaessaan matkakasseja takakonttiin, että Avojaloin-näyttelyssä käydessään
hän oli huomannut äitinsä, minun mummoni, koulukuvan
olevan esillä taidemuseon eteisen ikkunassa. Aika jännä lopetus Kannas-seikkailulle.
Lappeenrannan museoiden Avojaloin – 10 elämää Karjalan
Kannaksella – näyttelyn asiakasmatka Karjalankannakselle
järjestettiin 4.–5.9.2015.

Museoviesti 2015

25

Reija Eeva, Miikka Kurri ja Sinikka Myyrä

Mikä Finna?
Finna on museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteinen hakusovellus, jonka kautta
voi hakea palvelussa mukana olevien toimijoiden verkossa olevia aineistoja. Lappeenrannan museot on mukana Finnassa, ja museolle tehtiin Finnan käyttöönoton
yhteydessä syksyllä 2015 oma Finna-näkymä https://lappeenrannanmuseot.finna.fi

26

Museoviesti 2015

■

Postikorttikuvassa Lappeenrannan ”city-korttelia”
iltavalaistuksessa 1960-70-luvun vaihteesta.
EKM/Giovanni Trimboli.

Lappeenrannan museoiden Finna
Museossa on digitoitu kuvia 2000-luvun alusta eri hankkeissa. Lappeenrannan museoiden Finnasta löytyy jo tällä
hetkellä museoiden kysytyimpiä kokoelma-aineistoja: esimerkiksi Lappeenrannan kaupunkikuvaan, varuskuntahistoriaan, Etelä-Karjalan teollisuusperintöön ja menetettyyn
Karjalan kannakseen liittyviä aiheita. Tulevaisuudessa aineistoja tullaan lisäämään sitä mukaan, kun aikaisemmin
digitoituja kokoelma-aineistoja saadaan käytyä läpi ja uusia
digitoitua Finnassa julkaisemista varten. Uusia aineistoja
tullaan jatkossa liittämään Finnaan aihepiireittäin. Finnaan
pyritään jatkossa lisäämään keskeisimpiä ja kysytyimpiä
kokoelmien osia.
Museon henkilökunnalle Finnan käyttöönotto tarkoittaa
sitä, että kokoelma-aineistoja ryhdytään inventoimaan aihepiireittäin. Inventoinnin yhteydessä pohditaan miten aineistoja voidaan ryhmitellä ja linkittää toisiinsa ja parantaa
näin aineistojen käytettävyyttä niin museon sisäisessä työskentelyssä kuin asiakaspalvelussa. Inventoinnissa tarkistetaan myös kaikkien kokoelma-aineistojen asiasanoituksia,
paikkatietoja ja päivitetään käyttöoikeuksia. Aikaisemmin
museon sisäiseen käyttöön tarkoitetusta kokoelmahallintajärjestelmästä joudutaan julkaistaessa tarkistamaan tiedot,
rajaamaan osa tiedoista, esimerkiksi sisäiseen käyttöön tarkoitetut tiedot, kuten lahjoittajat ja esineistön sijaintitiedot

ja tarkistamaan tietosisältöjen, asiasanojen ja kuvien käyttökelpoisuus Finna-liittymän kannalta. Näin ollen työ vie
aikaa. Uusia aineistoja tulee Finnaan kuitenkin viikoittain
työn edetessä. Talven 2015–2016 aikana Finna-sisältöjä
sekä kokoelmapalvelujen kehittämistä edistetään omassa,
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa,
jota varten on palkattu lisähenkilökuntaa. Hankkeen avulla
keskeisimmät kuva-, esine- ja mahdollisesti myös taidekokoelmien aineistot saadaan nopealla aikataululla Finnaan
nähtäville, minkä lisäksi kokoelmatyötä kehitetään kokonaisuudessaan asiakaslähtöisemmäksi.
Asiakkaalle Finnan käyttöönotto tarkoittaa aikaisempaa
helpompaa pääsyä käsiksi museon kokoelma-aineistoihin.
Tulevaisuudessa museon kokoelmiin liittyvä asiakaspalvelu
tuleekin muuttamaan muotoaan asiakkaan päästessä selaamaan museon aineistoja vapaasti kotoaan käsin. Uudet
Finnaa varten digitoitavat kuvat ovat hyvälaatuisia selailukuvia (n. 800 x 600 pikseliä) ja niiden laatu riittää sellaisenaan kuvien katsomiseen. Vanhoissa digitoinneissa kuvien
laatu ei ole yhtä tasaista, mutta nekin ovat riittäviä selailuun. Painokelpoisia kuvia sekä uusista että vanhemmista
digitoinneista on saatavissa tilauksesta maksua vastaan museon kuva-arkistosta.
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■

Laura Korpikaivo-Tammisen suunnittelema Kaupunkimme II -kuvakudos siirtyi Lappeenrannan
teatterilta museolle syksyllä 2015 teatterin muuttaessa uusiin tiloihin. Esineen tiedot ja kuva
lisättiin Finnaan heti luetteloinnin jälkeen. Kuva: Seppo Pelkonen.
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Väritetty postikortti
vuodelta 1909,
kuvattu Lappeen
kirkon kellotapulista
etelään Kauppakadulle, jossa
liikerakennuksia ja
palotorni. EKM.

Finna kuva-arkiston näkökulmasta
Lappeenrannanmuseot.finna.fi -näkymä avaa kuva-arkiston asiakkaille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tutustua museon digitoituihin kuvakokoelmiin. Etelä-Karjalan
museon tarjoamien kuva-arkistopalveluiden näkökulmasta
muutos on historiallinen, ja palvelun merkitys tulee korostumaan ajan myötä kun kuva-aineistoja saadaan laajamittaisemmin julkaistua.
Asiakas voi nyt selailla ja tutkia kuvakokoelmia omalta
koneeltaan, antaa palautetta kuviin liittyviin tietoihin tai
tilata museolta palvelun piirissä olevia painokelpoisia kuvia
käyttötarpeidensa mukaan. Selailukuvat ovat maksuttomia
ja ne voi ladata omaan käyttöönsä lisenssin käyttöehtojen
mukaisesti. Käytännössä kuvia voi käyttää muun muassa
ei-kaupallisissa verkkojulkaisuissa, raporteissa, kuvaesityksissä, opetuksessa, kotiseututyössä tai Facebook-ryhmissä.
Huomattavaa on myös, että palvelussa oleviin kuviin ei ole
liitetty niiden käytettävyyttä heikentäviä vesileimoja. Ensimmäisessä vaiheessa Finnaan lisätään museon jo digitoituja kuvakokoelmia, siltä osin kuin niiden julkaiseminen
on mielekästä tai mahdollista kuviin liittyvän tietopohjan,
aihepiirin, yksityisyyden suojan tai kuvien käyttöoikeuksien kannalta.
Finnan tämänhetkisestä käyttöliittymästä aineistoa voi hakea perushakuna aineistotyypin, tekijän, ajoituksen, alueen
tai aiheen mukaisesti. Myös koko aineiston saa selattavakseen hakemalla ilman hakusanoja. Uusimmat julkaistut
aineistot on mahdollista saada esiin rajaamalla julkaisuajankohdaksi esimerkiksi viimeinen viikko. Tarkennettu
haku laajentaa hakuominaisuuksia, ja mahdollistaa hakukriteerien yksilöidymmän rajaamisen. Palvelun avaaminen
tarkoittaa museon visuaalisten kulttuuriperintöaineistojen
saavutettavuuden merkittävää parantumista, mikäli kulttuuriperinnön kuluttajat vain löytävät palvelun.

Lappeenrannan museoiden Finna-näkymä:
https://lappeenrannanmuseot.finna.fi
Suomalaisten museoiden Finna-näkymä:
www.museot.finna.fi
Museoiden, arkistojen ja kirjastojen
yhteinen Finna:
www.finna.fi
Käyttöoikeudet: Lappeenrannan museoiden
Finnassa olevat kuvat on lisensoitu Creative
Commons (CC BY-NC-ND 4.0) -lisenssillä.
Lappeenrannan museoiden Finna-näkymässä
julkaistavat kuvat ovat muutoin vapaasti
käytettävissä, kunhan julkaisevan museon
(Etelä-Karjalan museo) sekä kuvaajan nimi
(jos tiedossa) mainitaan aina julkaisemisen
yhteydessä. Kuvia ei kuitenkaan saa käyttää
kaupallisiin tarkoituksiin. Kuviin ei myöskään
saa tehdä muutoksia, eikä jakaa niistä edelleen
muokattuja kuvia uutena aineistona.
Lappeenrannan museoiden Finna-näkymän
kautta voit antaa palautetta suoraan museon
kokoelma-aineistojen parissa työskentelevällä
henkilökunnalle tai täydentää esimerkiksi
kuviin liittyviä tietoja.
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Uusiin asemiin
– rakennustutkija
Laura Hesso
Rakennustutkija Laura Hesso aloitti työnsä Etelä-Karjalan museossa syyskuussa 2015.

Kuka olet?
Olen 34-vuotias, syntyjään satakuntalainen, sittemmin
turkulaistunut tuleva lappeenrantalainen. Koulutukseltani
olen filosofian maisteri ja rakennusinsinööri (amk). Maisteritutkinnon pääaineeni oli Suomen historia, jonka ohella
tuli opiskeltua monenlaista muuta mielenkiintoista.

Minkälaisen museotaustan omaat?
Olen tullut museoalalle nimenomaan rakennusperinnön
vetämänä. Opiskelujen ohessa työskentelin pitkään Satakunnan museolla eri rakennusinventointiprojekteissa.
Niiden lisäksi olen tehnyt inventointeja myös kunnissa ja
yksityisellä puolella. Rakennusperinnön ulkopuolella kosketukseni museoihin ovat tapahtuneet enemmänkin innokkaan vierailijan roolissa. Ensimmäinen kesätyöpaikkani
sentään oli Lavian kotiseutumuseo.

Toimit Etelä-Karjalan maakunnan alueella rakennusperinnön suojeluun ja
hoitoon liittyvien kysymysten parissa,
mitä kaikkea työhösi kuuluukaan?
Ensimmäisen kahden kuukauden perusteella työ on juuri
niin monipuolista kuin aavistelinkin. Suuren osan työajasta
vievät kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan liittyvät rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävät ja niistä
seuraava lausuntojen antaminen. Työhön kuuluu lisäksi
antikvaarinen korjausneuvonta ja alueen rakennusperintöä
koskeva tietopalvelu. Työalueeseen kuuluvat kaikki EteläKarjalan yhdeksän kuntaa.
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Minkälaista on rakennusperinnön
parissa tehtävä työ juuri nyt?
Vaativaa, mutta antoisaa. Rakennettu kulttuuriympäristö ja sen säilyminen kiinnostaa nykyään monia. Muutkin
kuin teemaan vihkiytyneet asiantuntijat näkevät rakennusperinnössä monia säilytettäviä arvoja. Ihmiset kaipaavat
hyvää asuin- ja elinympäristöä, mutta eivät oikein osaa pukea sanoiksi, mikä sellaisen tekee. Rakennustutkijan yksi
tehtävä onkin omalta osaltaan huolehtia siitä, että miellyttävä ja kerroksellinen ympäristö säilyttää osia historiamme
monista vaiheista.
Ongelmana ei enää nykyään useinkaan ole hallitsematon
purkuvimma, vaikka sitäkin valitettavasti esiintyy, vaan
korjausrakentamisen haasteet. Maassamme alkaa olla todellinen pula rakennusalan tekijöistä, jotka ymmärtävät rakennusta kokonaisuutena. Rakentamiseen liittyvä koulutus
on pitkälti keskittynyt uudisrakentamiseen tai uudisrakentamista vastaavaan saneeraukseen, eikä se täysin ongelmitta
palvele rakennusperinnön säilyttämistä.

Miltä Etelä-Karjala vaikuttaa
tähänastisten kokemustesi perusteella
työkenttänä?
Ihmiset ainakin ovat mukavia! Alue on minulle Lappeenrantaa lukuun ottamatta uusi tuttavuus, ja odotan todella
mielenkiinnolla että pääsen näkemään uusia paikkoja. Aika
monessa kunnassa olen jo ehtinyt syksyn aikana käydäkin.
Alun perusteella olen vakuuttunut, että tulen viihtymään
täällä. Lappeenrannassa on säilynyt omaa, paikalliseksi
tunnistettavaa ja lappeenrantalaista identiteettiä tukevaa
kulttuuriympäristöä melko hyvin, mutta toki siitä täytyy
jatkossakin pitää hyvää huolta. Hienoja ympäristöjä, arkkitehtuuria ja rakennusperintöä löytyy varmasti myös muualta maakunnasta. Lisäksi on todettava, että työhuoneeni
on aivan ihana.

Kuva: Tuomas Nokelainen/Etelä-Karjalan museo
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Etelä-Karjalan museon näyttelyt 2016
23.1.–27.3.2016

Come to Finland
– Off the Beaten Track
Ovatko julisteet taidetta? Kuuluvatko ne menneeseen aikaan meidän digitaalisessa maailmassamme? Mitä julisteet kertovat ja mitä tapahtuu, kun yhdistetään julisteet, taide ja turismi? Vastaus kysymyksiin löytyy Come to Finland
-näyttelystä, joka kertoo julisteiden avulla tarinan Suomen pitkästä matkasta
matkakohteena tuntemattomasta suuriruhtinaskunnasta romantiikan luvatuksi maaksi. Näyttely osoittaa kuinka Suomi etsii paikkaansa Euroopassa alkaen
1850-luvun haparoivista tekstijulisteista aina 1930- ja 1950-lukujen itsevarmoihin taideteoksiin, joissa luonto, glamour ja kosmopoliittisuus nousevat esiin.
Näyttely johdattaa vierailijan nykypäivään, jossa nykytaiteilijat rakentavat sillan
menneen ja nykyisyyden välille.
■

Ingrid Bade, 1936.

29.4.–2.10.2016

Näyttelyssä Keisarillisia lahjoja Pavlovskin palatsista on esillä kultaa, hopeaa, jalokiviä, silkkiä,
samettia ja posliinia. Näyttely kertoo Venäjän
keisarillisen hovin ylellisestä lahjakulttuurista
1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun saakka.
Lahjoihin kietoutuu tarinoita perhesuhteiden historiasta, kansainvälisistä yhteyksistä ja valtakunnan sisäisistä virallisista tapahtumista. Näyttely
esittelee venäläistä lahjakulttuuria keisarillisen
perheen saamien ja antamien lahjojen kautta. Etelä-Karjalan museossa on näytteillä yli 150 esinettä
Pietarin lähistöllä sijaitsevasta keisarillisesta Pavlovskin palatsista. Näyttelyssä nähdään mm. osia
posliiniastiastoista, rasioita ja lippaita, viuhkoja,
veistoksia ja koriste-esineitä sekä muotokuvia ja
valokuvia. Joukossa on myös Fabergén mestarien
valmistamia esineitä. Keskeisiä henkilöitä näyttelyssä lahjojen saajina ovat leskikeisarinna Maria
Fjodorovna (Paavali I:n vaimo) ja viimeinen keisari Nikolai II. Näyttely toteutetaan yhteistyössä
Pavlovskin palatsimuseon ja Turun museokeskuksen kanssa. Näyttely on esillä Turun linnassa
5.12.2015–3.4.2016.
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© State Museum-Preserve «Pavlovsk», Saint-Petersburg

Keisarillisia lahjoja
Pavlovskin palatsista

22.10.2016–2.4.2017

Väri on valoa - Saimaalta itään värivalokuvin
Mustavalkoiseen valokuvamaailmaan ilmestyy väri. Vanha Saimaan kanava Viipurista Lappeenrantaan herää eloon Suomen
vanhimmissa värivalokuvissa. Kuvaaja on venäläinen valokuvauksen pioneeri Sergei Prokudin-Gorski (1863–1944). Venäjän vallankumouksen jälkeen länteen tuoduissa negatiiveissa
on 40 värivalokuvaa Suomen suuriruhtinaskunnasta. Itäisistä
sukulaiskansoistamme on toistasataa otosta. Alkuperäiset negatiivit on talletettu Yhdysvaltain kongressin kirjastoon.
Prokudin-Gorski teki ensimmäisen kuvausmatkansa Pietarista
Suomeen vuonna 1903, neljä vuotta ennen ranskalaisten Lumièren veljesten värifilmikeksintöä Autochromea. Värifilmiä
kehiteltiin useissa laboratorioissa, mutta Prokudin kiirehti ja
loihti luonnolliset värit mustavalkofilmille – sensaatiomaisella tekniikalla. Venäjän valtakunnan maantieteellinen kuvaus
alkoi, kun keisari Nikolai II antoi vuonna 1907 Prokudinin
käyttöön junavaunun ja hytin kanavaministeriön laivaan. Vienan ja Aunuksen Karjalan läpi kulkevan Muurmannin radan
rakentaminen oli viimeinen kuvauskohde vuonna 1916. Suurin osa Prokudin-Gorskin kuvakokoelmasta on kadoksissa.

■

Saimaan kanavan kaunein paikka, 1903. Lauritsala.

■

Marjatytöt Sheksnajoen varrella, 1909. Valkeajärvi.
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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(at)lappeenranta.fi
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