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Kulttuuri, kotiseutu ja kuntauudistus

”Kaupungit, jotka ymmärtävät kulttuurin arvon, menestyvät myös muuten”, totesi Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen toukokuussa 2012 kommentoidessaan
Helsingin Guggenheim-hankkeen vaiheita. Toivottavasti
kuntapäättäjät ja -vaikuttajat ympäri maan pitäisivät tämän jatkossa paremmin mielessään.
Taiteen harjoittaminen, harrastaminen, kotiseututyö ja
paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen on mainittu
kuntien kulttuuritoimintaa säätävässä laissa. Nykyisen
hallituksen hallitusohjelmassa on niin ikään todettu kulttuurilla olevan keskeisen aseman yhteiskuntaa rakennettaessa. Sillä on paitsi itseisarvoinen asemansa, myös
merkittäviä vaikutuksia kansantalouteen sekä yksilöiden
hyvinvointiin. Kulttuuripalveluiden on oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaikkien saatavilla.
Vuonna 2030 Suomessa on 244 kuntaa, joissa joka kolmas asukas on täyttänyt 60 vuotta. Lukumäärä tulee tuplaantumaan nykyisestä. Väestönmuutos tulee olemaan
valtaisa. Mikäli halutaan järjestää monipuoliset ja laadukkaat palvelut kuntalaisille myös tulevaisuudessa, on
etsittävä uusia ratkaisuja. Elinvoimainen kuntarakenne ja
palveluiden turvaaminen on tarkoituksena myös meneillään olevassa kuntauudistuksessa.
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen avasi tilannetta alueellisten museoiden johtajille viime maaliskuussa. Tällä
hetkellä käynnissä on museoiden tehtävien, rakenteen ja
rahoituksen tarkastelu ja toiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. On todennäköistä, että maakuntamuseo- ja
aluetaidemuseojärjestelmää tultaneen myös muuttamaan kuntauudistuksen myötä. Ehkä tulevaisuudessa
museopalvelut jakautuvat entistä selkeämmin perus-,
lähi- ja alueellisiin palveluihin. Nyt on tuhannen taalan
paikka itse kunkin miettiä, kuinka omaa toimintaa kehitetään tulevaisuuden toimintaympäristöihin ja tarpeisiin
sopivaksi.
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Ovatko kuntarajojen muutokset sitten oikeasti uhka paikalliselle identiteetille, kuten on julkisuudessa paljon pelätty?
Haukkaako suuri kunta pienen kokonaan? Mitä tapahtuu
paikallisuudelle? Suomen Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo kirjoittaa Hiidenkivi-lehdessä (1/2012), että
”Kunta meni, mutta kotiseutu säilyy”. Hän esittää, että
yhdistymistilanteissa rakennettaisiin tietoisesti tasavertaisia mahdollisuuksia kaksoisidentiteetille, jota tukevat
seudulliset, maakunnalliset ja kansalliset identiteetit eli
meikäläisyydet. On huollettava ja talletettava paikallista
identiteettiä ja samalla rakennettava myös uuden kunnan
kuntaidentiteettiä yhdessä asukkaiden kanssa.
Eiväthän kuntaliitokset oikeasti uhkaa kenenkään identiteettiä. Miun parikkalalaisuutta, lappeenrantalaisuutta
ja eteläkarjalaisuutta tai siun joutsenolaisuutta tai suomenniemeläisyyttä ei kukaan muu voi muuksi muuttaa
kuntarajoja siirtelemällä. Sillä mitä kauemmas maailmalla
kulkee, sitä lähemmäksi kotiseutua päätyy.

Lappeenrannassa, hiirenkorvien aikaan
Päivi Partanen
Museotoimenjohtaja

Satu Eiskonen

Etelä-Karjalan
museon kesä esittelee

Inhan maisemia
ja Koiramäen
talon tapoja
Etelä-Karjalan museon kesä tarjoilee
jokaiselle jotakin; ihania maisemia ja
Koiramäen talon uskomuksia. Kesän
vaihtuvina näyttelyinä nähdään I.K Inha
– Unelma maisemasta sekä Enteet ja
ennustukset Koiramäen tapaan.

I.K. Inha – Unelma maisemasta
Etelä-Karjalan museo
15.5.–26.8.2012
Etelä-Karjalan museon kesänäyttelyssä ihastellaan suomalaista maisemaa. I.K. Inha on suomalaisen valokuvataiteen uranuurtaja ja hänen töitään on esitelty laajalti.
Inhan Unelmaa maisemasta päästään ihailemaan GallenKallelan museon uusina hienoina vedoksina.
Ne »alkuajat», jolloin amatöörit kuvasivat mitä vaan
eteen sattui ensinkään ajattelematta, että kuvalta vaaditaan jotain arvoa, alkavat jo meilläkin olla takanapäin.
Yhä suuremmiksi käyvät nyt vaatimukset sekä itse teon
että erittäinkin kuvain sisällyksen suhteen.
I. K. Inha, Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikirja 1896
Into Konrad Inhan (1865-1930) elämäntyö ilmentää poikkeuksellista monilahjakkuutta. Hän oli sanomalehtimies,
toimittaja, kääntäjä ja kirjailija. Inha oli uranuurtaja tieteen popularisoijana, polkupyöräilijänä ja luonnonsuojelijana. Omimmaksi ilmaisuvälineekseen Inha koki valokuvauksen. Valokuvaajana hän ylti samaan kuin ystävät ja
matkakumppanit – taidemaalarit Eero Järnefelt ja Pekka
Halonen, säveltäjä Jean Sibelius tai kirjailija Juhani Aho –
omilla alueillaan.

I.K. Inha, Nilsiän Pisavuori 1893

Inha toteutti suurta kansallista projektia niin valokuvaajana kuin
kirjailijana. Hän oli sivistyneeksi kulkuriksi luonnehdittu kulttuurimatkailija, joka kävi kaikissa Suomen pitäjissä. Kirjailijana Inha
asema oli jo hänen eläessään tunnustettu, valokuvaajana hän on
lunastanut paikkansa kirjailija Aino Kallaksen ennustuksen mukaisesti.
Inha jätti jälkeensä laajan, mutta hajanaisen valokuvallisen perinnön, joka on herättänyt kasvavaa kiinnostusta. Kuvia on käytetty niin tieteellisissä, taiteellisissa kuin journalistisissa yhteyksissä.
Valokuvat ovat osaltaan ankkuroituneet Inhan tiiviiksi osaksi suomalaisesta kulttuurihistoriaa. Monet kuvat ovat yhä uudelleen julkaistuja klassikkoja.
Suurin osa Inhan kuvastosta tunnetaan ainoastaan vanhoina vedoksina. Valtaosa alkuperäisnegatiiveista on kadonnut. Unelma
maisemasta näyttelyyn ja kirjaan on arkistosta löytynyt paitsi ennen julkaisemattomia vedoksia, myös negatiiveja. Uuden tekniikan
avulla on Inhan kuville voitu palauttaa niiden alkuperäinen loisto.
Inhan kuvat kertovat hänen olleen tietoinen maisemataiteen
traditioista ja kohteista. Tekninen taitavuus, sommittelu ja valon
käsittely tekivät hänen maisemakuvistaan maamme varhaisinta
valokuvataidetta.
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Näyttelyaineisto esittelee Inhan suuret valokuvausprojektit:
Suomi kuvissa 1892-96 ja tilaustyönä vuoden 1900 Pariisin
maailmannäyttelyä varten toteutetun Suomen maataloussarjan. Ainutlaatuisen lisän tuo Suomen maantieteellisen seuran kuvakokoelma. Unohduksissa ollut aineisto on täydellisin
yksittäinen kuvakokoelma sisältäen runsaasti myös ennen

Enteet ja ennustukset
Koiramäen tapaan
Etelä-Karjalan museo
5.6.–26.8.2012

näkemätöntä aineistoa. Kokoelmaa esiteltiin Gallen-Kallelan
museon I.K. Inha – Unelma maisemasta –näyttelyssä vuonna
2006. Tässä Etelä-Karjalan museon näyttelyssä esitellään valtaosa Taneli Eskolan Gallen-Kallelan museoon kuratoimasta
näyttelystä.

Koiramäen pääsiäinen.
Kuva Turun museokeskus © Mauri Kunnas

Maanviljelyksestä ja luonnon antimista elävälle ihmiselle luonnon tarkkaileminen
on tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Toimeentulo riippui säästä. Ilmojen ja luonnon
merkkien seuraaminen opitaan lapsina, ja taito siirtyi sukupolvelta toiselle.
Turun museokeskuksen kiertonäyttelyssä
Enteet ja ennustukset Koiramäen tapaan tuhannet lapset ympäri maailmaa oppivat Koiramäen
Elsan ja Killen avulla ruotiukon ja Tuomaksen
välittämiä kansanviisauksia.
Suomalainen sarjakuvan taitaja ja lastenkirjojen tekijä, kirjailija ja taiteilija Mauri Kunnas (s.
11.2.1950 Vammala) tukeutuu vahvasti kansanperinteeseen lastenkirjoissaan Koiramäen talossa
(1980), Koiramäen lapset kaupungissa (1982) ja
Koiramäen talvi (1988).
Joulupukki (1981) teoksellaan Mauri Kunnas saavutti kansainvälisen läpimurron. Hänen lastenkirjojaan on julkaistu yli kymmenessä maassa.
Kulttuuriperinnön välittämisessä Mauri Kunnak-
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sen piirrosten kansatieteellinen tarkkuus sekä
sadun ja toden yhdistäminen takaavat laajan
yleisön.
Turun museokeskuksen tuottama näyttely
perustuu Mauri Kunnaksen kirjojen alkuperäispiirroksiin. Aihepiiri koostuu entisajan lasten
elinympäristöön ja elämään liittyvästä materiaalisesta sekä henkisestä perinteestä.
Kuvakankaita on 15 kappaletta. Rekvisiitan on
valmistanut Pauliina Uotila ja näyttelyn on koonnut Arja Hyvönen. Näyttelyn esineistö kuuluu
Kuralan Kylämäen opetuskokoelmaan.

Pertti Jurvanen
”Savitaipaleelle olisi saatava oma viinakauppa”, sanoi nimismies
Jouko Perttilä kolme vuosikymmentä sitten piispantarkastuksessa.

Piispa Osmo Alaja tiesi, että Savitaipale oli laajalti kuulu, lähes Kiteen veroinen pontikkapitäjä. Jopa liki sata
henkilöä joutui vuosittain syytteeseen salapoltosta tai
viinan myynnistä. Piispa totesi sen olevan huonoa mainetta koko seutukunnalle. Hän tiedusteli, mitä poliisi
on tehnyt taikka aikoo tehdä, että salapoltto saataisiin
loppumaan. Nimismies Jouko Perttilä oli itse raittiusmiehiä, mutta esitti ainoana toimivana keinona olevan
viinakaupan perustamisen. ”Lähin Alkon myymälä oli
Lappeenrannassa ja viinanhakumatka kesti kokonaisen
työpäivän. Aikaa kuluu ja kalliiksikin se tulee”, suunnilleen näin päätteli nimismies.
Itseoppinut kuvataiteilija ja runoniekka Jonni Vainikka kirjoitti aiheesta 1950-luvulla lehdissäkin julkaistun viisivärssyisen runon. Kolmas säkeistö kuuluu: ”Savitaipale kunnias
suuri on, jalo tuotteesi mainehen antaa. Onhan pontikkas
varsin verraton siitä otsasi laakerit kantaa. Savupatsaasi
pilvihin kohoaa jopa tuuleskin rengille uhoaa: Oi kunnian
hekumaa sentään! Yli maiden jo maineesi lentää.”
Sotien (1939-44) jälkeen pontikkaa keitettiin kotitarpeiksi
ja myyntiin Etelä-Karjalan jokaisessa kolkassa. Savitaipaleella
kunnostautuivat eritoten Kuivasensaaren ja Paukkulan sekä

Luumäellä Mentulan miehet. Liikkuva poliisi teki yllätysratsioita, padat särjettiin, tynnyrit tuhottiin ja torvet poljettiin
ruttuun. Jopa peitetoimintaa harjoitettiin. Heinätöihin pestautunut kulkumies olikin poliisi. Oman pitäjän poliisien asema oli vähän vaikea, kun usein keittäjien kanssa tuttuja oltiin.
Karjalasta tänne sijoitetut siirtolaispoliisit pitivät salapolttoa
lähinnä urheilumuotona, sillä keittäjän kiinniottotilanteessa
harjoitettiin maastojuoksua, hiihtoa ja joskus ammuntaakin.

Historiaa

Suuressa maailmassa kehitetty väkiviinan valmistustaito
ennätti Suomeen 1600–luvulla, mutta yleistyi vasta seuraavalla vuosisadalla. Siihen asti oli tyydytty oluen valmistukseen ja juontiin. Majatalot myivät olutta ja pieniä
kapakoita, krouveja syntyi maaseudullekin tiheään. Savitaipaleen kirkonkylän halki virtaava Kapakk´oja-nimi kertoo Lavikkalan rusthollissa olleesta kapakasta. Toinen oli
Nikkilän isäntien kapakkatorppa puolen penikulman päässä
kirkolta ja kolmas Niivan kapakka Viirun kylän tienhaarasta
puoli kilometriä Suomenniemelle päin. Nämä paikat herättivät pahennusta ja kirkkokansalle luettiin vuonna 1733
annettu kuninkaallinen asetus: ”Se, joka myy olutta tai viinaa siinä määrin, että yksi tai toinen siitä juopuu, tai antaa viinaa tai olutta jo juovuksissa oleville, sakoitettakoon
5 hopeatalaria.”

Luvallista ja kiellettyä

Etelä-Karjalan tultua liitetyksi vuonna 1743 keisarilliseen
Venäjään täällä oli paljon venäläistä sotaväkeä ja pontikan
valmistus oli tuottoisaa toimintaa. Kaikki liikenevä ruis jalostettiin viinaksi. Kun viljakapasta ( 4,58 l) tuli viinaa tuoppi
(1,3 l), tarkoitti se nykysuomeksi, että hehtolitrasta (100 l) tuli
puhdasta viinaa 28 litraa. Tislattuna alkoholiksi viljan arvo siis
kymmenkertaistui.
Viinan kotipoltto oli 1700-luvulla väliin luvallista ja väliin
kiellettyä. Kuningas Kustaa III rohkeni vuonna 1772 ottaa riskin ja julistaa viinanpolton kruunun yksinoikeudeksi, mutta
jouduttuaan vaaraan menettää kansansuosionsa perui päätöksensä.
Mäskiä (rankkia) viinankeittoa varten valmistettiin ruisjauhoista. Kaikki muutkin viljalajit kelpasivat. Lisäksi tarvittiin

Tonkasta tehty viinapränni,
Taipalsaaren kotiseutumuseo.
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asia jäi koko Suomen kansan muistiin: ”Vuonna kuusikymmentäkuus, tuli Suomeen laki uus, viinaa kiellettiin keittämästä ja
juomapäiviä viettämästä”. Myöhemmän ajan viisunikkari kertoi epäonnisesta tehtailustaan Savitaipaleen virkavallan nimet
mainiten: ”Ei sinne eksy Eteläpää, ei tunne tietä Pylkkökään,
vaan aivan sattumalta sen löysi Peiponen”. Laulua hoilattiin
kuorossa ”Villiruusun” nuotilla.
Nykyisin salapolton harrastus on yleisempää kaupungeissa ja muissa asutuskeskuksissa kuin maaseudun syrjäkylissä. Keittiön kaasuliedellä sihisevän tislaamon tuoksut imaisee
liesituuletin tehokkaasti vaikkapa Kaukaan päästöjen sekaan.
Kirjallisuutta
Veli-Matti Syrjö: Lappeen kihlakunnan historia II
Oy Kirjapaino F. G. Lönnberg Helsinki 1985
T.G. Murto: Savitaipaleen pitäjän historia
Oy Etelä-Savon kirjapaino Lappeenranta 1939
Toivo Vuorela: Suomalainen kansankulttuuri
WSOY Porvoo 1983
Eero Kaasalaisen haastattelu

Sikunaviina-astia, Savitaipaleen museo.
Kahdesta kanisterista tehty viinapränni, Taipalsaaren kotiseutumuseo.

maltaita, hiivaa ja vettä. Seosta käytettiin muutama päivä,
jolloin tärkkelys hajosi sokeriksi ja edelleen alkoholiksi. Ensimmäisen keittokerran saaliina saatiin epäpuhdasta, myrkyllistä
sikunaa, minkä jälkeen pannu puhdistettiin öljymäisestä kuonasta. Kun sikuna keitettiin uudelleen, saatiin kirkasta viinaa.
Kaikkein laadukkain viina oli ”kolmesti kirkastettua”. Lopuksi
mäski syötettiin eläimille.
Tuskin kaikki viinan keittäjät edes tiesivät, että alkoholi
saadaan mäskistä erotetuksi sen vuoksi, että alkoholin kiehuminen (höyrystyminen ) tapahtuu jo 78,4 asteessa. Tulta opittiin pitämään padan alla varoen, sillä muutoin alkoholi olisi
mennyt taivaan tuuliin taikka mäski palanut pohjaan.
Vuonna 1800 annetun lain perusteella viinanpoltto-oikeus
kytkeytyi maanomistukseen . Koko manttaalin tilalla oli oikeus
polttaa 50 kannua ja esimerkiksi neljännesmanttaalin talossa
25 kannua kaudessa. Vuonna 1829 annetulla asetuksella poltto-oikeus rajoitettiin kolmeksi kuukaudeksi vuodessa, samalla anniskelu ja kapakointi maaseudulla kiellettiin kokonaan.
Suurimman ajan vuodesta viinapannut olivat nimismiehen
sinetöiminä taikka takavarikossa. Vielä vuonna 1834 Savitaipaleen virallisesti kirjatuista tuloista 10 % saatiin viinanpoltolla, Suomenniemellä 5 % ja muissa Etelä-Karjalan kunnissa
huomattavasti vähemmän.
Viljan jalostaminen viinaksi, kuten edellä on kerrottu, oli
tuottoisaa toimintaa. Esimerkiksi papit saivat palkkansa suurimmalta osin luontaistuotteina. Viljan osuus oli papinmaksuista suurin. Aivan kuten muissakin talouksissa, pappilan
saunakodassa porisi pontikkapannu. Tavatonta ei ollut, että
keittomestarina oli pappilan rengin ohella lukkari taikka kappalainen. Tiedetään kirkossa kuulutetun, että hyvää kahdesti
kirkastettua viinaa on saatavana kirkonmeiningin jälkeen pappilan pihalla.
Kotipoltto-oikeus lakkautettiin vuoden 1866 alusta voimaan astuneella asetuksella. Arkkiveisuntekijän välityksellä
•9•

Elina Lyijynen

Muistikuvia Salpalinjan
rakentamisesta ja
myöhemmästä käytöstä

Ammusvarastona olleen
Rutolan luolan sisäänkäynti.
(Kuva Tuomas Nokelainen)

”…Laappaalla järven takkaa, sieltä on niitä sellasii estekiviä,
että tehhään siihen tien kahta puolta semmoset telineet.
Että hyökkäyvaunut ku rupiaa lähestymään, niin vivusta
painamalla muljahtaat tielle ne kivet. Sitten nää kaikki sivutiet, ni nää ol jollain tavalla tuota estetty, et täältä niinku Lappeenrantaan saakka. Täältähän se ois tult Viipurista,
tästä Helsinkii painant. Tää ol kaikkein tärkein linnottaa tää
alue.”

Näin vauhdikkaasti alkoi Emil Ketovaaran haastattelu Ylämaalla joulukuussa 2011, hyvä että haastattelija ehti saada
tallentimen käyntiin ja tarinat talteen. Tarinoita Salpalinjan
rakentamisesta ja myöhemmästä käytöstä ehdittiin kerätä
vajaalta 30 henkilöltä.
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Söönhartin luola sisäänkäynti eli
entisen ylivientilaitoksen kohdalla oleva Salpalinjan kohde.
(Kuva Elina Lyijynen)

Haastattelut osa Salpalinja-hankkeita
Lappeenrannassa on toteutettu vuosien 2011–2012 aikana Salpalinjaan liittyviä hankkeita, joiden tarkoituksena
on edistää itärajan puolustukseksi rakennetun Salpalinjan
kohteiden hyödyntämistä matkailun, retkeilyn ja opetuksen
tarkoituksiin. Tavoitteena on tehdä Salpalinjaa tunnetuksi
yleisölle ja jakaa tietoa tästä sotien aikaisesta massiivisesta
rakennushankkeesta ja sen merkityksestä. Hankkeiden yhteydessä on kerätty ja tallennettu haastattelujen muodossa
paikallista katoavaa muistitietoa. Hankkeissa on myös kerätty aineistoja muista lähteistä, tehty maastokäyntejä ja järjestetty Salpalinjaan liittyviä seminaareja, esittelyitä ja siivoustalkoita sekä suunniteltu Salpapolun esilinjausta Luumäeltä
Lappeenrantaan.
Salpalinjan mahdollisuudet –hankkeet on toteutettu
Leader-rahoituksella ja hankkeiden hallinnoijana on ollut
Lappeenrannan kaupungin maaseututoimi. Hankkeita on
tehty yhteistyössä Etelä-Karjalan museon kanssa ja kerätyt
haastatteluaineistot on tallennettu museolle jatkokäyttöä
varten.

Haastattelujen toteutus
Haastattelut suoritettiin pääosin syksyn 2011 aikana, muutama vielä seuraavan vuoden alussa. Haastatteluiden litterointi tapahtui vuoden 2012 aikana. Haastattelut suoritti Saija
Lehtonen, jolle Salpalinja oli jo entuudestaan tuttu työskentelystä Miehikkälän Salpalinja-museolta. Etukäteen oli haastattelijalle kerätty valmiiksi noin parinkymmenen nimen lista
mahdollisista haastateltavista, osa ilmoittautui itse mukaan
lehtijuttujen pohjalta ja osa haastateltavista vinkkasi seuraavasta mahdollisesta tahosta.
Haastattelujen rakenne muotoutui haastateltavan ehdoilla, he saivat vapaasti kertoa muistoistaan ja kokemuksistaan
eri vuosikymmeniltä. Haastattelija ohjasi tarvittaessa haastattelua kysymyksillään aihepiirin mukaisesti. Haastateltavat
suhtautuivat positiivisesti haastatteluun ja kertoivat yleensä
myös muita tarinoita sota-ajalta. Omien kokemusten lisäksi
• 11 •

he kertoivat paljon korsuihin ja rakennustöihin liittyviä tarinoita, jotka olivat kuulleet vanhemmiltaan tai kyläläisiltä.
Haastattelujen tarkoituksena oli kerätä Salpalinjaan liittyviä kokemuksia rakentamisen ajasta nykypäivään. Koska
Salpalinja ei noudattele kuntarajoja vaan edullisinta sijaintia
maastossa, niin materiaalia on myös Lappeenrannan naapurikunnista kuten Luumäeltä ja Lemiltä. Jo haastateltavia et-

Voisalmen korsu numero 4 toimi Lappeenrannan Rautakaupan räjähdeainevarastona 1950-luvulta lähtien. (Kuva Elina Lyijynen)

Voisalmensaaren rannan kiviestettä
ja muuria.
(Kuva Elina Lyijynen)

sittäessä tiedettiin, että varsinaisten rakentajien osalta oltiin
myöhässä, mutta muutamia saatiin vielä haastateltua. Haastateltavien ikäjakauma oli 93–26 vuotta.

Haastattelujen teemat
Haastattelut jakautuivat karkeasti kolmeen ryhmään rakentamisen aikaan, lapsuuden kokemuksiin Salpalinjasta eri vuosikymmeniltä ja myöhempään rakenteiden hyötykäyttöön.
Rakennustöihin aikanaan osallistuneet henkilöt kertoivat
rakennusaikaisista muistoistaan, työnhausta, varsinaisesta
rakentamisesta ja työtavoista, työpäivästä ja palkkauksesta, asumisesta, ruokahuollosta ja vapaa-ajanvietosta. Lisäksi heidän kanssaan puhuttiin rakentajien työmotivaatiosta,

paikallisten asukkaiden suhtautumisesta rakentajiin ja sodan
alkamisen vaikutuksesta rakentamiseen. Rakennusaikaisia
muistoja saatiin tallennettua myös henkilöiltä, jotka ovat
olleet rakennusaikaan teini-ikäisiä. Vanhimmat heistä ovat
osallistuneet alaikäisille sallittuihin töihin. Joidenkin lapsuudenkoti saattoi sijaita Salpalinjan rakennustyömaiden
läheisyydessä ja jopa kotitalon pihapiiriin saatettiin rakentaa
teräsbetonikorsu tai panssariestekivilinjaa. Heidän kertomuksistaan käy ilmi, miten rakentaminen ja sen myötä kylän
väkimäärän lisääntyminen vaikutti kyläläisten elämään.
Lauri Värtö ehti olla rakennustöissä Lemin Juvolan tykkipatterilla mm. tien teossa ja tykin ammusten siirrossa varastoon, Lappeenrannan Voisalmessa korsun valussa ja estekivi• 12 •

en pystytyksessä sekä Taipalsaaren Saimaanharjulla korsun
valussa. Kun Juvolassa alkoivat työt valmistua alkuvuodesta
1941, niin osa miehistä kuljetettiin kuorma-autojen lavalla
Voisalmeen töihin. Värtö kertoo estekivien siirrosta Naurissaaresta Voisalmeen seuraavaa: ”Hevosella ja kivireellä kivet
siirrettiin. Reki oli tehty pyöreistä yhteen juntatuista hirsistä, siinä oli kolme tai neljä rinnan kiinni. Edessä oli koukku, johon aisa kiinnitettiin. Reessä ei ollut jalaksia, vaan ne
pyöreet hirret, jotka meni lunta pitkin. Kun se jälki oli kovettunu, niin sittenhän se kulki oikein hyvin. Kivet otettiin pois
kolmijalalla, jota siirrettiin. Toimintasäde ei ollu kun kolme
metriä korkeintaan. Meitä oli siinä aina hevosen luona neljä
kaveria ainakii. Kivet jäi silleen, että kun lumet alko sulamaan ja maa, ne pantiin ihan oikein tiettyyn järjestykseen.
Niitä oli kolme muistaakseni varmasti rinnatusten, mutta
tais olla neljäkin.”
Toisen haastatteluteemaryhmän muodostavat sodan jälkeen linnoitteiden läheisyydessä lapsuutensa viettäneet lapset. He ovat iältään joko sota-ajan lapsia tai sodan jälkeen
syntyneitä. Heille korsut, taisteluhaudat ja estekivilinjat ovat
olleet leikki- ja seikkailupaikkoja. Heidän mielestään korsut
olivat toisaalta arkisia jokapäiväisiä asioita, toisaalta pelottavia tai mystisiä paikkoja, joihin ei pienenä lapsena uskallettu mennä sisään. Heidän lapsuudessaan Salpalinjan korsut
olivat puolustusvoimien hallinnassa ja niistä ei juurikaan
puhuttu.
Martti Peltola kertoo tutkimusretkistä Rutolan luolille
ja korsuille heti sodan jälkeen: ”Korsut oli muuten avoimia,
paitsi Rutolan koulun vieressä oleva bunkkeri, jossa oli niinko tuollanen ammusvarasto. Se oli suljettu ja sinne ei niinko
meitä laskettu ja siinähän oli siinä vaiheessa vielä sellanen
tiivis vartiointi olemassa, joka päivittäin kiers siellä. Mutta nää muut tässä olevat korsut oli sillä tavalla avoimia ja
nuorena miehenä tietyst kiinnostavia olivat. Ammukset ja
tai kaikki tälläset materiaalit, jotka oli vaarallisia, oli tietenkii sieltä poistettu. Mutta esimerkiksi Söönhartilla oleva
bunkkeri, joka on niinku näistä oikeestaan niinkö kiinnostavin ja suurin. Siellä oli vielä keskuslämmitys sisällä ja lämpökattilat olivat siellä paikallaan. Kaivo oli hyvin peitettynä
siinä vaiheessa siellä sisällä, se oli porattu kallioon. Totta
kai ne olivat pimeänä ja siellä piti lamppujen kanssa sitten
kiertää.” (Artikkelin kirjoittajan täsmennys: Söönhart tarkoittaa entisen Rutolan ylivientilaitoksen kohtaa, nykyisin
uuden Mikkelintien linjauksen alla, luola on suljettu.)
Osalla haastateltavista oli kokemuksia korsujen kunnossapitoon tai uusiokäyttöön liittyen. Teräsbetonikorsuille on
löydetty uusiokäyttöä rautakaupan räjähdysainevarastona,
luola on toiminut armeijan varastotilana, korsuja on yksityishenkilöiden kellareina tai kunnostettu väestönsuojiksi,
kerho- tai harrastetiloiksi.
Lappeenrannan Rautakauppa Oy käytti teräbetonikorsuja
räjähdysainevarastoina1950-luvulta lähtien. Aluksi käytössä
• 13 •

oli Voisalmen korsu numero 4, mutta Lappeenrannan kaupungin asutuksen laajentuessa Voisalmensaareen varasto
siirrettiin Skinnarilaan 1970–80-lukujen vaihteessa. Korsuihin oli lupa varastoida 5 000 kiloa räjähteitä. Ihanteellisia
varastopaikkoja korsut eivät olleet, koska olivat kosteita ja
vettäkin saattoi olla ajoittain lattialla, mutta sen ajan mittapuun mukaan ne olivat hyväksyttäviä. Juha Hiltunen, jonka
perhe omisti rautakaupan, kertoi eräältä pääsiäiseltä seuraavaa: ”Voisalmen suhteenhan ongelmana oli se, että keväällä
jääty aina ne sisäänmeno tiet. Kerrankin rautatieasemalta
soitettiin kauhuissaan, että täällä on kolmetuhatta kiloa
dynamiittia vaunussa keskellä ratapihaa ja viekää äkkiä se
pois sieltä. No mie soitin yhelle meijän myymälänhoitajalle
niistä ja hain firman kuorma-auton ja niinhän myö sitten
vietiin tavara pois. Se oli sellanen jäätyny ränni kulkea, niin
otettiin aina kakskymmentä kiloa dynamiittia syliin laatikko
ja laskettiin liukua.”

Tulokset
Haastatteluita tehtiin kaiken kaikkiaan 28 kpl ja haastatteluaineistoa on reilun 22 tunnin edestä. Litteroitua eli kirjoitettuun muotoon purettua tekstiä on käytössä 280 A4-liuskaa.
Materiaalin jatkokäytön helpottamiseksi haastatteluista on
tehty myös tiivistelmät, jotka nopeuttavat aineistoon tutustumista ja haluttujen materiaalien löytymistä.
Aineistoja hyödynnettäessä on muistettava, että rakentamisen ajasta on kulunut jo 70 vuotta ja kaikista asioista
ei haastateltavilla ollut enää selkeää mielikuvaa. Osa tarinoista on kuultu myös edellisiltä ikäpolvilta. Haastatteluiden
jatkokäytön tukena olisi syytä käyttää arkistolähteitä Salpalinjan rakentamisesta, erityisesti Kansallisarkiston alainen
Sota-arkisto on hyvä lähde tutkimukselle. Kerättyjä tarinoita voidaan hyödyntää erityisesti paikallisessa ja yksittäisten
kohteiden opastuksissa.
Toivotaan, että työ Salpalinjan esille tuomiseksi jatkuu
kuin matka Anosen Veikon muisteluissa: ”Oisko olt loppukesästä 1940 tuli semmonen laki, että kaikissa autoissa, mitkä
on liikenteessä, pitää olla häkäpönttö. Mut Kivijärven-Jängyn suunnalla linnotustyömaalla kävi yhellä autokuskilla
sellanen vahinko, et se pönttö tipahti, mut ei se sen ajoon
mitää haitannu. Häkäpöntöt oli vaan näön vuoksi, bensiiniä
riitti armeijalta Salpalinjan rakentamiseen.”

Etelä-Karjalan museo ja Lappeenrannan kesäyliopisto järjestivät Kiven Henki -näyttelyyn liittyen kalliotaideseminaarin 25.10.2011. Johdantopuheen seminaarissa käytti Timo Miettinen.
Puhe julkaistaan tässä kuulijakunnan pyynnöstä ja Miettisen luvalla.

Iitin Kotojärven Haukkavuoren maalaus. Maalaukset sijoitettiin veden
rajaan juuri siksi, että niiden heijastumien katsottiin kuvaavan tuonpuoleista. (Kuva Heikki Willamo)

Timo Miettinen

Kun on kivikausi kaikki on kiveä, väittää runoilija. Sehän ei
tietenkään pidä paikkaansa, mutta viittaa siihen, kuinka keskeinen ilmiö kivi, maapallomme lujin aine oli ihmisen kehityksen varhaisimmalla, ylivoimaisesti pisimmällä ajanjaksolla.
Timantin jälkeen kovin kiviaines pii on koko kivikauden ajan
tärkein ase- ja esinemateriaali kaikkialla maailmassa. On itsestään selvää, että kiveen ja sen eri muotoihin liitettiin myös
kosolti uskomuksia, henkisiä arvoja ja ominaisuuksia. Tämä
koskee etenkin jylhiä kallioita ja vuoria, joiden vertikaali, taivasta kohti kohoava muoto oli omiaan herättämään yleviä
tunteita ja mielikuvia ajattomuudesta ja ikuisuudesta. Jopa
nykyajan rationaalinen ihminenkin voi tajuta maailmanvuorimyytin mielekkyyden.
Ei ihme, että maaemon kohtuun työntyvissä kalkkikiviluolissa syntyivät kalliotaiteen merkittävimmät luomukset,
Lounais-Euroopan paleoliittiset luolamaalaukset. Lascaux´n
maalausten suunnatonta mahtia voidaan verrata vain Michelangelon freskoihin Sikstuksen kappelissa. Kiven myyttinen,
jopa ihmeitätekeväksi uskottu voima on elänyt nykyaikaan
saakka jalokivissä, jotka ovat saaneet epäpyhän lisäarvon huikeiden hintojensa ansiosta.

Antropologinen ja etnologinen tutkimus on tallettanut lukemattomia kiveen ja vuoriin liittyviä globaaleja uskomuksia,
myyttejä ja seremonioita, jotka periytyvät todennäköisesti esihistoriasta saakka. Niiden on katsottu ilmentävän animismia,
kaiken, myös epäorgaanisen aineen sieluttamista. Kaikella oli
sielu eli henki, joka yhdisti erilaisiin osiin näennäisesti jakautuneen olevaisen perimmältään jakamattomaksi ykseydeksi.
Koska kaikki oli olemukseltaan henkistä, oli se samalla myös
pyhää, selittämättömän syvän mysteerin luomaa, hallitsemaa
ja ohjaamaa.
Kivelläkin on tässä mielessä ollut henki. Mikään luonnonmuoto ei ollut syntynyt sattumanvaraisesti, geologisten ja
ilmastollisten voimien mekaanisen toiminnan tuloksena niinkuin me ajattelemme, vaan kaikessa ilmeni syvä, jumalien ja
luonnonhenkien ohjaama tarkoituksenmukaisuus. Kallion tai
vuoren poikkeuksellinen muoto, joka muistutti ihmisen kasvoja tai eläimen päätä saattoi nostaa sen maisemadominantin
asemaan. Mircea Eliade on sanonut sattuvasti: ”Niille, joille
kivi paljastaa itsensä pyhänä, sen välitön, luonnollinen todellisuus muuttuu yliluonnolliseksi todellisuudeksi.”
Kun tämä paljastui ilmestyksenomaiseksi katsojalle, hänet
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valtasi pyhyyden tunne, pysähdyttävä katkos ajassa ja tilassa
- yliluonnolisen suuri kalliojumala oli kääntynyt hänen puoleensa ja puhunut hänelle. Tämä kokemus kanonisoitui vähitellen heimon yhteiseksi omaisuudeksi. Eläinjumaluudet ovat
vuorten ohella hallinneet esihistoriallisten pyyntikulttuurien
uskomusmaailmaa ennen ihmiskeskeisyyden ja ilmestysuskontojen aikakautta. Nyt niiden jäljet ovat nähtävissä enää
tähtitaivaalla, tähtien nimissä ja tähtiryhmien muodoissa.
Tällaisia prosesseja ja niiden henkisiä taustoja on pidetty
perinteisesti primitiivisenä, siis alkeellisena ja naivina, tunnepohjaisten impulssien luomina harhakuvina. Onko asia todellakin näin? Voi olla paikallaan viitata tässä yhteydessä nykyfysiikan hahmottamaan kuvaan universumin rakenteesta. Sen
avaamia uusia, suorastaan huikeita näköaloja ei myöskään
humanistinen tutkimus voi sivuuttaa. Sen mukaan me elämme kvanttiuniversumissa, äärettömässä energiameressä, jossa
voi olla lukematon määrä erilaisia värähtelytasoja ja niiden
tiivistymiä.
Yksi niistä on aistiemme luoma maailma, jota arkipäivän
kokemuksen mukaisesti pidetään ainoana todellisena. Perimmältään esimerkisi tämä pöytä muodostuu alkeishiukkasista,
jotka kiehuvat ja syöksyvät edestakaisin valon nopeudella. Se
on kvanttifysiikan kannalta katsottuna eräänlainen energiainstallaatio, jonka meidän aistimme kääntävät ja redusoivat
aineen kielelle. Universumi on perimmältään kvarkkien, jakamattomien alkeishiukkasten tanssia lainatakseni Kari Enquistin runollista metaforaa.
Kaikkien uskontojen ja uskomusjärjestelmien ydinongelma
on metafyysinen kysymys aineen ja hengen välisestä suhteesta. Korreloiko meidän henkemme millään lailla tämän kosmisen tanssin kanssa? Emme kykene mittaamaan ja todentamaan
ali- ja ylitajuntamme lähes rajattomilta näyttäviä ulottuvuuksia. Ainakin teoreettisesti katsoen on kuitenkin mahdollista,
että sen ylin, mystisin taso voi liikkua jopa kvanttien maailmassa. Joka tapauksessa näyttää siltä, että ikivanha luontokulttuurien maailmankuva, jossa kaikki on henkistä ja tieteen
uusin kuva maailman rakenteesta, jossa kaikki on energiaa,
näyttävät lähestyvän toisiaan. Emme voi enää pitää animistista maailmankuvaa pelkästään alkeellisena primitivisminä,
ns. taikauskona. Jo Veda-kirjoissa esiintyvä näkemys kaikkialla
olemisesta, kaiken tietämisestä ja ikuisesta elämästä saattaa
joskus, kaukaisessa tulevaisuudessa olla jopa tieteenkin hyväksymä totuus.
Ajan olemuksen kohdalla on tapahtunut samanlainen prosessi. Newtonilainen käsitys ajasta lineaarisena, yksisuuntaisena tapahtumasarjana, jossa kello käy kaiken aikaa tulevaisuutta kohti, on korvautumassa aikakäsityksellä, joka lähenee
luontokulttuurien syklistä, alati toistuvaa ja ikuisen paluun
sisältävää kuvaa ajan perimmäisestä luonteesta. Lineaarinen
aika luhistuu kvanttitilassa ja menettää itsensä.
Sykliseen aikakäsitykseen kuuluu olennaisesti menneisyyden , kaiken tapahtuneen läsnäolo rajattomassa nykyhetkessä. Sen mukaan esihistoriakaan ei ole välttämättä ollutta ja
mennyttä vaan siihen voidaan saada elävä kosketus intuitiivisen lähestystavan, fenomenologisen eläytymien kautta. Sitä,
vastaako meidän kokemuksemme esihistoriallisen ihmisen kokemusta ja sen sisältöä, emme voi kuitenkaan millään tavoin
testata.
Edellä olevat poleemisesti hieman kärjistetyt näkemykset
sisältyvät luontokulttuureissa kaikkialla maailmassa eläneeseen ja edelleen elävään samanismiin, jonka tarkempi nimitys
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olisi samanoiva uskomusjärjestelmä. Tämä monitasoinen maailmanselitysmalli on elänyt ennen muuta pyyntikulttuureissa.
Samanismin keskeisimpiä piirteitä on usko kaiken elämän sielullisuuteen ja perimmäiseen ykseyteen. Eri elämänmuotojen
väliset rajat ovat liukuvia ja ne ovat vaihdettavissa keskenään
- ihminen voi muuttua eläimeksi ja päinvastoin.
Samaani on henkilö, joka voi muuttuneessa tajunnantilassa tehdä henkimatkoja toisiin maailmoihin ja noutaa niistä
korkeinta tietoa. Hänellä on kyky saada yhteys myös pyhissä
kallioissa asuviin saaliseläinten kantoja ja saatavuutta sääteleviin lajinhaltijoihin ja hän saattoi pyytää niitä aineellistamaan
eläinten sieluja pyynnin tarpeita varten.
Näyttää ilmeiseltä, että samanismin kaltainen uskomusjärjestelmä on ollut miltei kaiken esihistoriallisen toiminnan
taustavoimana myös Suomen kampakeraamisessa kulttuurissa
ja sen taiteessa, jonka tunnetuin ilmaus on kalliotaide. Koska kaikessa ja kaikissa oli henki, asuivat erilaiset henkiolennot myös kivissä ja kallioissa, joiden rajapintaan, tämän- ja
tuonpuoleisen kohtauspaikkaan haluttiin ikuistaa niiden kuvia. Tämä yleismaailmallinen, osin meidän aikaamme saakka
elänyt uskomus ilmenee monin tavoin eri kulttuurien pyhissä
kallioissa ja vuorissa.
Saamelaisen mytologian seitakulttia, kivessä asuvan henkiolennon palvontaa voidaan pitää tämän universaalisen maailmanvuorimyytin pohjoisena ulottuvuutena. On todennäköistä,
että seitakiviä voidaan pitää kampakeraamisten kuvakallioitten
myöhäisenä, historialliseen aikaan saakka eläneenä jatkeena.
Kalliotaiteen kuva-aiheitten ja noitarumpujen kannustaiteen
välillä onkin jossain määrin yhtäläisyyksiä - kyseessä saattaa
olla uskomusperinteemme pitkäaikaisin jatkumo.
Maailmanvuori ja maailmanpuu ovat toimineet lukemattomissa luontokulttuureissa keskeisinä astraalimytologisina
uskomuksina, tämän- ja tuonpuoleisen maailman yhdyssiteinä
ja taivaankannen kannattajina. Antiikin pyhin vuori oli Zeuksen asuttama Olympos, Aasian pyhimpään vuoreen Kailakseen,
Gangesin alkulähteeseen liittyi neljän uskontokunnan mytologioita, Australian aborginaalien uniajan keskuspaikkana toimi
”maailman suurin kivi”, Uluru, Ayers Rock. Nämä kohteet vetävät edelleen maagisella voimallaan ihmisiä puoleensa, jopa
niin, että massaturismi uhkaa vaurioittaa osaa niistä kuten
Ulurua. Pohjois-Amerikan Mont Shastasta, intiaanikulttuurien
pyhästä, henkien asuttamasta vuoresta, johon nykyisin kohdistuu myös teosofisia ja new age-tyyppisiä uskomuksia on
tullut kaikkialla maailmassa tunnettu pyhiinvaelluskohde.
Suomen pyhin vuori on todennäköisesti ollut vielä historiallisenakin aikana Koli, jonka uhrikivet ja kulttirakennelmat
Pielisjärven kirkkoherra Korpi-Jaakko Stenius hävitti fundamentaalisen kiihkon vallassa apureineen 1700-luvun alussa.
Samansuuntainen, tosin oleellisesti vähäisempi teko valtauskontomme taholta on todennäköisesti kohdistunut äskettäin suurimpaan yksittäiseen seitakiveemme Kittilan Taatsin
seitaan. Rippikoululeiriläisten kerrotaan pudottaneen ja rikkoneen seidan päässä keikkuneen hattumaisen laakakiven.
Saamelaisten pyhin vuori Saana ja siihen oleellisesti kuuluva
muinaismaisema ovat turmeltumassa parhaillaan sen juurelle
suomalais-norjalaisen yhteishankkeen pohjalta rakennettavan
valtavan lomakylän johdosta. Koli on jo turmeltu monin tavoin hotelleineen ja laskettelurinteineen. On hieman tekopyhää kauhistella sitä, että talebanit - nämä fanaattiset barbaarit - tuhosivat Afganistanissa maailman suurimman kallioon
hakatun Buddhan patsaan.

Erkki Autio

Puuastiain teolla on
pitkät perinteet Ylämaalla
Ennen metalliastioiden, saviruukkujen, pottien ja emaliastioiden yleistymistä olivat puuastiat joilla talouksia hoidettiin.
Niitä oli isoista liha- ja marjatiinuista aina pienempiin maitoastioihin, kappoihin, eli kippoihin ja voipyttyihin saakka.
Kaikenlaisia puuastioita tehtiin ennen Eemil Ketovaaran kertoman mukaan joka kylässä ja joka talossakin, kuten saavit,
lahakat, tiinut, tynnyrit, mitkä eivät vaatineet niin suurta
tarkkuutta, kuin pienemmät talousastiat, joita myös tehtiin
melkein joka talossa.					

Maitoastiat 			

Maitoastioista, kuten matalat ruukut joihin maito kaadettiin
heti lypsyn jälkeen tehtiin useimmiten lepästä. Kun maito oli
seissyt näissä ruukuissa jonkin aikaa ja kerma oli noussut pintaan, niin se sitten kuorittiin päältä pois ja laitettiin toiseen
astiaan ja parin päivän päästä kirnuttiin pystykirnulla voiksi.
Mikä sitten huolellisen lippaassa pesun jälkeen survottiin kilon
kahden vetoisiin useimmiten katajasta tehtyihin voipyttyihin,
joiden kanssa sitä vietiin Viipuriin myytäväksi.
Kun maidosta oli kuorittu kermat pois päältä, niin jäljelle
jäänyt maito hapatettiin piimäksi. Piimään tullut hera ja osa
piimästä tehtiin juotavaksi nimeltään harmaa, jota vietiin kesäisin
leileissä, kiuluissa ja hinkeissä työmaille, joka oli parempaa, kuin
vesi, sillä siinä oli ravinteita, eikä vienyt voimia, kuten vesi.		
Tämän kirjoittajan kotona oli tähän tarkoitukseen tehty katajasta pienpuoleinen kannellinen tiinu, missä tätä harmaata
tehtiin ja säilytettiin. Myöhemmin se toimi suolakala tiinuna.
Tätä harmaata täytyi aina ennen käyttöön ottoa kauhalla sekoittaa, koska maitoisempi osa sitä painui pohjaan ja vetisempi osa jäi yläpuolelle. Isäni kertoi, että jossain paikassa pitivät
sammakkoa tässä harmaa tiinussa, tai saavissa, mikä sekoitti
tätä harmaata jatkuvasti potkitellen siellä, niin että se oli aina
juomakelpoista.
Ennenhän pidettiin vanhankansan keskuudessa sammak-

Puuastioiden kauppaa
Lappeenrannan rantatorilla vuoden 1948
markkinoilla.
(Kuva Ilmari Raekallio,
EKM/LKA-kokoelma)

koa pyhänä eläimenä. Sanottiin, että jos kuka tappoi sammakon, niin siitä talosta kuoli lehmä rangaistukseksi tästä sammakon taposta. Oli myös yleisesti sellainen uskomus, että sammakko
puhdistaa veden ja niinpä ne saivatkin olla rauhassa kaivoissa ja
lähteissä.							
							
Pitääkseen maidon ja veden sisällään, oli nämä astiat tehtävä
hyvin tarkoiksi ja hitaasti kasvaneista puista etteivät kesäisin
harmistuisi ja vuotaisi vesiä ja maitoja pois. Astiapuuna käytettiin pienemmissä astioissa katajaa ja ns. karanärettä, jota
kasvoi karuilla mailla, kuten kallioilla ja korpien kätköissä.
Isommat astiat, kuten tiinut ja saavit tehtiin hitaasti kasvaneista ja oksattomista sileistä kuusista.
Isompien asteiden, kuten tiinujen vannettamiseen käytettiin sileitä ja ohkaisia kuusia, mitkä halkaistiin sahaamalla ne
halki ja hyvin hauvutettuina laitettiin tiinun tai saavin ympärille ennen metallivanteiden tuloa.		
Eemil Ketovaara kertoi, että heillä kotona tehtiin näitä pyttyjä
ja muita puuastioita useamman miehen voimin ennen sotia ja
heidän isänsä kävi niitä markkinoilla myymässä.
Erittäin hyvien, hienojen pyttyjen ja puuastioiden tekijöiksi
Eemil nostaa Pahaojalla asuneet Hämäläiset. Etenkin Albert Hämäläisen, joka teki näitä pyttyjä myyntiin vielä 1960-luvullakin.
Eemil, joka itsekin teki hienoja pyttyjä ihmetteli, että miten tämä Albert sai nämä pyttyjen vanteet niin hyvin laitettua,
ettei liitoksia juuri huomannut.
Viimeaikaisempia pyttyjen tekijöitä Ylämaalla ovat olleet
em. Albert Hämäläinen, Eemil Ketovaara, Asser Husu, joka vieläkin
jatkaa näitä hienojen pyttyjen tekoa. Myös Lauri Autio harrasti jossain määrin näiden pyttyjen ja kiulujen tekoa. Pyttyjen ja
kiulujen teko on kuitenkin hiipumassa Ylämaalla, koska nuorempi
sukupolvi ei ole kovin kiinnostunut niiden teosta.
Nyt elokuussa olevilla Ylämaan elojuhlilla opettaa näiden
pyttyjen tekoa Eemil Ketovaaran kanssa. Eemil sanoi jättävänsä
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pyttyjen teon näyttämisen nuorempien huoleksi, mutta lupasi kuitenkin olla kertomassa näistä hienojen pyttyjen teosta, jos hänen vointinsa on vielä silloin kunnossa ja kaikki hyvin.
Lopuksi Eemil sanoi, että kyllä ennen tekivät Ylämaalla paljon
hienoja pyttyjä, kiuluja ja muitakin puuastioita. Kysyttäessä Eemelin pitkän iän , 93 v., salaisuutta, niin vastaus on, että ne ovat
pyttyjen teko ja tanssi.

Kimpiastioita Pätärin talomuseossa
(Kuva H. Heiskamo)

KIMPIASTIAKURSSI YLÄMAAN
KOULUKESKUKSESSA
Kimpiastiakurssi Ylämaan koululla 10.-11.8.2012
Ylämaalla järjestetään 10.-11.8.2012 kurssi Kimpiastioiden korjaamisesta. Sinne voivat halukkaat tulla kuivuneiden astioiden
kanssa oppimaan korjaustaitoja. Ylämaan kotiseutuyhdistys
järjestää paikalle katajat sitomista varten. Osallistujilta pitäisi
löytyä astiat ja niiden osat omasta takaa.
Ylämaalla toivotaan, että osallistujat raaskisivat jättää kurssin
tuotokset näyttelyyn Ylämaan koululle 12.8. Ylämaa-päivän ajaksi. Tarkoituksena olisi saada perinnetöiden neuvot myös videolle,
jotta ne olisivat tallessa myös tulevaisuutta varten.
Kimpiastiakurssille mahtuu vain 15 osallistujaa. Kurssi on
maksuton. Sitovat ilmoittautumiset 31.7.2012 mennessä Anna-Kaisa Ekille (anna-kaisa.ek@lappeenranta.fi, puh.040 1309 196).

Savitaipaleen kotiseutuyhdistys täyttää vuonna 2012
kunnioitettavat 80 vuotta!

Juhlavuoden ohjelma
11.6. Särentöaidan tekoa museoalueella
17.6.-5.8. Pellolta pöytään ja päälle –näyttely
Näyttely avataan 17.6. klo 12; avoinna ma-su klo 12-18
22.6. Savitaipaleen seurakunnan juhannusjuhla
ja kokko, klo 20
1.7. su klo 14 Savitaipaleen musiikinystävien konsertti
6.7. pe klo 18 Eino Leinon päivän runoilta
8.7. su klo 15 Polka Chicks konsertti (Sapassi)
12.7. to klo 13 Lasten museopäivä (Sapassi)
13.7. pe klo 18 Rokkia ja piknikkiä; SHAM Ensemble
21.7. la klo 12 Maalaismarkkinat
(paikkavaraukset puh. 044 0220 725, 040 5895 109)
29.7. su Savitaipaleen kotiseutuyhdistyksen 80-vuotisjuhla
klo 10 Perinnejumalanpalvelus Savitaipaleen kirkossa		
Seppeleen lasku Akseli ja Aino Paimensaaren haudalle
Juhlakahvit Hakamäellä
klo 12 Savitaipaleen Kotiseutuyhdistyksen 80-vuotisjuhla
Musiikkia, lausuntaa, Suomen Kotiseutuliiton tervehdys,		
Savitaipaleen Tanelin ja Charlotan (2012-2014) 			
julkistaminen
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Savitaipaleelle järjestetään retki osana Etelä-Karjalan liiton ja maakunnan kuntien
rahoittamaa Elävä Eteläkarjalainen Museoympäristö – EEMU -hanketta. Tarkoituksena
on esitellä mahdollisuuksia matkailijoille järjestettäviin retkiin Lappeenrannasta LänsiSaimaan museokohteisiin.
Retki järjestetään yhteistyössä Maakuntayhdistyksen kanssa. Samassa yhteydessä vieraillaan Kärnäkosken linnoituksella ja
vanhassa lotjasatamassa sekä Mooses Putron
kotimuseossa. Lähtö Lappeenrannan linnoituksesta, Katariinan torin laidalta (Kristiinankatu 9) klo 9.00, paluu noin klo 18.00.
Retki on ilmainen, ruokailu sekä Mooses
Putro -museossa vierailu omakustanteiset.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 25.7. mennessä Anna-Kaisa Ekille sähköpostilla annakaisa.ek(at)lappeenranta.fi tai numeroon 040
1309 196.
Museon aukioloaikoina työnäytöksiä erikseen ilmoitettavina
aikoina pellavan ja villan käsittelystä sekä kasvivärjäyksestä.
Pertti Jurvasen artikkeli (s.) esittelee yhtä ”Pellolta pöytään”
–näyttelyn teemaa.
Museot: Hakamäki 17.6.-5.8 ti-su klo 12-17. Liput aik. 2 €,
lapset (alle 15) 1 €. Ryhmät 20-30 €.
Kirkonrakentajien museo 17.6.-5.8. su klo 11-14.
D.E.D. Europaeus-museo, avoinna vain tilauksesta.
Yhteystiedot: tel. 0400-665 615, 05-4160 813, 0400-615 566.
Etelä-Karjalan maakuntayhdistys käy tutustumassa Savitaipaleen museotarjontaan 29.7. ja onnittelee samalla juhlivaa
yhdistystä. Linja-autokuljetus Lappeenrannasta.

Anna-Kaisa Ek

Kaikki kuvat: Anna-Kaisa Ek /
Etelä-Karjalan museo

Monissa paikallismuseokohteissa kokeillaan yritystoimintaa. Karjalaisesta kotitalosta tuli yrittäjän
vetämänä perinnepiha. Hiljan pihan avajaiset olivat
kesäkuussa 2011.

Työväen asuntomuseo

Edellisen Museoviestin pääkirjoituksessa Lappeenrannan museotoimenjohtaja
Päivi Partanen kysyi Mitä kuuluu paikallismuseoille? Etsin tähän vastausta viime
kesän ajan Paikallismuseot nykyaikaan
-hankkeessa. Hankkeen aikana paikallismuseoista löytyi paljon samankaltaisia
tarpeita, joista suuri osa liittyi vähenevään ja vanhenevaan harrastajakuntaan
ja toisaalta niiden saamaan huomioon ja
arvostukseen.

Paikallismuseot nykyaikaan -hankkeessa Etelä-Karjalasta kartoitettiin noin 37 paikallismuseokohdetta, joista kaikkia ei
pidetty avoinna. Kohteet olivat keskenään hyvin erilaisia: joissain kohteissa ei esimerkiksi ollut ollenkaan omaa kokoelmaa
vaan museo tarkoitti lähinnä tilaa, jossa toiminta tapahtuu.
Toisten toiminta taas keskittyi nimenomaan kokoelman ympärille ja tilat olivat toissijaiset. Hanke johdattelikin pohtimaan
paikallismuseon olemusta ja tarkoitusta.
Hankkeen edetessä olin havaitsevinani, että paikallismuseoiden
toiminnassa ei olekaan olennaista ammatillisesti hoidetuille museoille tyypillinen esinekeskeisyys vaan yhteisöllinen toiminta.
Erityisesti paikallismuseoita ei pitäisi nähdä vain tiettyjen seinien
sisälle sijoittuviksi esinekokoelmiksi, vaan toiminnaksi, jonka avulla hoidetaan kulttuuriperintöä ja pidetään yllä perinteitä.
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Rautjärven
kotiseutunäyttely

Helmikuussa 2012 alkoi Elävä Eteläkarjalainen Museoympäristö – EEMU -hanke, jossa kehitetään toimintamalleja edellisessä hankkeessa havaittujen tarpeiden pohjalta. Hankkeessa
ovat mukana kaikki Etelä-Karjalan kunnat, joten toimintamalleja työstettäessä otetaan huomioon myös kuntien kulttuurihallintojen näkemys paikallismuseoiden kehittämiseen. Hankkeessa tuodaan museoita esille houkuttelevina harrastus- ja
oppimisympäristöinä. Jokaisessa kunnassa on kehitteillä jokin
toimintamalli, jota muokataan hankkeen aikana toimivaksi ja
monistuskelpoiseksi työkaluksi. Hankkeen lopuksi nämä toi-

mintamallit kerätään kasaan ja jaetaan kaikkiin osallistuneisiin
kohteisiin avuksi toiminnan kehittämiseen.
Kunnilla on hankkeen suhteen ollut melko erilaisia toiveita.
Monin paikoin on kuitenkin löytynyt hankkeen aikana uusi
innostus lähteä kehittämään ja ideoimaan paikallismuseoiden
toiminnan yhdistämistä kunnan omiin toimintoihin joko matkailuun tai muuhun elinkeinotoimintaan liittyen. Hankkeen aikana lähdetään kehittämän muutamaan kuntaan uudenlaista
kesäoppaiden koulutusmallia, jossa koulutukseen osallistuvat
yhdistykset ja mahdollisesti yritykset, jotka liittyvät keskeisesti
museotoimintaan.

Yritys- ja museotoiminnan rajapintoja

Paikallismuseoharrastajien vähetessä moniin kohteisiin toivotaan yrittäjävetoista toimintaa. Paikallismuseot nykyaikaan
hankkeen aikana löydettiin Joutsenon pitäjäntupaan yrittäjä
ja EEMU -hankkeen aikana on pyritty edistämään yrittäjän ja
Lappeenrannan kaupungin museotoimen yhteistyötä. EteläKarjalan museon palvelutarjonta laajenee yrittäjän järjestämiin perinnekäsityö-, tarinankerronta- ja muihin työpajoihin,
joiden toteuttamispaikka on Joutsenon pitäjäntupa. Samalla
seurataan museo- ja yritystoiminnan yhteiseloa muuallakin
sekä mietitään näiden rajoja ja suhdetta toisiinsa.
Hanketta suunniteltaessa yhdeksi osa-alueeksi nousi paikallisten matkailualan yrittäjien tietouden kasvattaminen museokohteista. Monet matkailijat ovat kiinnostuneet perinteistä ja
kulttuurista. Matkailuyrittäjät pitäisi saada löytämään museokohteet, jotta he voisivat kertoa niistä edelleen asiakkailleen.
Matkailualan toimijoiden kanssa yhteistyössä voidaan myös
miettiä matkailureittejä, joiden varrelle kohteet sopivat. EteläKarjalassa on mm. useita pyöräilyreittejä, joiden varsille voitaisiin merkitä kulttuurikohteet.

Luumäen Linnoitus- ja kotiseutumuseon esineistöä.
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Hauta-Ollin mökki Parikkalan kirkolla

Paikallismuseoista työ- ja toimintaympäristöinä ovat hankkeen aikana kiinnostuneet mm. hyvinvointikouluttajat. Erityisesti hiukan syrjemmässä sijaitsevat kotiseutumuseot tarjoaisivat erinomaisen ympäristön koulutettaville irrottautua
arjesta. Askeettisetkin kohteet tulevat kouluttajien mielestä
mainiosti kyseeseen, ”kunhan löytyy paikka, jossa syödä eväitä”. Monet koulutuksista järjestetään syksyllä tai keväällä ja
siksi kouluttajat pyrkivät löytämään kohteita, joissa voisi välillä päästä sisätiloihin lämmittelemään.

Uusia harrastajia ja houkuttelevaa
tiedottamista

Hankkeen tavoitteena on löytää enemmän harrastajia museotoimintaan ja toisaalta kouluttaa paikallismuseoissa
työskenteleviä. Monin paikoin on löytynyt tarvetta järjestää
muisteluiltoja alueen ihmisille joko kotiseutumuseosta tai sen
esineistöstä. Tämä paitsi palvelee ylläpitäjien tarvetta saada
uutta tietoa rakennuksista, seudusta ja esineistöstä myös
edistää museoharrastuksen yhteisöllisyyttä ja elvyttää muistia. Lappeenrannan museoissa museomummo-toiminnan
yhteydessä on huomattu, että toisen ihmisen kohtaaminen

näyttelyssä ja näyttelystä saatujen kokemusten jakaminen
on kehittänyt museokokemusta positiivisesti.
Nuorten kynnystä vierailla paikallismuseoissa ja osallistua niiden toimintaan pitäisi madaltaa. Museot ovat virikkeellisiä
oppimisympäristöjä ja kulttuuriympäristössä oppiminen on
kokonaisvaltaisempaa kuin luokkahuoneessa. Hankkeen aikana kehitetään toimintamalleja siihen miten eri oppiaineita
voidaan toteuttaa museoympäristössä. Museovierailussa ei
tarvitse aina olla kyse paikallishistoriaan ja kulttuuriin tutustumisesta. Mikäli puitteet ovat sopivat, museossa voidaan toteuttaa mitä tahansa oppitunteja. Useimmiten opettajilla ei
ole aikaa suunnitella tällaista erikseen, siksi pyrimme hankkeessa löytämään oppituntien järjestämiseen museoissa sellaisia tapoja, joita opettajat voivat ottaa suoraan käyttöön.
Jo paikallismuseoiden kartoittaminen tuntui vaikuttavan positiivisesti niiden elävöittämistoimintaan ja useassa kohteessa
ryhdyttiinkin aktiivisesti toimimaan yleisön tavoittamiseksi.
Paikallismuseotoimijoille tuntuu olevan tärkeää, että maakuntamuseo voi olla näkyvästi läsnä maakunnassa. Tällaiset
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Honkakylän kauppamuseo Parikkalan Saarella oli toimiva kauppa vielä 1970-luvulla. Näyttely on rakennettu aivan kuin kauppa toimisi vieläkin.
Esille on nostettu myös pula-ajan esineistöä.

hankkeet mahdollistavat sen paremmin kuin arkinen museotoiminta. Vaikka hankkeen huono puoli on se, että se päättyy
aikanaan, vaikuttaa siltä, että tässä löydetään hyviä käytänteitä, jotka jatkavat omaa elämäänsä niin maakuntamuseossa
kuin paikallismuseoissakin.
Tulevaisuutta varten hankkeessa kehitetään Etelä-Karjalan
museoportaalia toimivammaksi informaatiokanavaksi, jonne
museot voivat jopa itse täydentää haluamiaan tietoja ja kerätä
esimerkiksi kuvia tai linkkejä matkailureitteihin. Paikallismuseoista teetetään myös lyhyitä mainosvideoita nettilevitykseen.
Levitysalustana käytetään Youtubea ja toiveena on, että sitä
kautta tavoitettaisiin myös nuoria ja saataisiin heitä kiinnostumaan paikallishistoriasta ja paikallismuseoiden toiminnasta.

Koulutusta museotoimijoille ja uusille
harrastajille

Museotoimijoiden koulutusta järjestetään hankkeen aikana
monilla eri osa-alueilla. Paikallismuseotoimijoita pyritään keräämään aika ajoin työryhmätapaamisiin, joissa vaihdetaan
kokemuksia museoiden erilaisista käytänteistä sekä hankkeen
aikana testatuista uusista toimintatavoista. Koulutusta järjestetään myös varsinaiseen museotyöhön. Ruokolahti-talossa
järjestettiin 24.4.2012 kokoelmien hoitoon liittyvä koulutus.
Siinä käytiin läpi miten voidaan harrastajaporukan voimin
hoitaa, konservoida tai jopa korjata olosuhteiden runtelemia
esineitä. Paikallismuseoissa olosuhteet eivät yleensä ole ide• 21 •

aalit museoesineille eikä vanhoista aitoista tai makasiineista
saada tasalämpöisiä ja kuivia säilytystiloja. Siksi haluttiin tietää miten voidaan hoitaa jo vahingoittuneita esineitä ja miten
vallitsevissa olosuhteissa vahinkoja voidaan minimoida.
Kesällä ja syksyllä järjestetään kaksiosainen museomatkalaukun kokoamiskoulutus, jossa samalla työstetään tarinaa matkalaukkuun koottujen esineiden ympärille. Museomatkalaukkujen toteuttamiseen on monissa kohteissa toivottu mallia ja
neuvoja. Niitä on tehty jo jonkin aikaa erityisesti kaupunkien
omistamissa kulttuurihistoriallisissa museoissa. Museomatkalaukku on oiva tapa museoille viedä näyttelyä ja esineistöä
lähemmäksi yleisöä esimerkiksi vanhainkoteihin, kouluihin tai
muihin laitoksiin. Samalla voidaan houkutella mukaan museomummoja, -vaareja tai -nuoria, jotka ovat kiinnostuneita
kertomaan museomatkalaukkujen sisällöistä laitoksissa.
Koulutusta on toivottu myös perinnetöiden teossa. Siksi Savitaipaleen Hakamäellä järjestetään särentäaita-talkoot ja
Ylämaalla Kimpiastioiden korjauskurssi. Hankkeen lopuksi
on etenkin Etelä-Karjalan museon suunnalta toivottu kokoavaa seminaaria, jossa voitaisiin esitellä hankkeen aikana
esiin nousseita teemoja. Seminaari toimii myös keskustelu- ja
vertaisoppimiskanavana, jossa paikallismuseotoimijat voivat
vaihtaa kokemuksiaan hankkeesta. Lisätietoja kaikista koulutuksista ja tapahtumista saa artikkelin kirjoittajalta (etunimi.
sukunimi (at) lappeenranta.fi, puh. 040 1309 196).

Jukka Luoto

Koitsanlahden hovi Viktor Svaetichin (1877-1942) kuvaamana

Koitsanlahden hovi
Moni nykyistä kuutostietä Joensuuhun tai Savonlinnaan matkaava kiinnittää huomiota Simpeleenjärven rannalla omalla kummullaan jalojen lehtipuiden siimeksessä olevan keltaisen hovirakennuksen. Se
ei näytä karjalaiselta hovilta vaan edustaa arvokkaalla tavalla paikallista rakennuskulttuuria. Useasti
Koitsanlahden ohittava voi kuitenkin huomata sen olemuksessa jotain taakse jääneen elämän haikeutta; rakennuksen ympärillä ei liiku koskaan kukaan ja koko hovi näyttää jo etäältä autiolta.
Näin ei ole ollut aina, sillä hovissa on pidetty vuonna 1966
Koitsanlahden Parikkalan, Saaren, Simpeleen ja Uukuniemen
kuntien ja Etelä-Karjalan Maakuntaliiton ylläpitämää lahjoitusmaamuseota. Museovirasto on ottanut vuodesta 1987
lähtien museon hoidon tehtäväkseen. Se on rajoittunut vuodesta 1992 rakennusten ylläpitoon kun museolla ei enää ollut
vakinaista hoitajaa. Parikkalan kunta on järjestänyt hovissa
tilapäisnäyttelyjä ja esityksiä hovin miljöössä. Moni museo on
joutunut sulkemaan ovensa ja usein siteerattu tätä kehitystä
valottava ilmaisu on: ”viimeinen kylästä muuttanut sammuttaa museosta valot”. Koitsanlahti ei voi kuulua tähän joukkoon. Jo sen sijainti on keskeinen ja siihen liittyy olennainen
pala Etelä-Karjalan maakunnan historiaa.

Muinainen Koitsanlahti 				

Koitsanlahti mainitaan jo vuoden 1500 Novgorodin Vatjan
viidenneksen veroluettelossa. Vuoden 1595 Täyssinän rauhan
rajan Suomenlahden Retusaarelta Parikkalan Haukkavuorelle
ja Varpavuorelle määritellyt raja-asiakirja on allekirjoitettu
juuri Koitsanlahdessa.

Ruotsin valtakunnan osaksi Koitsanlahti tuli Stolbovan
rauhassa 1617. Ruotsalaiskaudella kuningatar Kristiina lahjoitti Parikkalan, Kurkijoen ja Jaakkiman pitäjät läänitykseksi
kreivi Arvid Wittenbergille. Lääninsä pääpaikaksi kreivi valitsi Koitsanlahden hovin, jonne hän aikoi perustaa linnoitetun
kaupungin. 		

Talonpoikaislevottomuudet

Hovista muodostui sorron keskus ja tilanne vain paheni, kun
Uudenkaupungin rauhassa osa Kaakkois-Suomesta jäi Venäjälle. Vuonna 1726 Parikkalan, Kurkijoen ja Jaakkiman pitäjät
määrättiin keisarinna Katariina I:n yksityisiksi hovitiluksiksi ja
kaksi vuotta myöhemmin Pietari Suuren tyttärelle Elisabetille.
Päästyään keisarinnaksi lahjoitti Elisabet nämä kolme pitäjää
v. 1743 pöytälahjana kreivi Michael Vorontsoville ikuiseksi ja
perittäväksi omaisuudeksi tiloineen, talonpoikineen ja karjoineen. Vorontsovia seurasivat omistajina useat hänen Skavonski-nimiset sukulaisensa. Nämä omistajat eivät asuneet näillä
tiluksillaan, vaan antoivat tilukset vuokralle. 		
Vuokraherrat vaihtuivat usein ja yrittivät lyhyessä ajas• 22 •

Hovin päärakennus
2000-luvun alussa
(Kuva Henna Heiskamo)

sa rikastua ja siksi kiskoivat talonpojasta irti, minkä suinkin
saivat. Parikkalan talonpojat kokivat oikeusteitse puolustaa
asemaansa itsenäisinä talonpoikina eikä maaorjina. Vuonna 1782
talonpojat nousivat kapinaan. Taisteluja tiedetään käydyn Sokeron solan suussa. Koitsanlahden alueella on myös piiskauspetäjä,
johon kahlittuina talonpoikia tiedetään rangaistun.
Kapinan vuoksi keisarinna Katariina II osti Koitsanlahden
hovin Skavronskien suvulta takaisin valtiolle. Tästä lähtien
hovi on ollut valtion tila jota vuokrattiin aluksi aatelismiehille.
Olojen paranemisesta huolimatta tilanne säilyi ongelmallisena 1800-luvun alkupuolella vielä hovia hallinneen majuri J.
F. Lagervallin aikana. Päivätöiden määrä laskettiin edelleen
tiluskoon sijasta työkuntoisten miesten pääluvun mukaan ja
niitä maksettiin rahakorvauksen sijasta todellisina päivätöinä.
Kansan mieliin on syöpynyt Jogoraksi kutsuttu töitä valvonut
ahkera selän mittaaja-vouti. Vihdoin saarelainen Lauri Tiainen
ryhtyi ajamaan päivätyöasiaa hallinnollisesti ja keisarillinen

Kyösti Tiainen feodaaliherruudesta vapautumisen muistomerkin luona.
Muistomerkki pystytettiin 1958 kun tapahtumasta oli kulunut 100 vuotta. (Kuva Jukka Luoto)

majesteetti poisti sen vuonna 1858, jolloin myös hovin silloinen vuokra-aika lakkasi.
Tämän tapahtuman juhlistamiseksi parikkalalaiset hankkivat Parikkalan seurakunnalle kassa-arkun ja tapahtuman
muistotekstillä varustetun kirkonkellon. Koitsanlahden pihassa
on lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki, joka pystytettiin
kun päivätöistä vapautumisesta oli kulunut 100 vuotta.
Tapahtumaketjulla oli merkitystä, sillä sen yhteydessä vedottiin talonpoikien vapauteen Ruotsin vanhojen lakien mukaan. Tämä ehkäisi feodaalisten näkemysten juurtumista Vanhaan Suomeen laajemminkin.

Lagervall-Runeberg-Lönnrot		

Hovin päärakennus on peräisin vuosilta 1838-44. Sen on rakennuttanut mm. J.L. Runebergin perhetuttavana tunnetun
kirjailija, teollisuusmies, maatalousinnovaattori majuri J. F. Lagervall. Niin Runebergit kuin Elias Lönnrotkin vierailivat Lagervallin luona Koitsanlahdessa. Lagervall tunnetaan mm. ensimmäisen suomalaisen murhenäytelmän kirjoittajana ja vuosien
1808-1809 sotakokoemuksiin perustuvan teoksen: ”En Karelsk
jägares sorgliga minnen” kirjoittajana. Hänen toimestaan Koitsanlahdessa toimi maan ensimmäinen fajanssitehdas.
Valtakunnallista mainetta Koitsanlahti sai kun Lempi Jääskeläinen sijoitti kaksi romaaniaan tapahtuvaksi Koitsanlahdessa. Etenkin Hovin Vallat-romaani puhutteli yleisöä ja sai sen
valitsemaan Koitsanlahden hovin ja museon vierailukohteekseen. Hovin vallat käsittelee juuri 1700-luvun talonpoikaislevottomuuksia.

Koitsanlahti museona

Suomen itsenäisyyden aikana Koitsanlahti on kuulunut valtiolle ja sitä ovat vuokranneet yksityiset vuoteen 1945 asti,
jolloin sen maat jaettiin siirtolaisille. Hovin päärakennukseen
sijoitettiin vuonna 1960 toimintansa lopettanut Parikkalan
mieskäsityökoulu. Nykyiseen Museoviraston hallinnoimaan
kiinteistöön kuuluu laajalla tontilla olevan päärakennuksen
lisäksi iso talli ja joitakin pienempiä rakennuksia.
Vuonna 1967 avattu museo ei kuvannut yksin Koitsanlahden historiaa vaan laajemmin ns. lahjoitusmaahoveja. Muut
hovit ovat jääneet Venäjän puolelle rajaa ja siksi oli luonnollista, että lahjoitusmaahovimuseo sijoitettiin juuri Koitsanlahteen. Hoveihin kuuluneen kaluston lisäksi museossa
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kiinnitettiin huomiota Lempi Jääskeläisen työhön kirjailijana,
Europaeuksen pappissuvun kirjaharrastukseen ja paikalliseen
talonpoikaiseen esineistöön. Viimeksi mainitut toimivat ikään
kuin Lempi Jääskeläisen romaanien kuvittajina tai havainnollistajina. Esineistöön kuului myös ruoska. Se on aito koitsanlahtelainen esine. 				
Koitsanlahden hoito museaalisena kohteena on ollut keskustelun aiheena jo 1970-luvulta lähtien. Museo voitaisiin
varmasti avata uudelleen, mutta pelkkä museo ei varmaan
enää pysty houkuttelemaan vuosittain 5250 kävijää, kuten oli
vielä vuonna 1985 asian laita. Museokiinteistökin on aikansa
elänyt. Se ei vastaa tämän päivän vaatimuksia. Ennen muuta
museon hoitajan asunto olisi järjestettävä museokiinteistön
ulkopuolelle, sillä muuten tilat eivät tarjoa riittävän laajoja
puitteita edustavalle esillepanolle.

Uusi kulttuurikeskus – haavettako?

Museoviraston (Helsinki) koko kiinteistöhallinto on joutumassa muutokseen, jossa virasto ei enää hallinnoisi kiinteistöjään.
Tässä yhteydessä on syntynyt myös pakottava tarve vähentää
kiinteistömassaa. Koitsanlahti on joutunut niiden kiinteistöjen ryhmään, joista virasto/valtio haluaa päästä eroon. EteläKarjalan maakunnassa on kuitenkin herännyt halu säilyttää
Koitsanlahti julkisena kiinteistönä ja toimivana kulttuurikeskuksena. Tähän velvoittaa jo sen osallisuus lahjoitusmaakysymyksen ratkaisuun ja sen kiinteä yhteys Suomen historian
moniin vaiheisiin.
Paljon on puhuttu Koitsanlahdesta tulevaisuudesta kulttuurikeskuksena ja toisaalta matkailullisena yksikkönä. On
selvää, että matkailu tulee lisääntymään voimakkaasti Parikkalan alueella. Sitä ei voida keskittää Koitsanlahteen niin, että
siellä tarjottaisiin matkailupalveluja. Koitsanlahden rooli tulisi
olemaan matkailua tukevana yksikkönä. Jotkut visionääri nä-

Parikkalan, Jaakkiman ja Kurkijoen pitäjät kuusine hoveineen oli pintaalaltaan suurimpia läänityksiä Venäjällä. Niitä hallinnoitiin ennen muuta
Koitsanlahdelta käsin.

Kreivi Arvid Wittenbergin Nyborgin (Koitsanlahden) kreivikunta.

kevät jo koko Koitsanlahden kulttuurimaiseman golfkenttänä.
Hillitympi kulttuurikeskus mahdollisine ravintola- tai kahvilapalveluineen olisi paikan syvän historian huomioon ottaen
parempi vaihtoehto. 			
Tärkeä sana tässä yhteydessä olisi toiminnallisuus. Moni
tähyilee kateellisena Mäntyharjun suuntaan, jossa taidekeskus
Salmela kerää runsaan vuosittaisen yleisön vaihtuvilla näyttelyteemoillaan ja muulla ohjelmistollaan. Mäntyharjun vahvuus
on alueelle keskittynyt loma-asutus. Parikkalassa ehkä voitaisiin ajatella tukeuduttavan yleisöön, joka vierailee paikkakunnan matkailuyrityksissä.
Toinen muotisana on verkostoituminen. Museovirasto hallinnoi Etelä-Karjalassa Koitsanlahden ohella Suomenniemen
Lyytikkälän hovia ja Luumäen Kotkanientä. Ensin mainittu on
entinen vauras talonpoikaistalo ja jälkimmäinen presidentti
P.E. Svinhufvudin kotitila. Niidenkään asiat eivät ole hyvin,
joskaan eivät kriittisen huonot. Lappeenrantaan ollaan luomassa upeata Sotakeskus Kannasta ja Parikkalan tunnetuin
matkailukohde on primitiivisen taiteen Patsaspuisto. Nämä
kohteet eivät kilpaile keskenään, vaan ne hyvin hoidettuina
muodostaisivat verkoston, jonka takia ihmisten kannattaisi
tulla kaukaakin tutustumaan Etelä-Karjalaan.

Historiikki

Usein painoasultaan hieno historiikki tai näyttävä merkkipäivän vietto on ensimmäinen viesti siitä että organisaation toiminta on hiipumassa tai joutumassa kriisiin. Koitsanlahden ei
näin ollen tulisi alkaa pitää omia hautajaisiaan muistelemalla
julkisesti menneisyyttään.				
Hovin historia on kuitenkin niin monisyinen, että tapahtumien ja hovin vaiheiden kirjaaminen julkaisuna on perusteltua. Maakunnassa on tuskin toista paikkaa, joka yhtä laajasti
liittyisi maakunnan ja koko maankin historiaan.
Asiallisen historiikin teettäminen on aina kallis hanke. Parikkalalaiset ovatkin pitäneet silmällä mahdollisuutta julkaista
uudelleen Lempi Jääskeläisen Hovin vallat –teos. Moni Koitsanlahdessa käynyt tuli sinne juuri siksi, että oli lukenut tämän
romaanin. Näin voisi olla tulevaisuudessakin.
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Dokumentointitiimin jäsenet Reija Eeva ja Oona Latto jakavat
tiedotetta dokumentoinnista matkustajille.

Paluumatkalla Lappeenrantaan Kaukaan tehtaat. (Kuvat Miikka Kurri)

Reija Eeva

teemasta ”Suomi matkustaa 2011–2012”. Lappeenrannassa päätettiin lähteä dokumentoimaan Viipuriin suuntautuvaa viisumivapaata Saimaan kanavaristeilyä.

Nykydokumentointia kanavaristeilyllä
Etelä-Karjalan museo dokumentoi viime kesänä kanavaristeilyn
Lappeenrannasta Viipuriin ja takaisin risteilyalus m/s Carelialla.
Risteilyn dokumentointi kuului osaksi valtakunnallista tallennusja kokoelmayhteistyötä TAKOa ja sen yhteydessä toteutettavia
nykydokumentointihankkeita. Etelä-Karjalan museo kuuluu TAKOn 5. pooliin eli viestintä-, liikenne- ja matkailupooliin. Nykydokumentoinnin kohde valittiin 5-poolissa yhteisesti matkailun
Paluumatkalla laivan trubaduuri Keorke sai houkutelluksi matkustajat
tarttumaan marakaseihin ja tamburiiniin. (Kuva Oona Latto)

Dokumentointi toteutettiin tiistaina 28.6.2011. Museon dokumentointitiimiin kuului kolme henkilöä: amanuenssit Reija Eeva
ja Miikka Kurri sekä projektiin tutkimusapulaiseksi palkattu Oona
Latto. Risteilyn aikana havainnoitiin matkustajia ja laivan henkilökuntaa, kerättiin tietoa meno- ja paluumatkan kyselyillä
matkustajilta sekä tallennettiin risteilyn tunnelmaa sekä valokuvaamalla että nauhoittamalla otteita laivatrubaduuri Keorken
vetämästä yhteislaulusta.
Dokumentointipäivänä sää oli lämpimän aurinkoinen ja tunnelma matkalla kesäisen iloinen. Matkustajat ihastelivat kauniita
kanavamaisemia ja hämmästelivät sulutustekniikkaa. Viipuri
näyttäytyi monelle matkustajalle eksoottisena ja jännittävänä
kohteena, jonne oli hyvin järjestetyllä matkalla helppo lähteä
tutustumaan. Tuliaisena hyvän mielen lisäksi Viipurista tuotiin
luutia, pellavatuotteita sekä paikallisia suklaamakeisia. Museon
kokoelmiin risteilyn dokumentoinnista jää valokuvia, kyselyvastauksia, ääninäytteitä sekä raportti matkan kulusta.
Poolin yhteinen päämäärä museoiden toteuttamille nykydokumentoinneille on tallentaa kokonaisuus siitä, miten Suomi matkustaa vuosina 2011–2012. Etelä-Karjalan museon dokumentointiprojektin myötä tuli tallennetuksi perinteikäs ja suosittu
eteläkarjalainen matkustamisen muoto - kanavaristeily Viipuriin.

m/s Carelia matkustajineen matkalla
Viipuriin Cvetotshnoen sulun jälkeen.
(Kuva Reija Eeva)

Dokumentointitiimi pääsi seuraamaan
henkilökunnan työskentelyä
m/s Carelialla. (Kuva Miikka Kurri)
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perustuu alun perin unkarilaisten husaarien univormuun. Aikaisemmin unkarilainen husaari käytti nahkajakkua ja usein
myös nahkakypärää; hän taisteli jousin, keihäin ja sapelein.
Klassinen husaariasu kehittyi turkkilaissotien aikana (-1699):
tiukat housut, lyhyt ruumiinmukainen dolman-takki, turkislakki-kutschma. Nämä asut varustettiin yhä enemmän ja
enemmän nyörein, niin että nyörityksestä tuli husaariasun
vaikuttavin piirre. Tällä nyörityksellä oli myös käytännöllinen
merkitys: mitä paksumpi ja tiheämpi nyöritys oli, sitä paremmin se suojasi sapeliniskuilta. Viisi tai kuusi nyöririviä suojasi
rintaa, vyötäisillä nyörit oli kiedottu irtonaisina vyöhön, josta
riippuivat sapeli ja tasku. Housut, takki ja nyöritys olivat voimakkaan värisiä, useimmiten punaisia, sinisiä tai keltaisia eivät
kuitenkaan vihreitä, koska se oli turkkilaisten pyhä väri.
Täältä luurankotakki aloitti yli Euroopan kulkeneen voittokulkunsa husaarirykmenttien ja muiden ratsuväen osastojen
asusteena ja itse asiassa yllättävän pian eri puolilla Eurooppaa
nähtiin koristeellisia husaarijoukkoja.

Husaarit Suomessa
Marsalkka August Mackensen.

Lappeenrannan aselajimuseo, Ratsuväkimuseo, on uusinut ilmettään. Uutta itse
asiassa ohueeseen ratsuväkiperinteeseemme on vaikea löytää, vaikka
rakuunoiden perinne-esineistö voi
antaa tähän helpotusta.
Suuri maine suomalaisella ratsuväellä oli 1600-luvulla,
mutta sitä on juuri vaikea esineellisesti kuvata. Lepäämään
jätetyssä Aimo Vuorisen ratsuväkimuseosuunnitelmassa on
tosin kolmikymmenvuotisen sodan ratsu Pokun retki Lappeenrannasta Saksan sotaretkille, mutta kukaan ei ole oikein osannut kertoa miten tämä näyttely toteutetaan. Sotahistoriakeskus Kannas sen varmaan joskus joutuu ratkaisemaan.
Yllättävän moni 1900-luvun ratsuväen piirre juontaa kuitenkin juurensa jo noilta maineikkailta vuosilta. Museossa
kävijät kyselevät ehtimiten kaikenlaista, joihin on vaikea äkkiseltään reagoida. Muun ohella pariin yksityiskohtaan kiinnitetään jatkuvasti huomiota.

Luurankotakki

Tyypillinen itsenäisen Suomen ratsuväen asuste oli luurankotakki. Lyhytkin vilkaisu eurooppalaiseen sotilaspuvun historiaan
osoittaa, että kyseessä on juuri ratsuväelle kuulunut asuste. Se

Milloin luurankotakki esiintyi ensimmäisen kerran Suomessa
on tietymätöntä, sillä ratsujoukotkin olivat täällä yleensä rakuunoita eivätkä husaareja. Ohto Mannisella on kuitenkin tietoja täällä sotineista Venäjän armeijan husaareista artikkelissa:
Husaarit Venäjän-Ruotsin sodassa 1741-1743 (Manninen, O.
1982, Turun historiallinen arkisto 38:167-198). Hän kuvaa husaareja seuraavasti.
Husaarit olivat 1800-luvun armeijoissa
koreaunivormuinen vakinaisen ratsuväen
laji, ja husaarityyppi käsitetään nykyisin ulkomuodoltaan poikkeuksellisen komeaksi
naistennaurattajaksi. Venäjän 1700-luvun
alkupuoliskon armeijassa husaarit olivat
vielä kasakoihin rinnastettua epäsäännöllistä – siis organisaatioltaan
vapaamuotoista ja ohjesäännöin sitomatonta – kevyttä ratsuväkeä.
Venäjällä Pietari Suuri liitti vv.
1707-1711 armeijaansa kevyitä ratsujoukkoja. Ruotsin sodan syttyessä 1741 husaareja oli jo neljässä
osastossa: Serbialaisen husaarirykmentin vahvuus oli 1736 nostettu 1160 mieheen, vuonna 1736
oli alettu värvätä myös uutta, Unkarilaista husaarirykmenttiä, 510 miestä.
Vuonna 1737 oli alettu värvätä ainakin kaksirykmenttiseksi aiottua
Valakkikuntaa, jonka vahvuus
vuonna 1740 oli 948 miestä (ja
vain 699 hevosta). Viimein oli
vuonna 1738 muodostettu Venäjälle saapuneista gruusialaisista ”ruhtinaista ja aatelismiehistä” husaari-komppania. Gruusialaisten lisäksi osastoon oli liitetty Kizljarin
zivusseja ja astrakaaneja. Kaikkiaan oli
kokoon saatu noin 2500 husaaria. Husaariupseeristo näyttää olleen
pääasiassa samoja kansallisuuksia
Itävalta, husaarirykmentti
Nádasdy, miehistö, 1743.
kuin miehistö.		
Saksalaisen sotahistorioitsijan
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F. von Steinin mukaan ”isänmaattomien ulkolaisten värvääminen
toi armeijan riveihin varsin ruman
maanpetturien roskajoukon, joiden
keskuudessa kaikenlaiset hurjastelut
kuuluivat suorastaan päiväjärjestykseen”. Kieltämättä husaarien sodankäyntitapaan kuuluikin samanlainen
polttaminen, hävittäminen ja ryöstely kuin kasakoidenkin partioretkiin. Pääasiassa Turkin valtakunnan
rajaseudulta kotoisin oleville husaareille näyttää olleen ominaista myös
aasialaiseksi tai itämaiseksi kutsuttu
raakuus. Siitä on todistuksena esimerkiksi silminnäkijän kuvaus siitä,
kuinka Virolahdella juhannuksena
1742 kahakasta palaavilla husaareilla
riippui satuloistaan vihollisten irtileikattuja päitä. Myös ”husaarielämä”
oli tuolloin jo käsite, johon todennäköisesti liittyi vapaan ryövärielämän
seikkailunhohdetta.
Venäläisten husaarien vaatetus
noudatti pääpiirteissään yleiseurooppalaista husaarimallia. Vaatetuksen kehittymistä omaperäiseen suuntaan esti tehokkaasti se, että husaareiden oli
hankittava vaatteensa itse ja että ne varsin pitkään hattujen
sodan jälkeenkin ostettiin Itävallasta. Venäläisen husaarin pukuun kuului 1700-luvun puolimaissa husaaritakki (dolmaani),
lyhyt husaariturkki, kapeat housut, vyöhuivi, musta kaulusliina, lyhyet saappaat, kiiver-päähine ja pitkä verkaviitta. Valakkirykmentin puvun perusväri oli valkoinen, muiden husaarien
ruiskukansininen ja punainen. Vuosien 1741-1743 sotaretkillä
husaarien vaatetus ei liene vielä ollut näin säännönmukaista. Erään murhaan syyllistyneen unkarilaisen husaarin yllä oli
harmaa sarkatakki. Ero kasakkapukuun, joka ei juuri eronnut
itäeurooppalaisen talonpojan vaatetuksesta, oli kuitenkin selvä, sillä Ruskealan asukkaat pystyivät helposti erottamaan husaarit ja kasakat toisistaan: nimen omaan he kehuivat ”husaariupseerien olleen kovin hyvin puettuja”.

Vuosien 1741-1742 rajasota 		

Sota ehti alkaa ja Lappeenrannan taistelu päättyä ruotsalaisten
tappioon, ennen kuin ensinnä ratsaille saadut epäsäännölliset
joukot syyskuussa 1741 alkoivat saapua sotanäyttämölle. He
osallistuivat mm. Vilajoelle suunnattuihin rehunkeruuretkiin,
joiden aikana he polttivat oman ilmoituksensa mukaan 50
kylää ja toivat rehun lisäksi mukanaan karjaa. Näiden retkien
yhteydessä he tuhosivat Säkkijärven-Miehikkälän-Virolahden
alueella 28.2.-1.3. 11 kylää (mm. Satamaniemen, Alaurpalan,
Muurikkalan, Laihajärven, Taikinan, Ruovilan, Korpilan ja Karvalan) sekä Jääsken Järvenkylää ja kirkonkylää. Raporttinsa
mukaan he tuhosivat 50 kylää, suomalaistietojen mukaan vain
8 taloa ja joitakin torppia.
Keväällä 1742 keisarinna Elisabet antoi manifestin, jossa
suomalaisia houkuteltiin valtiollisen itsenäisyyden lupauksin
ja jossa heitä luvattiin kohdella hyvin, jos he antautuisivat
hyvällä. Muussa tapauksessa kasakat ja husaarit tuhoaisivat
tulella ja miekalla. Husaarien toimintatapoja kuvastaa se, että
Urpalan kylässä husaarit manifestin ja siihen sisältyvien armon
• 27 •

Rakuunoiden luurankotakkeja, Ratsuväkimuseo.

ja suojeluksen lupausten julkilukemisen jälkeen ampuivat tai
hakkasivat kuoliaiksi kaikki käsiinsä saamansa kyläläiset – komennuskunnan päällikkönä toimineen kaartinluutnantin ankarista ja toistuvista kielloista välittämättä.
Ennen armeijan siirtymistä länteen husaarit tekivät retkiään vielä Vaalimaan joelle, Luumäen Marttilaan, Savitaipaleelle, Valkealaan ja jopa Lappeenrannan taistelun paikoille, jossa
he yllättivät ruotsalaisen vartion ja leirin.

Suomalainen univormu

Venäjän husaarien toiminta antoi karmaisevan kuvan näiden
joukkojen toimintatavoista. Kun husaarit sijoitettiin Pikku
vihan miehitysjoukoiksi Pohjanmaalle, siviiliväestö tutustui
laajemmaltikin joukkojen univormuihin. Mitään vaikutusta
sillä ei ollut suomalaiseen ratsuväen pukeutumiseen. On tosin
kiinnitetty huomiota siihen, että Karjalan ratsujääkärirykmentin univormu luuranko-attila-takkeineen mukaili päällikkönsä
eversti Georg Londénin alunperäisen yksikön, Venäjän 18. Severskin rakuunarykmentin univormua.
Akseli Gallén-Kallela suunnitteli suomen armeijalle ensimmäisen ratsuväen univormun jo 1918. Jo siihen kuului luurankotakki – attila. Tarkkaa tietoa ei ole hänen saamistaan esikuvista. Varmasti ne ovat Ruotsista tai Saksasta.

Pääkallokypärä

Toinen erikoisuus Ratsuväkimuseossa on talvisodan lumipukuisen sankarin kypärän etuosaan maalattu pääkallo. Se on
selvästi sotilaan itsensä tekemä eikä kuulu virallisen asuun.
Taustalla on varmaan se, että yhden eskadroonan (komppanian) nimenä oli kuolemaneskadroona. Myös täällä koristautumistavalla on pitkä eurooppalainen historia. Jo 1700-luvulta
lähtien alkaa ratsujoukkojen puvustossa esiintyä pääkalloai-

hetta ja tavallisimmin juuri mustan turkispäähineen etuosassa.
Pääkalloja voi olla myös joukko-osastojen lipuissa ja tällöinkin
vaaleina kuvioina mustalla pohjalla.				
Kuuluisimpia husaariupseereja oli marsalkka August Mackensen, I maailmansodan Serbian kukistaja, joka vielä vanhuksenakin esiintyi paraateissa husaarien tiukoissa housuissa, luurakotakissa ja päässä musta turkispäähine pääkallotunnuksineen.
On arveltu että SS-joukkojen pääkallotunnukset johtuisivat
halusta seurata juuri Mackensenin univormun esimerkkiä.
Koko ilmiö on siis vuosisatoja vanha ja sen takana on aivan
ilmetysti sama ajatusmaailma kuin merirosvolipuissakin: ”armoa ei pyydetä eikä anneta”.

Kuoleman eskadroonan
sotamies, Ratsuväkimuseo
(Kuva Seppo Pelkonen)

Kertomus Suomen Rakuunarykmentin ensi ajoilta

Muistelmia

palveluksestani siellä,
sen ensi ajasta ja sitä
seuraavista vuosista.
1:nen osa vv. 1889-1895, kirj. J.K.
Palvelukseen astuessani v. 1888 ei minulla
ollut aavistustakaan siitä että tulisin palvelemaan Suomen Rakuunarykmentin kunniakkaan stantaarin alla. Ei silloin vielä tiedetty
puhuakaan siitä, että Suomenmaa saisi
ylpeillä uljaalla rakuunaväestöllä.
Vasta noin vuoden palveltuani 3:nnessa Suomen
tarkk´ampijapataljoonassa alkoi kuulua huhuja rakuunarykmentin asettamisesta Suomeen. Ei silloin varmuudella tiedetty
mihin se sijoitetaan, Hämeenlinnaan vai Lappeenrantaan.
Muistan vielä, että minulla oli kova halu syvällä sydämessäni päästä mukaan ennen niin mainetta saavuttaneitten rakuunain joukkoon.
Lappeenranta sai vihdoin kunnian rakuunarykmentin sijoituskaupunkina olla. Lupasivat Lappeenrantalaiset ilmaiseksi antaa maa-alueen rykmentin alaksi luullen varmaan, ettei
senlainen laitos paljon aluetta tarvitse; mutta se ei niin ollutkaan että rykmentti noin vaan torpan tontille sopii, ja ovatpa
Lappeenrantalaiset ehkä monta kertaa katuneetkin kauppojaan, mutta se on myöhäistä kuin kuolleen rukous.		

Syksyllä v. 1889 kuultiin Suomen sotaväen päällikön päiväkäskystä että noin neljä miestä joka pataljoonasta saa tilaisuuden
astua kantaväeksi Suomen Rakuunarykmenttiin hevospuhdistusta varten. Tarjoutuvien piti olla Lappeenrannassa 15 päivä
Syyskuuta.					
Muistossani säilyy aina se päivä, jolloin meidän vääpelimme tuli osastohuoneeseen, jossa paraillaan saappaitani paikkailin ja kysäsi: - ”Onko ketään, joka haluaisi lähteä Suomen
Rakuunarykmenttiin?” – ”Kyllä minä!” huudahdin innostuneena ja enpä huomannut, että innossani olin pudottanut saappaan varpaalleni ja kivusta säikähtäneenä potkassut vesiastian,
jossa nahkaa livotin, kumoon, ennen kuin vääpelimme tuosta
huomautti, jolloin minä häpeissäni huolimattomuudestani
aloin keksiä keinoa lattian kuivaamiseksi. No niin, mitäs noista pitkistä puheista – pääsin kuin pääsinkin niiden onnellisten
joukkoon, jotka rensseli selässä 13 päivä syyskuuta astelivat
asemalle junassa matkustaakseen kohti luvattua maata.
Päästyämme Lappeenrantaan, johon kaikki muut jo olivat
saapuneet paitsi Oululaiset, läksimme tulostamme ilmoittamaan luutnantti Lucanderille. Silloin oli vain kaksi upseeria
nim. Luutnantti Lucander ja everstiluutnantti Schauman, jotka nyt on ylennetty: edellinen ratsumestariksi, jälkimmäinen
everstiksi ja sitä paitsi vahvistettu rykmentin komentajaksi.
				
Hevosia oli rykmentille ostettu 50 kappaletta, ja kun ne
tulivat, oli sekalaista sotajoukkoa niitä vastaan ottamassa; ne
olivat kaikki Wenäjän hevosia, suuria ja kankeita ikäkuluja, ostettu Wenäjän leirikentältä. Hevosten hoitajia oli kaikkiaan 33,
joista oli Mikkelin pataljoonasta kaksi nuorempaa aliupseeria
ja yksi ratsunopettaja.
Tarkk´ampujat saivat nyt työtä hevosten opettamisessa
muka, mutta toden teolla olikin niin, että miehillä oli täysi
työ oppia pysyä hevosten selässä, sillä satuloita oli ainoastaan
kolme koko rykmentissä, nimittäin komentajalla, luutnantilla
ja ratsastaja Kavaloffilla. Pyhäpäivinä oli lupa ajaa ympäristökylissä tyttöjä tanssittamassa, kun ei vaan hevosia paljon
rasittanut, ja kyllä siitä pojat huolta pitivätkin, että ei laihoja
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hevosia paljon rasitettu. Lokakuun loSuomen rakuunarykmentin kasarmit vuonna 1901
pulla oli meillä tarkastus Lappeenran(Kuva Ratsuväkimuseo)
nan torilla. Tarkastusta piti Wiipurin
läänin kuvernööri, joka suvaitsi lausua
kiitoksetkin meille.
Satulain puute oli niin tuntuva,
että pojat keksivät keinotekoisia satuloita täyttäen pussia rehuilla ja kiertäen
rautalangasta jalustimet; sitte sidottiin
laitos loimivyöllä hevosen selkään.
Kun saavuimme kaupunkiin, ei vielä missään näkynyt kasarmin tapaista,
vaan meidän piti ruveta asumaan
pataljoonien leirihuoneissa, joista Uudenmaanpataljoonan leirihuoneesta
muodostettiin keittiö ja ruokahuone
ja Turun pataljoonan leirihuoneesta
muodostettiin asuntokasarmi. Siinä
sitte huoneita laitettiin ja valmistettiin niin että niissä kävi talvea vastaan ottaminen.		
reille näkemistäni, sillä olinhan minä jo nähnyt tulevan asuinpaikkamme. Toveritkin siellä kävivät katselemassa, ja aina oli
Harjoituksia meillä oli tunti voimistelua, kaksi tuntia ratsastusheille jotain uutta kerrottavana. Ken oli nähnyt mitä ja joku
ta ja kaksi tuntia sisäharjoituksia päivässä; muut ajat kukin vietti
muutakin.
miten sai kulumaan, mitkä satuja puhuen, mitkä kullalleen kirjoittaen, mitkä laulaen ja mitkä väitellen joukko-osastonsa paremTyttöjen kanssa oli rakuunoilla hyvä onni, sillä entiseltä ei kaumuudesta.
					
pungissa ollut muita kuin Wenäjän sotilaita, joiden kieltäkään
				
eivät neitoset ymmärtäneet; sen vuoksi rakuuna kun vaan
Alkujoukko-rykmentin perustus oli seuraava:		
hämäräaikana käveli kaupungilla, sai varoa itsensä tyttöjen
Uudenmaanpataljoonasta: Koukkari, Alenius, Nurmi ja Helenihyökkäyksiltä.
us. Turun pataljoonasta: Kuusinen, Mäkelä, Warvela ja Myrsky.
Yhtä ja samaa hiljaista menoa sitten mentiin niin kuin aiWaasan pataljoonasta: Nurminen, Kari, Puska ja Korvenpää.
nakin sotapalveluksessa ollessa. Maaliskuun loppupuolella oli
Oulun pataljoonasta: Juntunen, Stuure, Tapio ja Tuovinen.
jo yksi rakennus valmiina. Sen alapuoli oli tiilistä rakennettu
Kuopion pataljoonasta: Mäki, Leppänen, Kokkonen ja Natupäälyskerros puusta. Nykyjään on siihen rakennukseen sijoinen. Mikkelin pataljoonasta: Aliupseerit: Saarinen ja Skippari.
tettu verstaat eli työhuoneet. Tähän rakennukseen sijoitettiin
Tarkkámpujat: Holopainen ja Wihonen. Hämeen pataljoonasrykmentin miehistö, ja hevoset vietiin siihen talliin, joka on nyt
ta: Ruokolahti, Soininen, Levänen ja Suonio, ja Wiipurin patoisella eskadroonalla. Keväällä alkoi kovat harjoitukset; väkitaljoonasta: Tujula, Toikka, Milailoff ja Kupari; sekä Wenäjältä
pakolla tehtiin pojista rakuunoita alkaen pienemmistä alkeista,
ratsustaja Kavaloff. Seuraavana keväänä tästä joukosta läheniin kuin esim. hevospuhdistuksesta, jota olimme harjoitellee
tettiin pataljooniinsa tarkk´ampujat: Kuusinen, Natunen, Nurjo kuusi kuukautta, ja jota piti perusteita myöten opetella.
minen, Holapainen, Wihonen, Suonio. Kuparinen kuoli, vaan
				
muut saivat vaihtaa pukunsa rakuunan vormuun.
Kesäkuun 4:s päivä v. 1890 vietettiin rykmentissä juhla. Silloin
oli muistopäivä. Rykmenttimme sai todistukseksi siitä luottamukHuhtikuun 1 päivä 1890 saapui opetuseskadroonaa varten
sesta, jolla H. M. Keisari uutta sotilasosastoa katsoi, stantaarin. Sen
aliupseereja jokaisesta väkiosastosta, osaksi siviliolostakin, eli
alla ovat sittemmin kaikki Suomen rakuunat vannoneet sotilaskaikkiaan 50 miestä, joten sen kesäinen miesten lukumäärä
valansa ja Heinäkuun 4:ttä päivää on sen jälkeen pidetty rykmenoli 79.							
tin oloajan alkupäivänä, jolloin vietetään rykmentin vuosijuhlaa.
Stantaaria säilytettiin sitten komentajan asunnolla. Kun kerran
Jo seuraavana päivänä Lappeenrantaan saapumiseni jälkeen
komentajan perhe läksi pois kotoa, ei jätettykään taloa noin vaan
lähdin katselemaan sitä paikkaa, mihin rakuunarykmentin kapalvelusväen haltuun, vaan määrättiin yksi mies vartioimaan sitä
sarmit ovat sijoitettavat, ja huomasin hämmästyksekseni, että
stantaarin tähden. Minä satuin olemaan ensimmäinen mies, joka
ei ollut koko rykmentissä yhtään valmista huonetta. Yhden
sai lähteä stantaarin vartiomieheksi.
ison kasarmin tiiliseiniä oli muurattu noin kyynärän verran
Manööveriä tehtiin kesän kuluessa kaksikin, toisen Imatmaapinnan yläpuolelle ja muutamien muiden rakennuksiran koskelle, toisen Taipalsaareen, mutta kumpaisestakaan en
en kivijalkoja oli perustettu. Kiviä, hirsiä ja lautatavaroita oli
katso tarpeelliseksi tarkemmin kertoa, sillä manöövereillä ei
runsaasti koottu rykmentin piiriin. Katselin ympärilleni nähmitään mainittavaa tapahtunut.				
däkseni jonkun henkilön, joka minulle esittäisi nämä mokomat
laitokset ja näin, että eräs mies kävellä koikki hirsiläjien välillä.
Kun syksy tuli, niin alkoivat pojat tuumailla, että lomalle sitä
Hänen luonansa sain minä tiedon, että rakennuksien kivijalat
pitää päästäkin myös tänä syksynä niin kuin ennen aikaan
olivat kolmen kasarmirakennuksen, kolmen tallin, kanslian ja
pataljoonassakin, mutta hyvin pimeältä se pääsy näytti, sillä
yhden aliupseereja varten aijotun rakennuksen perustukset.
hevosia kerättiin rykmenttiin kautta Suomen ja Wenäjän, ja
Palattuani majapaikkaan minulla oli paljon kertomista tove• 29 •

tuumailimme jo ettei sitä lomalle pääsekkään, kun pitää olla
hevosia hoitamassa. Meidän onneksemme oli sentään se, että
joka pataljoonasta saapui neljä miestä loma-ajaksi hevosia
hoitamaan.
Kun kolmen viikon lomalta palattiin, oli jo kohta Marraskuun 1 päivä heti käsissä, ja silloin saapui rykmenttiin miehistöstä ensimmäinen kutsunta. Rykmentti oli jaettu kolmeen
eskadroonaan. Silloin saatiin jo sijoittua ensimmäiseen kivikasarmiin, joka oli saatu syyspuoleen valmiiksi asuttavaan
kuntoon. Silloin oli siis rykmentti puolilukuinen. Silloin myös
rakuunarykmentissä vuoden olleet tarkk´ampujat saivat rakuunan puvun. Silloin myös niinä aikoina ylennettiin heistä
ensimmäiset jefreittereiksi. Näihin aikoihin myös minä olin ensikerran arestikopissa koettelemassa
miltä se olo siellä tuntuu. Hauskaa
se olo ei siellä ollut, sen heti huomasin, enkä enää sen jälkeen ollut
kopissa lutikoita syöttämässä.
				
Joulu tuli jo toisen kerran rykmentissäoloajalla minulle ja muutamille
muille; me olimmekin jo olevinamme vanhoja miehiä noitten nahkajussien rinnalla, jotka vasta ensi
kerta joulua vastaan ottivat. Jouluaamu kun tuli ja mentiin aamiaiselle, moni poika kyllä silloin venytti
naamansa pitkäksi kuin oli ruoka
huonoa mielestään näin jouluruuaksi, mutta vanhat miehet lohduttivat heitä tuumaillen, että kyllä vielä
petrataan ennen kuin joulu loppuu.
Kun päivälliselle käskettiin, kertoivat vanhat miehet, että ruokasaliin ei nyt tarvitse viedä lusikoita
mukanaan, sillä ruoka tuodaan nyt
ylös eskadroonaan ja syödään siellä.
No nuoret miehet eivät tuota osanneet petokseksi arvata, vaan jättivät
lusikkansa eskadroonaan, mutta
vanhat miehet veivät lusikkansa
taskussaan ruokahuoneeseen. Kun oli ruokarukous luettu, kokosivat ”Jannupojat” ruuvat mukaansa ja alkoivat haalata niitä
eskadroonaan, vaan eipä se niin käynytkään kuin he uskoivat,
sillä päivystäjä, kun huomasi heidän hankkeensa, kysäisi oikein
raikkaalla sotaäänellä että: ”mitä se nuori sotaväki nyt oikeastaan tuumii?”
Pojat nyt ihan ällistyivät ja alkoivat katsella ympärilleen ja
huomasivat kuinka vanhat miehet ihan viattomina kuin vasikat, jotka ovat emännästä maidon juoneet, pistelivät rusinasoppaa ja hernemuhennusta liiviinsä. Ei nyt muuta kuin juosta
eskadroonasta lusikoita noutamaan ja sen tiedän varmaan,
ettei nahkajussit saaneet paljon muuta kuin liemet sopastaan
hyväkseen käyttää. Pitkät ajat sitte nuoria miehiä kiusattiin.
Päivä ennen joulua oli laitettu joulukuusi, jota sitte poltettiin, ja sen ympärillä sitä tanssittiin. Kylläpä se oli muutamista
kummallista kun jouluiltaa vietettiin tanssilla eikä niin kuin
ennen kotona jouluvirsiä laulamalla.
Uusi vuosi 1891 tuli niin kuin tuhannet muut uudetvuodet
olivat tulleet, eikä ole sanottavaa muistiin otettavaa tällä vuo-

della tapahtunut, jos ei ota lukuun muutamia lyhyitä manöverejä, kilparatsastuksia ja pieniä ylennyksiä. Minäkin muun muassa ylennettiin kesäkuussa jefreitteriksi. Kun tuli syksy tästä
vuodesta, niin tuli muutamille miehille lähtö pois sotapalveluksesta reserviin siirron takia; mutta minä en halunnutkaan
vielä jättää sotapukua pois päältäni, enkä lähteä maailmalle
vieraisiin olosuhteisiin. Kun eskadroonanpäällikkö minulta kysäsi että enkö vielä haluaisi jäädä palvelukseen, vastasin vähän
tuumaillen, että saisihan tuota vielä palvella, mutta huonosti
se sopii, sillä minulla ei ollut muuta arvoa kuin jefreiterinarvo,
mutta kun luvattiin minulle antaa arvo, jos suorittaisin yksityisen aliupseerin tutkinnon, niin jäin minä palvelemaan Suomen rakuunarykmenttiin sopimuksen mukaan, ja kaksi viikkoa
valmistuttuani alkoi minulle
aliupseerintutkinto. Niitä oli
kaikkiaan 4 miestä, jotka silloin
suorittivat tutkinnon ja jotka 6
päivä lokakuussa 1891 ylennettiin nuoremmiksi aliupseereiksi.
		
Syksyn tullessa valmistui toinenkin tiilirakennus, kolmekerroksinen, ottamaan vastaan
Marraskuun 1 päivä tulevat
nuoret miehet, ja näiden tultua
jaoitettiinkin joukko kuudeksi
eskadroonaksi. Nuoria miehiä
tuli sinä syksynä yli 300 ja nuoria hevosia 200 paikoille. Silloin
oli ajattelemista miten saada
nuoret jäykät miehet norjiksi
rakuunoiksi; mutta vähitellen
ja hiljalleen se kävi oppiminen
niin että ihan huomaamatta
kului aika ja pyörähti esille vuosi
1892, jolloin tehtiin tiedustelijain talvimanööveri Wiipuriin.
Manöveriin otti osaa 72 tiedustelijaa, 5 upseeria ja muutamia
aliupseereja. Matkalle lähdettiin
11 päivä Maaliskuuta, ja olipa se
mukava ja hauska matka minun mielestäni. 			
			
Neljä kilometriä tällä puolella Wiipuria oli asetettu Wiipurin
pataljoona ketjuun meitä vastaanottamaan, ja kun me lähestyimme heitä, alkoivat he meitä ampua, ja saivat ne antaa
meille koko komeat kunnialaukaukset kun ei oltu ihan täydellisesti itseä suojeltu ratsasvahdeilla, sillä oli paljo lunta, ettei
päässyt kulkemaan muualla kuin pitkin tietä. Jalkaväki sentään
voi suksilla päästä jotakuinkin liikkeelle. Mutta jos olisikin ollut
todellinen pakko, olisi meidänkin pojat jollakin tavalla itsensä
saattaneet kelpaavaan paikkaan.
Huolimatta heidän ampumisestansa saavuimme siihen
paikkaan, missä heidän päävoimansa olivat, ja silloin loppui
ampuminen, ja he ottivat meitä torvisoitolla vastaan soittaen
meidän rykmentin kunniamarssia. Sitten lähdettiin säännöllisessä rivistössä Wiipurin kaupungin läpi pataljoonan majoituspaikkaan. Kun kuljettiin Wiipurin kaupungin läpi, oli siellä
kaduilla kansaa niin, ettei tahtonut sopia kulkemaan, ja eikä
ollut ihmekään, sillä ensi kerta nähtiin Suomen rakuunoita
Wiipurin kaduilla.		
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Kun oli yö vierailtu Wiipurin pataljoonan kasarmeissa, lähdettiin pataljoonan torvensoittajien soittaessa ja hurraahuutojen
kaikuessa kohti kotikylää. Kaupungin läpi kuljettaissa ottivat
meistä valokuvan, ja kaunis kuva se tulikin. Nykyjään on yksi
kappale tätä kuvaa asetettu 6:nnen eskadroonan käytävän
seinälle muistuttamaan sitä ensimmäistä tiedustelumanööveriä Wiipuriin. Kun palattiin kotia, oli meitä vastaan ottamassa rykmentin komentaja, joka suvaitsi lausua meille kiitokset
matkan johdosta. Kukin mukana ollut sai manöverirahoja
palkkioksi hyvin suoritetusta matkasta, aliupseerit 3 markkaa
ja tiedustelijat 1 markan.
			
Syksykesällä tehtiin myös lyhyt manööveri Savitaipaleelle,
Partakoskelle, ja sieltä palattiin Lemin kautta takaisin. Kerron
myös tästä matkasta vähäsen, sillä siitä myös jotain tietäisin;
olinhan siellä minäkin. Kokoonnuttiin maneesin edustalle, jossa komentaja tarkasti meidän joukkomme. Siinä oli 120 tiedustelijaa, 24 tiedustelija-aliupseeria ratsumestari Lucanderin
johdolla. Kun sitte lähdettiin matkaamaan Savitaipaletta kohti, kulettiin vähän matkaa, ja sitten ratsumestari kokosi kaikki
aliupseerit luoksensa ja selitti meille, että meidän oli kätkeytyminen tien vierustaan ja sitte tehtävä äkkiarvaamaton hyökkäys oli kulkevan rykmentin päälle. Että me voitaisiin tuntea
vihollisiksi oli meillä valkeat lakinpäälliset.
Mentyä kymmenkunta kilometriä eteenpäin piilouduimme
tiepuoleen ja hyökkäsimme sitte kuormaston päälle saattaen
sen peräti häiriöön.
Kun tuosta selvittiin, jatkoimme matkaamme eteenpäin
ja piilouduimme erääseen kylään; hevoset piilotettiin muutamaan navettaan ja itse piilouduimme vinnille sekä muualle
sopiviin paikkoihin. Eipäs aikaakaan, kuin saapui kylään ratsasvahti tarkastamaan, onko turvallinen ratsastaa läpi. Tarkkaa
teki se tutkiessaan, mutta niin huolellisesti olivat pojat piilotettu, että ei voinut saada näkyviinsä meitä eikä tietää siellä
olostamme; sen vuoksi antoivat he tiedon rykmenttiin ettei
ole vaaraa.
Kun nyt rykmentti tuli kylään, tervehdittiin heitä joka nurkasta lämpimällä tervehdyksellä, sen vuoksi piti heidän tehdä krukom ja vetäytyä takaisin. Silloin me niin kiireesti kuin
mahdollista valmistuimme taisteluun muutamien ylläpitäessä
ammuntaa, ja kun oli kaikki valmiina, niin sitte ”saski kpoju”
ja ”karjer” vihollisen kimppuun. Heitä kun oli koko rykmentti
ja meitä vaan 120 tiedustelijaa, niin luonnollisesti me emme
voineet heille saada minkäänlaista vahinkoa, vaan sekaannuttuamme kukin eskadroonaamme, jatkoimme veljellisessä
sovussa matkaamme. Tällä lailla harjoitettiin käytännöllisesti
sotataidon oppimista joukossamme.
Ensimmäinen yö manöövereille vietettiin pivakissa Savitaipaleen kirkonkylän lähellä olevalla korkealla mäellä. Kohta
kun olimme seisahtuneet ja saaneet hevosemme liekaan kiinni, alkoi tulla kauppiasakkoja tuoden kaupan kahvia, maitoa,
piirakoita ja muuta tavaraa, joilla he koettivat sotilailta rahoja
viekotella. Aamulla kun lähdettiin matkaa jatkamaan, huomasimme Kärnäkoskella vanhoja esi-isäimme laatimia varustuksien raunioita, valleja ja hautoja. Niitä katsellessa huomasin,
että ei siinä ole leikin paikka ollut, sillä monta hiki- ja verivirtaa
epäilemättä oli tässä vuotanut.
Partakoskella jakaantui joukkomme kahtia ja palattiin Savitaipaletta kohti. Eräässä ahdinkopaikassa syntyi ankara taistelu. Toisella puolella oli järven lahti, toisella vuoren seinä. Me
olimme juuri ahtaammalla takaa päin, mutta he eivät huo• 31 •

manneetkaan, että meidän puoli rykmenttiä oli jakaantunut
kahtia, ja he olivat joukkojen välissä. Ampumisen kuultuaan
kiirehti jälkijoukko apuun ja ahdistajamme joutuivat kahden
tulen väliin. Puolitoista tuntia kestäneen taistelun jälkeen
jatkoimme matkaa Lemin kirkolle, jossa majailimme seuraavan
yön. Seuraava päivä kulettiin välin ankarastikin taistellen kunnes
päästiin kotiin Lappeenrantaan, jossa rykmentinkomentaja kiitti
ylimalkaan koko kesän harjoituksista ja etenkin tästä matkasta.
Muutaman päivän kuluttua tehtiin uusi manööveri Imatralle. Sillä matkalla saatiin monta kovaa kokea, muun muassa vietettiin hyvin märkä yö pivakissa Imatran kosken lähellä.
Vesisadetta kesti koko päivän, matkatessa Imatralta Pällilän
sululle, Saimaan kanavalla, jossa oli uusi yöpaikka valmistettu. Pivakkiin päästyä olivat pojat märkiä että vesi niskasta valui. Tehtiin sitten pivakkitulia, joista saatiin vähän lämmitystä
märälle ruumiille. Myöhempään illalla loppui sade ja sitte sitä
pistettiin tanssiksi maalaistyttöjen kanssa, jotka tulivat katsomaan rakuunapoikia.
Aamulla kun lähdettiin ei ollut enää kuin päivän matka
kotia, ja hyvältäpä tuntuikin saada saunassa hautoa lika ruumiista ja pukea kuivat vaatteet päälle.		
Syksyllä tuli kolmas tiilikasarmi asuttavaan kuntoon, ja sitte
sitä loppui ahtaus rakuunarykmentistä. Marraskuun 1:nä päivänä saapui palvelukseen noin 300 miestä ja uusia hevosia
tuotiin 150. Nyt alkoi rykmentti olla täysilukuinen. Ennen tulleet miehet olivat otetut valikoimatta ja he olivat niin paksuja,
suuria ja jykeviä kuin tervaskantoja, mutta nyt tulleet olivat
valitut oikein kelvolliseksi: hoikkia ja nuorteita poikia kaikki.
Nyt olen kertoellut Suomen rakuunarykmentin vaiheista ja
sen kehittymisestä siitä päivästä alkaen, jolloin ensikertaa
Suomen rakuunarykmentin hevosia harjattiin siihen asti kuin
tämä rykmentti tuli täysilukuiseksi. Monet vaiheet on jäänyt
kertomatta, silä tarkempikaan kronikoitsija, ei tahdo kaikkia
seikkoja kertoa, koska siten vaan tehdään turhaa työtä. Lyhyesti nyt vaan tahdon mainita myöhemmistä vaiheista, joihin
olen saanut todistajana olla.
V. 1893 tehtiin 7 vuorokauden manööveri Perkjärvelle ja 10
päivä Lokakuuta laskettiin joukostamme ensimmäiset, kutsunnan perusteella palvelevat rakuunat pois. Torvisoitolla he
saatettiin asemalle.
1894 tehtiin manööveri Lahnajärvelle sekä 10 vuorokauden tiedustelijamanööveri Haminan kaupunkiin.		
Vuodesta 1895 alkaa meille uusi ajanjakso, jonka vaiheita voisi kertoa pidemmässäkin kirjoituksessa, sillä silloin alkoi rykmenttimme saada näyttää kuntoansa ja kykyänsä suuremmillakin aloilla.
Olen näitä nyt tahtonut tässä ensimmäisessä kirjoituksessani
kertoilla, että jos joskus joku sotilas sattuisi tätä silmäilemään,
olisi hupia tietää miten Suomen rakuunarykmenttiä on ensi
alusta asti kasvatettu niin, että se voi nyt ylvästellä parhaitten
sotajoukkojen rinnalla.
J.K.
Plutoonaaliupseeri

Lauritsalan kauppalan keskustaa vuonna 1964.
Lappeenrannan kaupunginarkisto/Lauritsala-seura
(Kuva Pekka V. Virtanen)

Miikka Kurri

Kävelyretkiä Lauritsalan
arkkitehtuuriin ja ympäristöön
Lauritsalan kauppalan perustamisesta tulee tänä
vuonna kuluneeksi 80 vuotta. Osana juhlavuoden ohjelmaa Etelä-Karjalan museo toteuttaa yhdessä Lauritsala-seuran kanssa opaskartan alueen rakennetun
ympäristön kohteista.
Lauritsalan kauppala aloitti toimintansa itsenäisenä kuntana
1.1.1932. Se perustettiin Lappeen kunnan teollistuneista osista
Saimaan kanavan suulle. Itsenäisenä kauppala toimi vuoteen
1967 saakka, jolloin se yhdistettiin Lappeen kunnan kanssa
osaksi Lappeenrannan kaupunkia. Kuntaliitoksesta huolimatta Lauritsalan alue on edelleen omaleimainen osa nykyistä 72 000 asukkaan Lappeenrantaa. Lauritsalan ympäristöä
leimaavat mm. Saimaan kanava, Kaukas-yhtiön tuottamat
teollisuusympäristöt asuinalueineen, Lauritsalan kartano sekä
kauppalan moderni rakennusperintö.
Painetun opaskartan tarkoituksena on tuoda esille alueen
rakennetun ympäristön ominaispiirteitä. Opas ohjaa katsomaan arkista ympäristöä uusin silmin ja tutustuttaa kävelijän

alueen arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan, historiallisiin asuinalueisiin sekä keskeisiin muistomerkkeihin ja taideteoksiin.
Karttaopas esittelee neljä erilaista kävelykierrosvaihtoehtoa. Keskustan kierroksella esillä ovat mm. entinen kauppalantalo, kirkko, Enkeli-patsas, Lauritsalan kartano ja Hakalin alue.
Toisella kierroksella esitellään Kanavansuun, Murheistenrannan ja Mälkiän alueita. Kolmas kävelyreitti pureutuu Mälkiän
ja Mustolan alueella Saimaan kanavan kulttuuriympäristöön.
Neljännessä reittivaihtoehdossa - Kaukaan ja Tirilän väliin sijoittuvalla kierroksella - tutustutaan mm. Kaukaan tehtaiden
tuottamaan rakennusperintöön ja jälleenrakennusaikana valmistuneeseen Kaukaan kouluun.

Kävelyretkiä Lauritsalan arkkitehtuuriin ja ympäristöön –opas ilmestyy kesäkuussa 2012. Saatavissa
Lappeenrannan museoista, pääkirjastosta, Lauritsalan kirjastosta, Kaupungintalolta, Kaupungin matkailuinfosta ja Saimaan kanavamuseosta.

Tervetuloa Lauritsalaan!
• 32 •

Kuvat: Rikosseuraamuslaitos
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Sarah Chester

As a Trainee in South Karelia Museum
I am an English student studying for a
Masters in Heritage Studies at the University of Salford, Manchester and I
was given the opportunity to carry out
a professional work placement for six
weeks at the South Karelia Museum in
Lappeenranta. This came about as a result
of the collaboration between my tutor Dr
Anna Catalani and Paivi Partanen. As I
had never visited a Nordic country before,
I relished this opportunity.
It had been decided that whilst working at the South
Karelia Museum that I would undertake a summative
evaluation of the permanent exhibition ‘On the Border’ in order to measure the extent to which the aims
and objectives were being met and also to provide

a greater understanding of the ‘motivations, aspirations, and needs of the museums visitors’ (Economou). This professional work placement would in fact
be my first experience of working in a museum and
the fact that I was taking this step in another country
was a daunting prospect but at the same time very
exciting.
I arrived in Finland on New Year’s Day expecting to
see a winter wonderland and I was slightly disappointed to find that the weather wasn’t very different to
that which I had left behind in England. I soon realised
that the winter in Finland was late this year and when
it came it was quite a shock to the system, I had never
felt so cold and had never experienced temperatures
as low as -27. However, I had also never seen anything quite as beautiful as the snowy landscape with
the frozen lake, the snow laden trees and the hanging
icicles which glistened spectacularly in the sunlight.
I soon settled into my placement as I was made to feel
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truly welcome and part of the team at the South Karelia Museum. I was offered advice and help whenever
I needed it and I was given the opportunity to observe
and become involved in the professional working
environment of the museum. Through this I gained
an insight and understanding into the way in which
museums operate.
The opportunity to carry out an in-depth self-initiated
evaluation has also provided me with extensive skills
which will be of great use to me in my future career.
I was also able to put into practice the knowledge
which I had learnt from my first semester of the masters which demonstrated to me how the theory can
actually be used in a professional museum setting.
In order to establish the best methodology for the
evaluation I researched numerous evaluations which
had been carried out at museums mainly in the
United Kingdom and also in America. Through this
research, I decided that I would adopt two methods.
These were Tracking and Timing observations and Pre
and Post visit interviews. The observations provided
an objective account of a visitor’s behavior through
focusing on time and attention as indicators of the
exhibit’s attractiveness and visitor interest. This was
also used as a measurement of learning. The interviews provided constructive feedback highlighting
what the visitor gained and
learnt from their visit, what
they found the most memorable, what they liked the
least, what they thought the
main purpose of the exhibition was and what improvements could be made to
make the learning objectives more effective and engaging. Based on the results
of the evaluation, I was then
able to make recommendations that will hopefully be
of help to the museum in
future exhibitions.
I thoroughly enjoyed this
professional work placement at the South Karelia
Museum and I feel that I
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have gained a lot from it, both professionally and
personally. During my six weeks in Finland, I also had
many new and memorable experiences which gave
me a real taste of Finnish culture. I still can’t quite
believe that I plunged into the icy cold water of Lake
Saimaa after being taken for a sauna by Paivi. I also
took part in Finnish folk dancing which was great fun
and I was far more successful at this than cross country skiing. I’m certainly not a natural skier as I spent
most of the time sitting in the snow but it was something I had always wanted to do and was so happy
that I’d been given the chance to try it.
The hospitality I was shown during my visit also
made my stay memorable. I was warmly invited into
people’s homes to share meals with them where I
tried traditional Karelian food along with reindeer and
moose. It was all so delicious.
I had a wonderful stay in Finland and I hope to return
in the summer. But for now I am filled with memories
of a beautiful country with its warm and welcoming
people.
Sarah Chester

Etelä-Karjalan museon Viipuri-näyttelyä
(Kuvat Seppo Pelkonen)

Sarah Chester

Englantilainen
museotyöntekijä EteläKarjalan museossa
Olen englantilainen kulttuuriperintöaineiden maisteriopiskelija Salfordin
yliopistosta, Manchesterista ja sain mahdollisuuden kokeilla ammattimaista työvaihtoa Etelä-Karjalan museossa kuuden
viikon ajan. Tämä oli opettajani Anna
Catalanin ja Päivi Partasen yhteistyön
tulosta. Koska en ollut koskaan aiemmin
käynyt pohjoismaissa, tartuin tilaisuuteen.

tulevalla urallani. Sain myös mahdollisuuden laittaa
käytäntöön tiedot, joita olin kerännyt ensimmäisenä
lukuvuotena maisteriopinnoissani. Tämä mahdollisuus
havainnollisti kuinka teoriaa voi käyttää ammattimaisessa museoympäristössä.
Löytääkseni parhaan metodologian arviointiin kävin läpi
määrättömästi tutkimuksia, joita on tehty museoissa
enimmäkseen Britanniassa ja Amerikassa. Tämän selvityksen perusteella päätin käyttää tutkimuksessani kahta
metodia, jotka olivat seuranta- ja ajoitushavainnointi sekä
haastattelut ennen ja jälkeen vierailun. Havaintojen avulla
sain objektiivisen näkemyksen vierailijan käytöksestä,
kun keskityin ajan käyttöön ja keskittymiseen näyttelyn
puoleensavetävyyden ja vierailijan kiinnostuneisuuden
indikaattoreina. Tätä käytettiin myös oppimisen mittarina.
Haastatteluista sain rakentavaa palautetta, joka korosti
mitä vierailijat olivat saaneet ja oppineet vierailustaan,
mitä he pitivät muistettavimpana, mistä he pitivät vähiten ja mitä he pitivät näyttelyn päätarkoituksena ja mitä

Etelä-Karjalan museossa minulle tarjottiin toteutetta-

parannuksia toivoivat näyttelyyn tehtävän, jotta opetet-

vaksi määrällinen tutkimus kävijöiden kokemuksista

tavat asiat olisivat vaikuttavampia ja houkuttelevampia.

pysyvässä näyttelyssä ”Rajalla”. Tutkimuksessa mitat-

Evaluoinnin tuloksen perusteella pystyin suosittelemaan

taisiin kuinka laajasti kävijä kohtaa pysyvän näyttelyn

parannuksia museon tuleviin näyttelyihin.

tavoitteet ja päämäärät sekä tuotettaisiin laajempaa
tietoa museokävijän ”motivaatioista, pyrkimyksistä ja
tarpeista” (Economou). Tämä korkeakouluharjoittelu
olisi ensimmäinen kokemukseni museotyöstä ja toiseen
maahan lähteminen oli pelottava, mutta samalla erittäin
jännittävä tulevaisuudennäkymä.

Nautin läpikotaisin tästä ammatillisesta työharjoittelusta Etelä-Karjalan museolla ja koen, että sain paljon
siitä irti sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa
mielessä. Kuuden viikon aikana Suomessa sain paljon
uusia ja ikimuistoisia kokemuksia, jotka antoivat minulle
todellisen kuvan suomalaisesta kulttuurista. En vielä-

Saavuin Suomeen Uuden Vuoden päivänä odottaen

kään voi uskoa, että pulahdin jäiseen Saimaaseen sen

näkeväni talven ihmemaan ja olin hieman pettynyt kun

jälkeen, kun kävin saunassa Päivin kanssa. Kokeilin

sää ei ollutkaan juuri erilainen siitä, minkä jätin taakseni

myös suomalaista kansantanssia, mikä oli hauskaa ja

Englantiin. Pian ymmärsin, että Suomen talvi oli myöhäs-

olin siinä paljon parempi kuin murtomaahiihdossa. En

sä tänä vuonna ja sen alkaminen oli melkoinen shokki.

varmasti ole hiihtäjä luonnostani kun vietin suurimman

En ollut koskaan palellut niin paljon enkä kokenut 27

osan ajasta istumalla hangessa, mutta se oli jotain, mitä

asteen pakkasta. En ollut nähnyt kuitenkaan koskaan

olin aina halunnut tehdä ja olin niin onnellinen kun sain

mitään niin kaunista kuin luminen maisema jäätyneine

mahdollisuuden kokeilla sitä.

järvineen, lumisine puineen ja roikkuvine jääpuikkoineen, jotka kimalsivat vaikuttavasti auringon valossa.

Vierailuni aikana minua kohtaan osoitettu vieraanvaraisuus teki käynnistäni unohtumattoman. Minut toivotet-

Pian asetuin asuntooni ja koin itseni tervetulleeksi ja

tiin lämpimästi tervetulleeksi ihmisten koteihin syömään

osaksi Etelä-Karjalan museon tiimiä. Minulle tarjottiin

perinteistä karjalaista ruokaa sekä poroa ja hirveä.
Kaikki oli erittäin herkullista.

neuvoja ja apua aina kun tarvitsin ja minulle tarjottiin
mahdollisuutta havainnoida ja osallistua ammattimaiseen museotyöhön. Tämän avulla sain käsityksen ja
aloin ymmärtää miten museot toimivat.
Tämä omatoimisen ja perusteellisen arvioinnin toteuttaminen antoi minulle uusia taitoja, jotka ovat tarpeellisia

Minulla oli mahtava vierailu Suomessa ja toivon että
palaan kesällä. Nyt olen täynnä muistoja kauniista
maasta, jossa on lämpimiä ja avoimia ihmisiä.
(Käännös Anna-Kaisa Ek)
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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)

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

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

amanuenssi
Marjatta Räsänen, 040 563 7618
(aluetaidemuseotoiminta, taidemuseo)

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

amanuenssi
Mona Taipale, 040 522 6280
(näyttelyt, taidemuseo)

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

toimistonhoitaja
Ulla Loisa, puh. (05) 616 2261,
040 587 2274
museomestari
Seppo Sarin, puh. 040 556 2269

amanuenssi
Miikka Kurri, puh. 040 537 0363
(rakennustutkimus)

näyttelymestari
Raimo Kaapro, puh. 040 849 4275

museoapulainen
Marjut Kasanen, puh. 040 197 8990
(kokoelmatyö)

vahtimestari
Seppo Mustola, puh. 0400 241 748

museoapulainen
Helena Karvinen, puh. 040 159 6687
(kokoelmatyö)

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

konservaattori
Eira Räisänen, puh. 040 130 9214
museoassistentti
Noora Niemi, puh. 040 715 3345
(museokauppa)
projektikoordinaattori, EEMU-hanke
Anna-Kaisa Ek, puh. 040-1309 196
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Museot • •

Etelä-Karjalan museo

Wolkoffin museo

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 la–su klo 11–17 (suljettu tammi-helmikuu)
kesä 4.6.–26.8.
ma–pe klo 10–18, la–su klo 11-17

avoinna
talvi ti–su klo 11–17
kesä 4.6.–26.8.
ma–pe klo 10–18, la–su klo 11-17
museo suljettu:
helatorstai, juhannusaatto, juhannuspäivä,
6.12., 24.–26.12. ja 31.12.
vapaa pääsy: 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.

Joutsenon pitäjätupa
Soljantie 2
54100 Joutseno
Elämyskirstu sekä Joutsenon kotiseutunäyttely

Etelä-Karjalan taidemuseo

avoinna
12.6.-2.8.2012 ti-to klo 12-15
sekä talviaikaan tilauksesta.
Tiedustelut 050 490 0210

Kristiinankatu 8-10, Linnoitus, Lappeenranta
PL 239
puh. (05) 616 2256
avoinna
talvi ti–su klo 11–17
kesä 4.6.–26.8.
ma–pe klo 10–18, la–su klo 11-17
vapaa pääsy: 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.

Nuijamaan pitäjämuseo
Hautausmaan ja kirkon välittömässä läheisyydessä

Näyttely: Nuijamaa 1939

Ratsuväkimuseo

avoinna

Linnoitus, Lappeenranta
puh. 05 616 2257, 05 616 2261

17.6.-5.8. su klo 11-13
Koululaisryhmille sopimuksen mukaan.
Tiedustelut 05 616 2261

avoinna
4.6.–26.8. ma–pe klo 10–18
la–su klo 11–17
sekä talvikaudella tilauksesta

Pätärin talomuseo, Ylämaa
Ylijärven kylässä

Talonpoikaistalon pihapiiri ja kotiseutumuseo
avoinna
26.6.-5.8.2012 ti-su klo 12-16
Tiedustelut 05 616 2261
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Verkkosivuja • •

Etelä-Karjalan museo ja taidemuseo
http://www.lappeenranta.fi/museot

Etelä-Karjalan museon verkkonäyttelyt

http://www.lappeenranta.fi/suomeksi/Palvelut/Kulttuuri/Museot/Verkkonayttelyt.iw3
Hei hoplaa! - ratsuväen elämää Rakuunamäellä ennen sotia
Lauritsalan kauppala
Lappeenrannan julkiset veistokset ja muistomerkit
Kadonnutta ja katoavaista Lappeenrantaa
Generalissimus Suvorov
Lappeenrannan lähikylien rakennusinventointi
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
llja Repin – elämää ja tutkimusta

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

••

Näyttelyt • •

Etelä-Karjalan Museo

Perusnäyttely - Kolme karjalaista kaupunkia
15.5.–26.8.
I.K. Inha – Unelma maisemasta
5.6.–26.8.
Enteet ja ennustukset Koiramäen tapaan
18.9.–24.2.2013 Vankila tien päässä 				
– Konnunsuon vankila 1918-2011

Etelä-Karjalan taidemuseo
19.6.–30.9.

Maisema rajan takana
– Laatokan, Vienan ja Aunuksen maisemia

16.10.–3.2.2013 Äänekäs hiljaisuus
– Kaisu Koiviston retrospektiivinen näyttely

21.9.-14.11.

Tila ja tekstiili
– Taidekutomon tuotantoa julkisissa
tiloissa

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

30.10.–3.2.2013 Muisku! – Koettava näyttely

Vihreä makasiini

3.6.–29.7.
Kokous nro 12
Hannele Aho, Tarja Ahokainen, Tuulia Iso-Tryykäri,
Jaana Kangashaka, Maria Koponen, Saija Koponen,
Sinikka Kosonen, Iiris-Lilja Kuosmanen, Jarkko Liutu.
27.8.-30.9.

Galleria Laura

Miranda – kiertävä näyttely mustalaisten
holokaustista.
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NÄYTTELYT

Etelä-Karjalan museon julkaisut • •

Nro 8 Leena Mäkipää
LAURITSALAN SAHAN TYÖVÄEN TYÖ- JA
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 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 9 Laila Lehikoinen, 1982
LAPPEENRANNAN KADUNNIMET
126 s. kuvitettu, asemakaavat
Summary in English
ISSN 0358-3015
5,00 €

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 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 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 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 19 Toim. Heli Kellokumpu, 1998
TEKSTIILISTÄ TAIDETTA
35 s.
Lappeenranta 1998
ISSN 0780-3958
ISBN 951-785-029-8
7,60 €

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 20 Pekka Toivanen, 1999
JOHAN ROSENHANEN DIARIUM 1652-1654
131 s. kuvitettu
Lappeenranta 1999
ISBN 951-785-034-4
12,00 €

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 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 15 Elina Vuori - Mervi Kansonen, 1992
VIIPURINRINKELI
31 s. kuvitettu
ISSN 0780-3958
ISBN 952-9568-38-X
3,00 €

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 16 Heikki Pohjanpää, 1993
BREITENFELDISTÄ LAPPEENRANTAAN
39 s. kuvitettu
ISSN 0780-3958
ISBN 952-9568-55-X
4,00 €

Nro 23 Toim. Leena Rautavuori - Elina Vuori
WOLKOFFIN TALO –
kauppakartano Lappeenrannassa
119 s. sidottu, kuvitettu
Jyväskylä 2001
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Lainattavaa • •

Etelä-Karjalan museosta on lainattavissa pienoisnäyttelyitä, videoita ja diasarjoja

ISBN 951-785-060-3
24,00 €
Nro 24 Marina Kellokumpu, 2002
SEITSEMÄN VUOSIKYMMENTÄ LAPPEENRANTALAISENA
VAIKUTTAJANA
51 s. kuvitettu
ISBN 951-785-063-8
10,00 €

Hopeaa Hiitolasta
Kylälahden Kalmistonmäen kaivaukset 2006–2009
Ville Laakso, Arkeologia, Turun yliopisto
Stanislav V. Belsky, Venäjän tiedeakatemia, Kunstkamera museo, Pietari

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 €

Silver from Hiitola
Excavations at Kylälahti cemetery 2006–2009
Ville Laakso, Institute of Archaeology, Turun yliopisto (Univ. Turku)
Stanislav V. Belsky, Russian Academy of Sciences, Kunstkamera museum,
St Petersburg

Серебряные
ювелирные украшения
из Хиитола

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 €

Раскопки могильника Кюлялахти Калмистомяки
Вилле Лааксо, Институт археологии, Университет Турку
Бельский Станислав, Российская Академия наук, Музей
Антропологии и Этнографии (Кунсткамера) (Санкт-Петербург)

Yhdellä haudatulla miehellä on
ollut metallihelainen vyö.

One male burial included a belt
with bronze fittings.

Погребение взрослого мужчины
с поясом, состоящим из

бронзовой пряжки и накладок.

Kalmiston sijainti

tai esinelöytö
• kalmisto
muinaislinna
■

Nro 27 Toim. Satu Eiskonen
NIKOLAI II
227 s. sidottu, kuvitettu
Helsinki 2004
IBSN 951-785-076-X
19,50 €

The location of Kylälahti cemetery
Kylälahti, Kalmistonmäki
Кюлялахти, Калмистомяки

or iron age artefact
• cemetery
hill fort
■

Местоположение могильника
Кюлялахти

или случайная
• могильник
находка эпохи Железного века
■ городище

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 30 Anu Talka-Jukka Luoto
PIEN-SAIMAAN KULTTUURIRETKIOPAS
87 s., nidottu, kuvitettu
Mikkeli 2007
ISBN 978-951-97725-2-3
6,00 €

Monihelminen ohimo- tai korvarengas, hopeaa.

Punottu hopeasormus.

Kylälahden Kalmistomäki kuuluu tärkeimpiin luovutetun Karjalan alueelta viimeisen sadan vuoden
aikana tehtyihin arkeologisiin löytöihin. Ruumiskalmisto, joka ajoittuu 1200–1400-luvuille jKr., sijaitsee entisessä Hiitolan pitäjässä, nykyisin Karjalan tasavallan Lahdenpohjan piirissä. Kohdetta
on tutkittu arkeologisin kaivauksin vuosina 2006–
2009. Tutkimushanke on pietarilaisen Kunstkamera-museon ja Turun yliopiston yhteistyötä.
Kalmisto on osoittautunut harvinaisen hyvin
säilyneeksi. Ruumishautoja on tutkittu kaikkiaan
91. Niistä poikkeuksellisen moni, yli puolet, sisältää
vainajan mukaan laitettuja esineitä. Paikalle haudannut yhteisö on ollut huomattavan vauras – esimerkiksi hopeakoruja on löytynyt paljon. Esineistö kuvastaa alueen asukkaiden muinaisia yhteyksiä
sekä Novgorodin että Itämeren Hansa-kulttuurin
suuntaan.
Hautaustavat ja löydöt antavat huomattavan määrän uutta tietoa Karjalan ristiretkiajan (n.
1050–1300 jKr.) ja keskiajan (n. 1300–1500 jKr.)
esineellisestä kulttuurista, etnisestä kehityksestä,
kristillistymisestä sekä muun muassa yhteyksistä

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 €

Ns. hansalainen kehäsolki, kullattua hopeaa.

naapurialueille.
Kalmistomäellä on todennäköisesti sijainnut jo
vuonna 1396 mainitun Kylälahden pogostan (myöhemmin Hiitolan pitäjän) vanhin kirkko. Kylälahti
mainitaan myös kahdessa Novgorodin arkeologisissa kaivauksissa löydetyssä keskiaikaisessa tuohikirjeessä.
Suurin osa Kylälahden tutkimushankkeen rahoituksesta on saatu suomalaisilta säätiöiltä.

Pronssi- ja hopealyötein koristettu veitsi. Kahvassa on latinalaisin
kirjaimin teksti DEO LAUS.

Vyön

hopealyötteisiä
rautaheloja.
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