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1. Mikä Museotaksvärkki?  

Leader Pyhäjärviseudun tukema Köyliö-seura ry:n Museotaksvärkki-hanke tal-
lensi ja päivitti köyliöläistä kulttuuriperintöä talkoohengessä. Hankkeen tavoit-
teena oli päivittää Tuiskulan Torpparimuseon, Yttilän Museokoulun sekä Räisä-
lä-museon esinekokoelmat ja -luettelot tähän päivään. Myös Köyliön kappeliseu-
rakunnan arvoesineluetteloiden ja -kokoelmien tämän hetkinen tila tarkastettiin 
ja jatkotoimenpiteet suunniteltiin. Hankkeen aikana Museotaksvärkki järjesti lu-
kuisten talkoiden lisäksi myös riukuaitataksvärkkejä ja esinekokoelmakoulutusta.  

Museotaksvärkki-hankkeessa työskenteli osa-
aikainen hankkeen johtaja DI, FM Mikko 
Eskola. 2.5.2017 hankkeessa aloitti kokoai-
kainen hanketyöntekijä allekirjoittanut kuva-
taiteilija, FM Hanna Jaakola. Hankkeessa 
työskenteli myös ammattivalokuvaaja Jaakko 
Ojala.  

Hanke aloitti toimintansa 6.3.2017. Ensim-
mäinen kokous järjestettiin 3.5.2017 Yttilän 
Museokoululla, jolloin pohdimme Museo-
taksvärkin tulevaisuutta ja työtehtäviäni.  

Hankkeessa mukana olleet toimijat:  
Köyliö-seura ry, Köyliön Museoyhdistys ry, Yttilän kyläyhdistys ry, Räisälä-
museo, Köyliön kappeliseurakunta sekä Satakunnan Museo.  

Hanketta ovat tukeneet:  
Köyliön Osuuspankki, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Härkälän puutarha, Lions 
Club Köyliö ry, Tuiskulan Kesäteatteri, Tuiskulan kyläyhdistys ry, Kankaanpään 
kyläyhdistys ry, Vuorenmaan kyläyhdistys ry, Kepolan kyläyhdistys ry, Voitoisten 
kyläyhdistys ry, Ristolan alueen kyläyhdistys ry, Tuiskulan Seuratalo ry sekä 
Tuiskulan VPK.  

"5

Hankkeen ta-
voitteena on 

turvata ja edis-
tää köyliöläisen 

aineellisen ja 
aineettoman 

kulttuuriperin-
nön säilyminen. 



2. Tuiskulan Torpparimuseo 

Tuiskulan Torpparimuseo oli hankkeen pääkohde. Museotaksvärkki-hankkeen 
hankesuunnitelmaan Torpparimuseon osalta tavoitteisiin on kirjattu, että tulee:  

Inventoida ja digitoida Köyliön Museon kokoelmat. Mittarina Satakunnan museon 
ylläpitämään WebMusketti-tietokantaan vietyjen esineiden lukumäärä ja valokuvauk-
sen valmiusaste. Osa valokuvista ja tiedoista viedään myös Köyliön Valokuvat Arkis-
toon. Kokoelman laajuus vanhan luettelon mukaan 2151 esinettä. 

Järjestää “riukuaitataksvärkit”, jonka yhteydessä uusitaan Köyliön Museon riukuai-
taa […]. Kursseilla saatetaan perehtyä myös muiden perinteisten aitatyyppien raken-
tamiseen ja kunnostukseen osanottajamäärästä ja kiinnostuksesta riippuen. Mittarina 
pidetyt kurssit ja valmistuneet aidat. 

2.1. Kokoelmapoliittinen ohjelma 

Tuiskulan Torpparimuseo on Köyliön Museoyhdistyksen ylläpitämä museo, joka 
sijaitsee Tuiskulan kylämiljöössä Ilmiintien varrella. Torpparimuseoon on 1930-
luvulta alkaen aktiivisesti kerätty ja säilytetty torppariajan esineistöä. Torppari-
museossa on toiminut 1970-luvulta lähtien Tuiskulan Kesäteatteri, joka on teh-
nyt Torpparimuseosta yhden Satakunnan tunnetuimmista paikallismuseoista.  

Leader Pyhäjärviseudun tukema Köyliö-seura ry:n Museotaksvärkki-hanke on 
vuosina 2017-2018 inventoinut, luetteloinut ja digitoinut Tuiskulan Torppari-
museon esinekokoelmat. Kokoelmatyöstä vastasi Museotaksvärkki-hankkeen 
hanketyöntekijä FM Hanna Jaakola. Torpparimuseoon ei ole aiemmin laadittu 
kokoelmapolitiikkaa, joten näin tarpeelliseksi sellaisen laatia inventoinnin poh-
jalta. Kokoelmapolitiikka toimii ikään kuin Tuiskulan Torpparimuseon käsikir-
jana, jossa esitellään museon kokoelmat ja niiden syntyhistoria sekä kokoelmien 
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kartuttamisen, ylläpidon ja saavutettavuuden periaatteet. Tavoitteena on ylläpi-
tää aineistoa siten, että ne tulevat säilymään myös tuleville sukupolville. 

Tuiskulan Torpparimuseon historia ja kokoelmien synty 

Tuiskulan Torpparimuseon perustajana pide-
tään "Sepän papaksi" kutsuttua seppämestari 
Frans Johannes Bärlingiä (s. 1858, k. 1940). 
Hän oli isänsä tapaan taitava raudan takoja, 
joka osasi myös arvostaa vanhoja esineitä ja 
perinnetyökaluja. Hän keräsi niitä elämän-
työnään pajansa perähuoneeseen jo 1870-lu-
vun puolivälistä lähtien, jatkaen keräilyhar-
rastustaan vuosikymmenten kuluessa. 

Seppämestari F. J. Bärling. Kuva: Köyliön Valoku-
vat-arkisto.  

Myöhemmin vuonna 1934 perustettiin Köy-
liön Museoyhdistys ja nykyiselle museotontille 

ostettiin Rantalasta Kankaanpään kylästä luhtirakennus, jonne saatiin sepän 
papan ”krompsut korjuun”. Myöhemmin riukuaidan reunustamalle tontille 
hankittiin rakennuksia lisää. F. J. Bärlingin esinekokoelmiin kuuluu noin 600 esi-
nettä, jotka muodostavat torpparimuseon esinekokoelmien ytimen. Kaiken kaik-
kiaan Tuiskulan Torpparimuseon kokoelmista löytyy 2391 luetteloitua esinettä. 

Suurin osa Tuiskulan Torpparimuseon esineistä on köyliöläisiä torppariaikaan 
liittyviä esineitä, joita ovat lahjoittaneet useat köyliöläiset tai köyliöläislähtöiset 
lahjoittajat. Esineistö koostuu torppariajan käyttöesineistä ja perinnetyökaluista 
sekä maatalouteen liittyvistä esineistä. Joukossa on myös ”sepän papan” omia 
työkaluja.  

Seppä Bärlingin lisäksi muutamia muita suurempien lahjoituserän lahjoittajia 
ovat myös yhdessä F. J. Bärlingin aikana esineitä kerännyt Erland Uusi-Torppa, 
emäntä Miina Kossila, Köyliön Museoyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja 
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Anton Santamäki sekä Torpparimuseon toiminnassa aktiivisesti mukana ollut 
Paavo Varpiala. Härkälä-suvulta on tullut paljon upeita tekstiililahjoituksia. Osa 
tekstiililahjoituksista on myös Tuiskulan Kesäteatterista peräisin. Laila ja Veijo 
Saha ovat myös lahjoittaneet vuonna 2013 Rantamaan tilan irtaimistosta osan 
Tuiskulan Torpparimuseolle sekä Köyliön seurakunnalle. Kuitenkin yhden mer-
kittävimmän kädenjäljen museolle on jättänyt Köyliön Museoyhdistyksen enti-
nen puheenjohtaja Paula Härkälä lahjoituksineen, esineluetteloineen ja tarinoi-
neen.  

Torpparimuseon asuinrivi huokuu mennyttä tunnelmaa. Kuvat: Jaakko Ojala  

Esinekokoelmien nykytila 

Museotaksvärkki-hankkeen tavoitteena oli päivittää Tuiskulan Torpparimuseon 
esinekokoelmat ja -luettelot tähän päivään sekä inventoinnin yhteydessä valoku-
vata kaikki museon esineet. Tuiskulan Torpparimuseon esinekokoelmiin kuuluu 
tällä hetkellä 2391 esinettä, jotka kaikki on inventoitu, valokuvattu ja luetteloitu  
Satakunnan Museon ylläpitämään WebMusketti-tietokantaan.  

Esinekokoelmien kartuttaminen  

Tuiskulan Torpparimuseon tehtävänä on tallentaa nimenomaan Köyliön alueen 
torppariajan aineistoa. Aktiivinen Torpparimuseon esinekokoelmien kartutta-
minen aloitettiin 1930-luvulla ja viimeisimmät luetteloidut lahjoitukset ovat 
vuodelta 2013. Martan mökistä löytyy nuorempaa esineistöä, jotka toki sopivat 
mäkitupalaisen mökin henkeen.  
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Tuiskulan Torpparimuseoon on jo nyt karttunut arvokas torppariaikaan sijoittu-
va esinekokoelma. Torpparimuseo ei toteuta tallennusta valtakunnallisesti, vaan 
pääpaino on Köyliön alueen tallennuksessa. Myös jatkossa kokoelmien kartut-
tamisessa on huomioitava, että museo ei toimi varastona, jonne vastaanotetaan 
mitä tahansa materiaalia. Kartuntakohteena on Köyliön alueen torppa-
riaikaan liittyvä aineisto, jota ei löydy jo ennestään Torppari-
museon kokoelmista, ja josta löytyy mahdollisimman kattavat kon-
tekstitiedot. Tärkeää on myös, että objekti on ehjä. 
 

Torpparimuseon esinekokoelma on kattava torppariajan kokonaisuus. Kuvat: Jaakko 
Ojala.  

Torpparimuseon kokoelmat ovat karttuneet niin sanotun passiivisen kartunnan 
pohjalta eli aloitteentekijänä on toiminut objektin lahjoittaja. Aktiivinen kartun-
ta voisi tulevaisuudessa keskittyä jo olemassa olevien aineistojen kontekstitietojen 
kartuttamiseen.  

Tehdyt toimenpiteet 

Tuiskulan Torpparimuseolla törmäsin poikkeukselliseen ongelmaan. Yleensä 
museotyön yhteydessä olen tottunut vanhoja esineitä tarjoaviin asukkaisiin, mut-
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ta nyt olinkin tilanteessa, jossa lahjoitettuja ja luetteloituja esineitä kaivattiin ta-
kaisin. Haastavaksi museon näkökulmasta osoittautui myös se, että tontilla toimii 
myös Tuiskulan Kesäteatteri, joten museoesineet ja teatterin rekvisiitta oli tontil-
la iloisesti sekaisin ja se tuotti toisinaan päänvaivaa.  

Varsinkin Köyliön Museonyhdistyksen ja Tuiskulan Kesäteatterin tekstiiliko-
koelmat olivat jo pidempään aiheuttaneet harmia ja keskustelua. Museotaks-
värkki-hankkeen aikana Museoyhdistykselle laadittiin Satakunnan Museon opas-
tamana Tuiskulan Kesäteatterin lahjoittamista tekstiileistä luovutusasiakirja eri-
tyisehdoin. Tilanteeseen päädyttiin, koska oli epäselvää, mitkä tekstiilit kuuluvat 
Köyliön Museoyhdistykselle ja mitkä Tuiskulan Kesäteatterille. Esinenumerointi 
ei ollut tae siitä, että esine olisi museoesine. Niinpä laadin 20 lahjoitetusta tekstii-
listä luovutusasiakirjan erityisehtoineen, johon kirjattiin:  

Tuiskulan Kesäteatterilla on oikeus käyttää Köyliön Museoyhdistys ry:n tekstiiliko-
koelmien tekstiilejä näyttelyvaatteiden malleina sekä Tuiskulan Kesäteatteria koskevis-
sa näyttelyissä siten, että tekstiilit eivät pääse vaurioitumaan. Kuitenkaan tekstiiliko-
koelmaan kuuluvia tekstiilejä ei saa pukea päälle näyttelyihin ym. tai luovuttaa ulko-
puolisten käyttöön. Tekstiilejä tulee säilyttää niille kuuluvassa paikassa.  

Museoesineistä samaa asiakirjaa ei ollut mahdollista tehdä, koska Tuiskulan Ke-
säteatterin esineistä ei välttämättä löytynyt lahjoitustietoja, vaan osa esineistä oli 
vain jäänyt museolle ja näin ollen luetteloitu osaksi museokokoelmia. Esineluet-
teloihin olikin muutamissa tapauksissa kirjattu lahjoittajan tietoihin, että:  

Joku on tuonut esineen Tuiskulan Kesäteatterin rekvisiitaksi. Esine on jäänyt museolle 
ja se on otettu myöhemmin osaksi museon kokoelmia. 

Päätimme Satakunnan Museon opastamana, että mikäli lahjoittaja kaipaa lah-
joittamansa esineen takaisin, tulee siitä tehdä erillinen kirjallinen pyyntö Köyliön 
Museoyhdistykselle. Museoyhdistyksen hallitus vastaa siitä luovutetaanko kysei-
nen esine vaadittavia todistuksia ja tuntomerkkejä vastaan takaisin entiselle 
omistajalleen ja täsmäävätkö tiedot luettelossa olevien tietojen kanssa. Tämä kir-
jallinen pyyntö on mahdollista tehdä vain kerran. Muussa tapauksessa Kesäteat-
terilta tai muilta lahjoittajilta tulleet esineet ovat Museoyhdistyksen omistuksessa, 
eikä niitä ole enää mahdollista pyytää takaisin. Jatkossa Kesäteatterin rekvisiitta 
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tulee merkitä huolella joko omistajan tai Kesäteatterin nimellä varustettuna, jot-
ta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin.  

Hankkeen aikana sain myös yhteydenottoja muutamilta lahjoittajilta ja museon 
esinekokoelmat karttuivat mm. pyykki-Maijalla, käsityönäytteillä, saviastioilla ja 
yhdellä röijyllä.  

Tulevat toimenpiteet 

Tuiskulan Torpparimuseossa vallitsee sama ongelma kuin monessa muussakin 
museossa eli lisätilaa kaivattaisiin reilusti lisää. Nykyiset varastotilat Torppari-

museossa jaetaan Tuiskulan Kesäteatterin kes-
ken. Tuiskulan Kesäteatteri onkin ehdottanut, 
että he voisivat selvittää vieressä sijaitsevan enti-
sen viljakuivurin tilanteen ja voisiko tilan kun-
nostaa heidän varastotilakseen, jolloin museolle 
vapautuisi lisää kaivattua varastotilaa. Lisätila 
mahdollistaisi Torpparimuseolla myös erilaisen 
näyttelytoiminnan ja vapaamman ja monipuoli-
semman esillepanon.  

Torpparimuseon varastona toimii lato, joka järjestet-
tiin uuteen uskoon esinevalokuvaustalkoiden aikana. 
Kuva: Hanna Jaakola.  

Tuiskulan Seuratalon tekstiilivarastosta olisi hyvä myös saada harmoni pois. 
Harmoni on aikoinaan luovutettu ”karjalaisten museoon” Kokemäen Tuomo-
laan 23.2.2005. Lahjoittajan tietojen mukaan soitin on vuodelta 1907. Se on 
kuulunut Räisälässä Tiurin Nuorisoseuralle ja on tullut sotien aikana evakkotai-
paleitten kautta Köyliöön.  Harmonia on säilyttänyt Jenny Paavilainen sekä Juho 
Henttinen Pajulassa. Harmonin on museolle lahjoittanut Seppo Henttinen.  

24.5.2018 järjestettyjen talkoiden yhteydessä päätimme jättää muutamat esine-
poistot tekemättä, koska esimerkiksi ladossa poistettavat esineet olivat hankalasti 
löydettävissä. Poistamatta jääneiden esineiden lista on Köyliön Museoyhdistyk-
sen hallussa.  
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2.2. Esinevalokuvaustalkoot  
Tuiskulan Torpparimuseon ensimmäiset esinevalokuvaustalkoot järjestettiin kes-
kiviikkona 31.5.2017. Talkoissa oli lisäkseni valokuvaaja Jaakko Ojala ja Köyliön 
Museoyhdistyksen puheenjohtaja Anneli Laine. Talkoot järjestettiin lyhyellä va-
roitusajalla, joten muita talkoolaisia ei ehditty pyytää paikalle. Toisaalta ensim-
mäiset talkoot olivat tuntuman hakemista ja oikeiden välineiden ja tapojen etsi-
mistä. Parhaaksi tavaksi todettiin mm. esinenumeron merkkaaminen paperila-
pulle osoitekyltin sijaan. Myös liiallinen esineiden puhdistaminen ja mittaami-
nen todettiin kuvauksia hidastaviksi toimenpiteiksi.  

Tuiskulan Torpparimuseolla esinevalokuvaustalkoita järjestettiin yhteensä 18 
kertaa. Talkoiden valokuvaajina toimivat päävalokuvaajana Jaakko Ojala ja 
avustajana Emilia Helminen. Jaakkoa tuurasivat myös Tarmo Malinen sekä Sa-
muli Vahteristo. Talkoolaisia Torpparimuseon talkoisiin osallistui yhteensä 23, 2-
4 henkilöä per talkoot. Suurin osa talkoili koko päivän eli neljästä viiteen tuntia 
(9-14), mutta muutama kävi myös talkoilemassa vain pari tuntia. Inventoinnin 
yhteydessä poistimme kokoelmista muutamat, lähinnä ladossa sijainneet huono-
kuntoiset esineet. 

Esinevalokuvaustalkoot kesällä 2017. Kuvat: Hanna Jaakola. 

Esinevalokuvaustalkoiden ongelmaksi muodostui talkoolaisten ilmoittautumi-
nen. Ilmoittautumisia tuli vain satunnaisesti, vaikka aluksi talkoopäivistä ilmoi-
tettiin Museotaksvärkin blogissa, facebookissa, sähköpostiringeissä ja kyläyhdis-
tysten sivuilla sekä Alueviestissä. Paras tapa saada talkoolaisia paikalle, oli soittaa 
ja pyytää erikseen talkoisiin. Kuitenkin oli ilo huomata, että jos talkoolaiset saa-
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tiin houkuteltua kerran paikalle, suurin osa osallistui talkoisiin myös muina päi-
vinä. Talkoolaisten järjestämiseen meni kuitenkin paljon aikaa ja epävarmuus 
seuraavien talkoiden osallistujien määrästä haittasi muita töitä.  

Kirjoitin talkoiden etenemisestä myös Museotaksvärkin blogiin Mitä talkoissa ta-
pahtuu? -päivityksessä. Talkoot etenivät jotakuinkin näin:  

Ensimmäiseksi talkoissa avustetaan valokuvaajaa, Jaakkoa tai Emiliaa, kuvauspis-
teen rakentamisessa. Yleensä pyrimme siihen, että kuvauspiste on samassa tilassa kuin 
kuvattavat esineet, jottei esineitä tarvitse liikutella paikasta toiseen. Näin säästämme 
sekä talkoolaisten selkiä että esineitä mahdollisilta kolhuilta. Olemme myös kuvanneet 
ulkona, mutta ne kerrat ovat toistaiseksi jääneet harvinaisiksi, kiitos tämän kesän ke-
säsään. 

Sitten valitaan kirjuri tai kaksi riippuen talkoolaisten määrästä. Kirjuri 1 kirjaa esi-
neessä olevan numeron ylös ja numeron perään kirjataan, mikä esine on kyseessä. Lis-
taan on esimerkiksi kirjattu höylä, riikmatti ja rullastooli sekä ”2 saranainen vipstaa-
keli” ym. kekseliästä tuntemattomien esineiden kohdalle. Museot kun ovat pullollaan 
epämääräisiä mysteeriesineitä, joille on mahdotonta keksiä järkeenkäypää nimitystä 
ilman aikaa vievää tutkimustyötä. Pääasia, että esineen tunnistaa kuvauksen perus-
teella. Kirjaa pidetään sen tähden, että tiedetään, kuinka monta esinettä olemme päi-
vän aikana valokuvanneet. Kyseessä ei siis ole lopullisesta esineluettelosta, vaan luette-
loinnin aika on sitten myöhemmin. Kirjanpito helpottaa myös valokuvia numeroidessa 
ja toimii muistiinpanona päivän kulusta. Kirjuri 2 puolestaan merkitsee pienelle la-
pulle esineen numeron, joka asetetaan esineen viereen valokuvaan. Valokuvassa oleva 
numero helpottaa esineen ja kuvan tunnistuksessa. 

Talkoolaisia tarvitaan myös esineiden liikuttamiseen ja puhdistamiseen. Yksi asettaa 
esineen valokuvattavaksi ja samalla pikaisesti puhdistaa esineestä suurimmat pölyt 
pois. Olisin toivonut, että aikaa olisi ollut enemmän esineiden kunnolliseen puhdistuk-
seen, mutta se osoittautui tässä aikataulussa mahdottomaksi, joten täytyy tyytyä pöly-
huiskaan ja tiskiharjaan. Toinen talkoolainen puolestaan siirtää esineen takaisin 
omalle paikalleen. Tällä tavalla esineet liikkuvat sujuvasti kuin liukuhihnalla. Suuria 
esineitä ei siirretä, vaan ne kuvataan lopuksi omalla paikallaan. 

Myös minulla on talkoissa omat tehtävät. Minä vastaan esineiden inventoinnista, 
päätän, että mitä kuvataan ja mitä mahdollisesti ei, tarkistan esineen kunnon ja Ytti-
län Museokoulussa myös numeroin esineet. Kuitenkin te talkoolaiset olette olleet niitä 
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asiantuntijoita, joilta minä olen kysellyt esineistä tai ihmetellyt murresanoja, joista en 
ole kuullutkaan. Senkin tähden teidän apunne on ollut korvaamatonta. 

Yleensä olen asettanut päivälle tavoitteen, joka on esimerkiksi jokin yhtenäinen koko-
naisuus tai tila. Kun tavoite on saavutettu, suoritetaan loppusiivous, kuvauspisteen 
purku ja sitten päivä onkin pulkassa kellon ollessa 13.30-15 välissä.  

2.3. Digitalkoot  
Tuiskulan Torpparimuseon esineistä 1273 esineen tiedot löytyivät WebMusketis-
ta. Museossa oli 2017 keväällä 2151 luetteloitua esinettä, joten WebMusketista 
puuttuvia esinekortteja oli 882. Hankkeen tavoitteena oli, että nämä puuttuvat 
esinekortit vietäisiin WebMuskettiin kesän ja syksyn 2017 aikana.  

WebMusketti-koulutus ja digitalkoot järjestettiin 18.5.2017 Tuiskulan VPK:lla. 
Luottotalkoolaiset Anneli Laine, Kalevi Salmi, Sari Minkovitsch, Tuula Nord-
lund sekä Elisa Töykkälä osallistuivat talkoisiin. Heistä ainoastaan Elisa oli ai-
emmin käyttänyt WebMusketti-tietokantaa. Talkoot aloitettiin klo 9 ja talkoi-
limme klo 16 asti. Jaoin WebMusketista puuttuvat 882 esinekorttia digitalkoo-
laisten kesken siten, että jokainen talkoolainen sai oman esineluettelointikansion, 
joissa oli sadasta reiluun kahteensataan esinettä riippuen siitä kuinka haastavia 
esineluettelot ovat. Vanhempien luetteloiden käsialan tulkitseminen oli jo itses-
sään hidasta ja vaikeutti digitointia. 

Seuraavat digitalkoot järjestettiin Tuiskulan VPK:lla 8.6.2017, johon osallistui-
vat kaikki digitalkoolaiset. Jokainen talkoolainen oli päässyt hyvään alkuun ja osa 
jopa täydensi esineluetteloitaan uusilla esinekorteilla. Samalla pidimme pieni-
muotoisen kokouksen, jossa katsastettiin hankkeen sen hetkinen tilanne ja mietit-
tiin tulevia.  

3.8.2017 järjestetyt digitalkoot osoittautuivat varsin tärkeiksi, koska kesä oli vie-
nyt talkoolaiset mennessään ja digitointi oli jäänyt vähäiselle. Nyt oli syytä herä-
tellä talkoolaiset taas digitoinnin pariin. Elo-syyskuun aikana muutamat saivat-
kin esinekorttinsa valmiiksi. Minä puolestani olin myös aloittanut aktiivisemman 
luetteloinnin WebMuskettiin, mikä osaltaan auttoi myös digitalkoolaisia.  
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Tunnelmaa digitalkoista. Kuvat: Hanna Jaakola. 

Syksyn viimeiset digitalkoot WebMusketin osalta järjestettiin 14.9.2017 poik-
keuksellisesti Yttilän Museokoululla. Talkoisiin osallistuivat vain Sari Minko-
vitsch ja Anneli Laine. 

2.4. Esineluettelointi 
Ennen esineiden luettelointia ja digitointia numeroin valokuvat esinenumerolla. 
Samalla käsittelin valokuvat rajaamalla ja kloonaamalla kuvista pois paperila-
pulle kirjatun esinenumeron.  

Valokuvat ennen ja jälkeen muokkauksen. Kuvat: Jaakko Ojala. 
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Esineluetteloinnin ja -digitoinnin toteutin museon rakennus ja tila kerrallaan va-
lokuvien ja inventoitujen esineiden pohjalta, jotta kokoelmista selviäisivät myös 

ne esineet, jotka kokoelmista jostain syystä puut-
tuvat. Samalla, kun lisäsin esinekuvat WebMus-
kettiin päivitin esinekorttien tiedot ja lisäsin puut-
tuvat tiedot kortteihin. Sen jälkeen kun kaikki 
kuvat päivitetyin tiedoin oli lisätty Muskettiin, 
kävin läpi ne esineet, joista uudet kuvat puuttui-
vat. Tämä siis kertoi siitä, mitkä esineet puuttu-
vat museon kokoelmista. Samalla poistin kahteen 
kertaan luetteloidut esineet Musketista. Kirjasin 
myös pääkirjoihin huomiot puuttuvista esineistä 
tai tuplaluetteloinnista.  

Hämmästyttävää oli kuinka paljon esineitä kokoelmista oli hävinnyt, kadonnut 
tai aikoinaan poistettu ilman merkintää poistosta. Kaiken kaikkiaan kadonneita 
esineitä päivitettyjen Musketin tietojen perusteella oli 146 kappaletta.  

Tuiskulan Torpparimuseon esinekokoelmiin kuuluu tällä hetkellä 2391 esinettä, 
jotka kaikki on luetteloitu WebMuskettiin. Määrä sisältää myös aikoinaan luette-
loidut kirjat, lehdet, asiakirjat ja muutamat valokuvat,  joiden valokuvaus, skan-
naus ja muu selvitystyö rajautuivat aikataulusyistä tämän hankkeen ulkopuolelle, 
mutta toivottavaa olisi, että ne tulisi käydä läpi mahdollisimman pian.    

2.5. Riukuaitataksvärkki 
Kolmipäiväinen riukuaitataksvärkki järjestettiin Tuiskulan Torpparimuseolla 
sunnuntain 11.6.2017 sekä tiistaina 13.6. ja torstaina 15.6. Töitä tehtiin kaikki-
aan yhdeksän talkoolaisen voimin. Taksvärkin vetäjänä toimi Veikko Salo. Tässä 
savottaan osallistuneen talkoolaisen Sari Minkovitschin kuulumiset taksvärkistä: 

Sunnuntaina riukuaitataksvärkki starttasi luontevasti. Torpparimuseolta lähdimme 5-
päisenä iskuryhmänä metsälle. Sää oli silloin vielä kuiva. Yksi kaatoi moottorisahalla 
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riukuja ja tolppapuita, toiset karsivat oksia ja minä hain lähinnä karahka-aineita eli 
kuusennäreitä, joilla tolpat sidotaan ja joiden päälle riu´ut asetellaan. Hauskin osuus 
oli kuusennäreiden halkominen käsin repimällä, siihen tulee tauti.  

Talkoot etenivät Veikko Salon opastamana. Kuvat: Sari Minkovitsch. 

Eilen tiistain riukuaitataksvärkissä keihäitä aisattiin eli pystytolppia kuorittiin, teroi-
tettiin maahan tuleva pää koneellisesti ja halkaistiin riukuja käsivoimin. Tauon jäl-
keen menimme metsään hakemaan lisää karahkoita, eli kuusennäreitä sitomiseen. Ko-
keilimme, miten isomman kuusen oksa halkeaa samalla tekniikalla kuin yksittäinen 
kuusen taimi ja onnistuihan sekin - toisilta paremmin ja minulla huonommin. Sää 
selkeni illalla ja emme kastuneet. Menimme kotiin hienon ilta-auringon saattelemana. 
 

Riukuaita ennen ja jälkeen. Kuvat: Hanna Jaakola. 
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3. Yttilän Museokoulu  

Yttilän Museokoulun tavoitteiksi oli hankesuunnitelmassa mainittu, että tulee:  

Inventoida kevyesti ja digitoida Köyliön Museokoulun kokoelmasta kattava otos ja vie-
dä tiedot Köyliön Valokuvat Arkistoon. Tavoitteena vähintään 500 esineen digitointi ja 
tietojen vienti Köyliön Valokuvat Arkistoon. Museokoululla arvioidaan olevan noin 
2300 erillistä paperitavaraa ja noin 1400 esinettä. Paperitavaran osalta tavoitellaan 
myös sen järjestämistä ja kulttuurihistoriallista arvottamista. 

Järjestää “riukuaitataksvärkit”, jonka yhteydessä […] palautetaan Köyliön Museo-
koulun pihamaalle riukuaitaa. Kursseilla saatetaan perehtyä myös muiden perinteisten 
aitatyyppien rakentamiseen ja kunnostukseen osanottajamäärästä ja kiinnostuksesta 
riippuen. Mittarina pidetyt kurssit ja valmistuneet aidat. 

Laatia Köyliön Museokoululle osallistava Käyttösuunnitelma. Köyliön kunta myi 
Museokoulun vuonna 2015 Yttilän kyläyhdistykselle. Mittarina suunnitelman edis-
tyminen. Laatia Köyliön Museokoululle Kokoelmapoliittinen suunnitelma. Mittarina 
suunnitelman edistyminen. 

3.1. Kokoelmapoliittinen ohjelma  
Museotaksvärkki-hankkeen hankesuunnitelman tavoitteisiin oli kirjattu Yttilän 
Museokoulun kohdalle kokoelmapoliittisen ohjelman ja osallistavan käyttösuun-
nitelman laatiminen. Hankesuunnitelmassa mainitaan, että:  

Hankkeessa Köyliön Museokoulun osalta on tavoitteena luoda käyttösuunnitelma ja 
kokoelmapoliittisen suunnitelman kautta selvät pelisäännöt koulun toiminnalle sekä 
epävirallisena museona että nyt kyläyhdistyksen omistamana kylätalona. Kyläyhdistys 
tarvitsee kiinteistön kehittämiselle kuntaomistajaa selkeämmät ohjeet ja mahdollisuu-
det.  
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Kokoelmapolittinen ohjelma toimii ikään kuin Yttilän museokoulun käsikirjana, 
jossa esitellään museon kokoelmat ja niiden syntyhistoria sekä kokoelmien kar-
tuttamisen, ylläpidon ja saavutettavuuden periaatteet. Tavoitteena on ylläpitää 
aineistoa siten, että ne tulevat säilymään myös tuleville sukupolville. 

Yttilän Museokoulun historia ja kokoelmien synty 

Köyliön kunnanhallituksen kokouksessa 18.4.1977 päätettiin Yttilän koulusta 
perustaa Museokoulu, johon kerättäisiin lakkautetuista kouluista museoarvoiset 
esineet ja koulukirjat. Toiveena myös oli, että museoesineet luetteloitaisiin ja 
Museokoulusta tehtäisiin museoesite, mutta nämä jäivät toteuttamatta. 

Vuonna 2015 Köyliön kunta myi Yttilän Museokoulun Yttilän kyläyhdistys     
ry: lle, joka ylläpitää Museokoulun toimintaa sekä museon että koko kylän yhtei-
sen kulttuuritalon osalta.  

Suurin osa Yttilän Museokoulun esineistä on kouluun ja koulutoimintaan liitty-
viä esineitä. Museoarvoiset esineet on kerätty aikoinaan Yttilän lopetetuista kou-
luista. Samalla kartutettiin myös koulu- ja oppikirjakokoelmia. Piharakennukses-
sa sijaitsevat omina kokoelminaan myös opettajapariskunta Kovasen 1930-luvul-
la aloittama maatalousesineiden kokoelma sekä Kepolan kylästä 2000-luvun al-
kupuolella siirretty Pauli Mattilan suutarinverstaaseen kuulunut esineistö. Vain 
muutamista yksittäisistä esineistä on hankinta- tai lahjoittajatiedot tallella. Esi-
merkiksi vyötiäisen, lentokalan ja sahakalan leuan on merkintöjen mukaan 
hankkinut Arvi Huhtinen vuosina 1916-1931 tehtyjen ulkomaanmatkojen yh-
teydessä. Viimeisimmät kouluaiheiset lahjoitukset ovat Lallin koulun ikkunavit-
riinistä, jotka lahjoitettiin Yttilän Museokoululle vuonna 2016. Museokoulun 
esineistö kuuluu käyttökokoelmiin, joka tarkoittaa sitä, että suurinta osaa esineis-
töä saa esineen kunnon mukaan koskea ja käsitellä sen mukaan, miten esinettä 
on aiemmankin käytön mukaan käsitelty. Suurin osa koululuokan esineistä on 
ollut opetuksen havaintovälineitä. 
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Esinekokoelmien nykytila 

Yttilän Museokoululle ei ole aiemmin laadittu varsinaista esineluetteloa, lukuun 
ottamatta huonekohtaisia inventointeja. Museotaksvärkki-hankkeen aikana 
Museokoululle laadittiin ns. kevyt luettelointi, mikä tarkoitti sitä, että käyttöko-
koelmiin kuuluvista esineistä kirjattiin Exceliin vain tärkeimmät tiedot, kuten 
mm. esineen nimi, lyhyt kuvaus, materiaali, valmistaja, ajoitus, hankintatiedot, 
merkinnät sekä sijainti. Luetteloinnista vastasivat Hanna Jaakola sekä Sari Min-
kovitsch.  

Esineitä valokuvattiin ja luetteloitiin yhteensä 589, joista kouluesineistöön kuu-
luu 400 esinettä, maatalousaiheisia esineitä on 100 ja suutarinverstaan esineistöä 
89. Lisäksi Yttilän Museokoulun arkistomateriaali käytiin hyvin kevyesti läpi ja 
yhteensä Exceliin kirjattiin 93 kirjaa ja arkistoaineistoa.  

Esinekokoelmien kartuttaminen 

Yttilän Museokoulu tallentaa nimenomaan Köyliön alueen kouluaineistoa. Esi-
neistön kartutus aloitettiin 1980-luvulla ja suurin osa esineistä on koulutoimin-
taan liittyvää esineistöä, jotka ajoittuvat 1900-luvun alkupuolelta 1970-luvulle. 
Piharakennukseen on puolestaan kerätty maatalousaiheista esineistöä, joista suu-
rin osa ajoittuu mahdollisesti 1900-luvun alkupuolelle. Pauli Mattilan suutarin-
verstaan esineet puolestaan ajoittuivat mahdollisesti 1900-luvun puolenvälin 
vaiheille.  

Yttilän Museokoululle on jo nyt karttunut arvokas kouluaineisto Köyliön alueen 
koulutoiminnasta. Museokoulu ei toteuta tallennusta valtakunnallisesti, vaan 
pääpaino on Köyliön alueen kouluhistorian tallennuksessa. Jatkossa kokoelmien 
kartuttamisessa on huomioitava, että museo ei toimi varastona, jonne vastaano-
tetaan mitä tahansa materiaalia. Kartuntakohteena on Köyliön alueen 
koulutoimintaan liittyvä aineisto, jota ei löydy jo ennestään Museo-
koulun kokoelmista ja josta löytyy mahdollisimman kattavat kon-
tekstitiedot. Tärkeää on myös, että objekti on ehjä.  
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Museokoulun kokoelmat ovat karttuneet niin sanotun passiivisen kartunnan 
myötä eli aloitteentekijänä on toiminut objektin lahjoittaja. Aktiivinen kartunta 
voisi tulevaisuudessa keskittyä jo olemassa olevien aineistojen kontekstitietojen 
kartuttamiseen, mikä voisi olla myös osa Yttilän Museokoulun käyttösuunnitel-
maa.  

3.2. Käyttösuunnitelma 
Köyliö-seura ry:n Museotaksvärkki-hankkeen tavoitteena oli Yttilän Museokou-
lun osalta toteuttaa osallistava käyttösuunnitelma. Köyliön kunta myi Museo-
koulun Yttilän kyläyhdistys ry:lle ja kunnan toivomuksena oli, että kyläyhdistys 
kehittäisi Museokoulun toimintaa. Museotaksvärkki-hanke osallistuu kyläyhdis-
tyksen kanssa kehittämään Museokoulun toimintaa ja aktivoimaan kyläläisiä. 
Käyttösuunnitelman ovat laatineet Hanna Jaakola ja Sari Minkovitsch.  

Päärakennus  

Koulutoiminnan loputtua Museokoululla on ollut aktiivista toimintaa jo vajaan 
neljänkymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä Museokoulun sisätilat ovat kylä-
läisten kudonnan ja käsityön harrastajien käytössä sekä yhdistysten toiminta- ja 
kokouspaikkana. 

Iso luokkahuone on säilytetty mahdollisimman vähin muutoksin vanhassa asus-
saan kertomassa entisajan koulunkäynnistä. Suurin osa vanhasta kouluesineistös-
tä on esillä tässä huoneessa. Kylässä asuvat Liisa Palonen ja Ilmo Huhtinen ovat 
tulleet kertomaan vieraileville ryhmille, millaista koulunkäynti oli heidän lap-
suudessaan.  Luokassa vierailevat syksyisin ja keväisin lähikoulujen oppilaat, sil-
loin kun heillä on kotiseutuun liittyviä teema- ja liikuntapäiviä tai pieni luokka-
retki. Myös päiväkotiryhmät ovat tulleet katsomaan luokkaa ja samalla leikkineet 
ja syöneet eväitään Museokoulun leikkikentällä. 
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Iso luokkahuone. Kuva: Jaakko Ojala. 

Koska koulun vanhat oppilaat eivät ole aina paikalla kertomassa koulusta, 
museokoululuokkaan tai eteiseen voisi suunnitella pienimuotoisen, muutaman 
esitystaulun kokoisen näyttelyn, jossa esitellään vanhaa koulunkäyntiä ja raken-
nuksen omaa historiaa. 

Isossa luokkahuoneessa on järjestetty säännöllisesti luentoja eri aiheista sekä 
musiikillisia tapahtumia ja juhlia. Tilaan mahtuu hyvin noin kolmenkymmenen 
hengen yleisö, silloin kun keskellä olevat koulupulpetit jätetään paikoilleen. 

Pienemmässä luokassa sijaitsevat tällä hetkellä kutojien kangaspuut. Luokka on 
toiminut aiemmin voimistelusalina, josta muistuttavat puolapuut ja voimistelu-
renkaat.  

Entinen voimistelusali on nykyisin kutojien käytössä. Kuva: Jaakko Ojala. 
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Talviaikaan opettajan huoneistossa järjestetään kerran kuussa olohuonepäiviä, 
jolloin koululle voi tulla vapaasti seurustelemaan, pelaamaan pelejä tai luke-
maan. Sukututkimusryhmä kokoontuu tiloissa myös kerran kuussa juttelemaan 
ja kertomaan oman tutkimuksensa ongelmakohdista. Samalla ryhmä kokoaa 
yhdessä tietokantaa Köyliön torppareista 1860-luvulta 1920-luvun alkuun. Myös 
ompeluseura on kokoontunut opettajan huoneistossa säännöllisesti talviaikaan. 
Huoneisto on vuokrattavissa myös pieniin, enimmillään noin 20 hengen yksityi-
siin tilaisuuksiin. 

Opettajan huoneisto, johon kuuluu etuhuone ja takahuone. Kuvat: Jaakko Ojala. 

Vuonna 2018 Yttilän Kyläyhdistys haki Leader-tukea Museokoulun keittiön ja 
saniteettitilojen kunnostukseen. Tilojen kunnostus mahdollistaisi suurempien, 
kuten rippi- ja ylioppilasjuhlien järjestämistä Museokoululla.  

Piharakennus  

Keltaisessa piharakennuksessa sijaitseva Rompetori on auki kesäaikaan iltatorin 
yhteydessä kerran kuussa tiistai-iltapäivisin sekä Syysmarkkinoilla. Tila oli aikai-
semmin puukäsityöluokkana ja 1980-luvulla nuorisotilana. Keltaisen rakennuk-
sen toisessa päädyssä on Kepolan kylästä siirretty Pauli Mattilan suutarinverstas 
ja opettajapariskunta Kovasen 1930-luvulla aloittama vanhojen maatalousesi-
neiden kokoelma. Näihin kokoelmiin yleisö saa tutustua Museoviikon sunnun-
taina toukokuussa, Avoimet kylät -päivillä kesäkuussa sekä Syysmarkkinoiden 
aikaan. Kokoelmia esitellään myös yksittäisestä pyynnöstä. 
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Piharakennuksen veistosali on nyky-
ään ”rompetorina”. Kuva: Jaakko 
Ojala. 

Keltaisessa rakennuksessa on ny-
kyisen rompetorin huoneen vie-
ressä vanha keittiöhuone sekä ta-
kahuone, joille ei ole määritelty 
tarkkaa käyttöä. Tällä hetkellä 
keittiötila toimii ovien ja ikkunoi-
den korjaustilana ja pienessä ta-

kahuoneessa on sekalaista kouluesineistöä. Keittiötila toimisi vastaisuudessakin 
hyvin työtilana, johon takahuoneen voisi liittää. Takahuoneessa oleville esineille 
täytyisi kuitenkin löytyä muualta sopiva säilytystila. Vesi- ja viemäriliittymää 
keittiötilassa ei ole enää, ja se on tilan käytössä rajoite. 

Piharivin tuvassa on nykyisin suutarinverstas ja peräkamarissa on esillä maatalouteen 
liittyvä esineistö. Kuvat: Jaakko Ojala. 

Talousrakennus  

Museokoulun talousrakennuksen huonetilat ovat tällä hetkellä säilytystiloina ja 
sellaisina niitä vastaisuudessakin tarvitaan. Tiloissa on myös muiden paikallisten 
seurojen ja yhdistysten tavaroita kuin pelkästään Yttilän kyläyhdistyksen. Ta-
lousrakennuksen tiloista erottuu kehitettäväksi vanha kolmen huonetilan sauna 
(puku-, pesu ja löylyhuone), josta saisi pienin muutoksin yksinkertaisen kesäma-
joitustilan esimerkiksi Pyhän Henrikintien pyhiinvaeltajille. Tilan teknisinä on-
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gelmina ovat vesiliitännän ja käymälän puute. Käymälän voisi toteuttaa puucee-
nä koulun vanhoihin käymäläkoppeihin samassa rakennuksessa, mutta vesiliitän-
tä eristämättömässä kylmässä rakennuksessa on työläämpi toteuttaa. Vaihtoeh-
toisesti vanhan saunatilan käyttäjille voisi tarjota mahdollisuutta käyttää Museo-
koulun yhteydessä olevia keittiö- ja käymälätiloja. 

Pihapiiri  

Lasten leikkikenttä Museokoulun eteläisessä päädyssä on ympärivuotisesti pie-
nemmän väen käytössä. Museokoulun leikkikentällä on ohjattua leikkikenttä-
toimintaa kesäkuussa joka toinen vuosi. Ohjaajat ovat vuorovuosina joko 
Museokoulun leikkikentällä tai Lallin koulun kentällä. Nuorten leikkikenttäoh-
jaajien palkkaaminen on paikkakunnalla toimivien yhdistysten yhteinen voi-
manponnistus. Leikkikentän välineiden kunnossapito ja nurmikonleikkuu leikki-
kentän osalta ovat Säkylän kunnan vastuulla. 

Museokoulun läntisellä sivulla on Köyliim Mölkky 03 ry:n ja Yttilän kylätoimi-
kunnan yhteisesti rakentama mölkkykenttä, jota on joinakin talvina myös jäädy-
tetty. Köyliim Mölkky 03 ry harjoittelee kentällä ja pitää kenttää käyttökunnossa. 
Kesäisin Köyliö-seuran järjestämillä kolmipäiväisillä Köyliö-päivillä kentällä pe-
lataan lauantaipäivänä kylien kesken tiukka mutta lämminhenkinen mölkkykisa. 
Kenttää on käytetty lajin esittelemiseen esimerkiksi Syysmarkkinoilla, jolloin siel-
lä on pelattu pikamölkkykisat. 

Syysmarkkinoiden järjestäminen syyskuun toisena viikonloppuna on ollut Ytti-
län kyläyhdistyksen jokavuotinen perinne. Aikaisemmin syysmarkkinat pidettiin 
vanhan Sepon kaupan edessä, mutta kauppa lopetti toimintansa joulukuussa 
2014. Vuodesta 2015 lähtien on Syysmarkkinat pidetty Museokoulun pihalla. 
Toistuva ongelma markkinoiden aikaan on sopivan pysäköintitilan löytyminen 
autoille.   Autoja on pysäköity tien varteen, naapureiden pihoille ja niitetylle vil-
japellolle Kuustontien viereen. Peltojen käyttö paikoitustilana on ongelmallista, 
koska tilan löytyminen on riippuvainen sadonkorjuun ajoituksesta ja viljelykier-
rosta: samalla pellolla on eri kasvilajikkeita eri vuosina. 
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Pihan istutuksia on toteutettu vuosien saatossa ilman kokonaista suunnitelmaa, 
mikä aiheuttaa erilaisia ongelmia joko pihan käytössä, hoidossa tai rakennusten 
kunnossa. Rakennusten vaarana ovat liian lähellä rakennuksia kasvavat puut ja 
pensaat. Keltaisen rakennuksen takana olleen korkean kuusirivin kaataminen n. 
10 vuotta sitten on aiheuttanut kritiikkiä. Istutusten suunnittelu jonkin ajanjak-
son mukaan, esimerkiksi 1930–1950 -luvut, voisi tuoda menneen kouluajan 
teeman myös ulkotiloihin. Tiedetään, että keltaisen rakennuksen ja saunapäädyn 
välissä oli Kovasen opettajapariskunnan aikana hedelmäpuita, ja että Köyliön 
Vanhastakartanosta lahjoitettiin koivuntaimia aidan kivipaasien keskelle istutet-
tavaksi pohjoissivulle. Pihasuunnitelma istutus- ja hoitosuunnitelmineen olisi 
hyödyksi pitkällä tähtäimellä. 

Museokoulun piharakennus. Kuva: Hanna Jaakola. 

Oman kehityssuunnitelman tarvitsisi myös luoteisosa Museokoulun tontista, joka 
tällä hetkellä seisoo pusikoituneena ja käyttämättömänä, syvän ojan erottamana 
muusta tontista. Tontinosan käyttöä esimerkiksi paikoitustilana on pohdittu, 
mutta se vaatisi tieliittymän rakentamista Hiisintien varteen sekä nurmikon tai 
sora-alueen pohjatöitä riippuen siitä, halutaanko alueelle myös muuta käyttöä. 

Pihalla on nykyään kyläyhdistyksen iso metallinen paperinkeräysastia talousra-
kennuksen edessä, joka tarvitsisi ympärilleen aitauksen näkösuojaksi. Pihalta 
puuttuu myös kunnollinen ilmoitustaulu. 
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”Mitä täällä voisi tehdä?”  

Alusta asti oli selvää, että Yttilän Museokoulun käyttösuunnitelman yhteydessä 
kaivataan paikallisten ääntä. Aikaisemmin perinteinen paperikysely ei ole tuot-
tanut Museokoululle toivottua tulosta. Sari Minkovitschin ideoimana päätimme 
koittaa liitutaulun ja liidun voimaa, ja pistimme kyselyn pystyyn samaan aikaan  
pihamaalla järjestettyjen syysmarkkinoiden kanssa. Jo aiemmin olen Museotaks-
värkin blogissa Yttilän Museokoulun tulevaisuus?, Esinevalokuvaustalkoot olivat tältä osin 
tässä – mitä seuraavaksi? ja Yttilän Museokoulun tarina osa 1. päivityksissä kysellyt luki-
joilta heidän ajatuksiaan Museokoulun toiminnan kehittämisestä, mutta kom-
menttikentät ovat toistaiseksi jääneet tyhjiksi.  

Liitutaululla kysyimme: Mitä täällä voisi tehdä?  

Vastaukseksi saimme: Kuvata elokuva, aikuisten vanhanajan leikkipäivä 
(kirkonrottaa, pikipataa jne.), maalata ja piirtää sisätiloista kuvia, lukupiiri, kir-
joituspiiri, kertoa Köyliöstä, virkkaus- ja neulontailtoja, opetella kaunokirjoitus-
ta, kuvauttaa itsensä esimerkiksi rippi- ja ylioppilaskuvissa.  

”Mitä täällä voisi tehdä?” Kuvat: Hanna Jaakola. 

Näistä kommenteista  kannattaa ottaa vinkkiä. Esimerkiksi vanhanajan leikki-
päivä voisi olla koko perheen tapahtuma, joka kerää perheitä Museokoulun yh-
teyteen. Koulun autenttista miljöötä kannattaa hyödyntää erilaisissa kuvauksissa, 
joten sitä  kannattaa mainostaa. Jaakko Ojalaa voisi pyytää ottamaan muutaman 
esimerkkikuvan, jotka kannattaa laittaa esille verkkosivuille.   
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Agda Enlundin kasvio 

Esineinventoinnin yhteydessä löytyi myös todellisia aarteita, nimittäin vuoden 
1894 ja 1917 kasviot, jotka ovat myös poikkeuksellisen hyvin säilyneitä. Haurai-
den kasvioiden osalta pohdimme, missä niitä säilytettäisiin ilman, että ne olisivat 
piilossa kaapissa, vaan pääsisivät nähtäville, mutta kuitenkin niin, ettei niihin 
pääsisi koskemaan. Vitriinit ovat kalliita ja sopivatko ne käytännölliseen ja au-
tenttiseen kouluympäristöön? Satakunnan Museon esinekonservoija Kaisa Lin-
dewall ehdotti, että kasvio laitettaisiin vanhaan pulpettiin, jonka päälle laitetaan 
pleksi. Pulpetin kansi puolestaan suojaisi valolta. Kaiken lisäksi kustannukset oli-
sivat vähäiset ja jopa kyläyhdistys voisi pleksin kustantaa.  

Kasviot voisivat myös aktivoida koululaisia 
keräämään oman tai yhteisen kasvionsa. 
Vanhat kasviot toimisivat malleina, joita 
koululaiset pääsevät ihailemaan ja van-
hoista kasvioista kopioitaisiin samanlaiset 
kasvikortit, joihin lapset voisivat kirjata 
kasvien tiedot ylös. Voisi myös pohtia kas-
vioiden ympärille koottavaa näyttelyä, jo-
hon voisi kerätä esille kasveihin/kasvistoi-
hin/biologiaan liittyviä esineitä.   

Agda Enlundin kesinä 1893 ja 1894 keräämä 
kasvio. Kuva: Jaakko Ojala. 

Yttilän Museokoulu osallistui Suomen Ko-
tiseutuliiton Suomi 100-haasteeseen, joka haastoi Suomen museoita jakamaan 
itsenäisen Suomen tarinaa esine kerrallaan. Yksi esine - tuhat tarinaa -haaste kan-
nusti museoita kertomaan yhdellä esineellä jotain olennaista paikkakunnastaan, 
kotiseudustaan tai mahdollisesti koko Suomesta. Museokoulu osallistui haastee-
seen Agda Enlundin kasviolla. Esine ja tarina ovat nähtävillä täältä: https://
www.flickr.com/photos/kotiseutuliitto/sets/72157665972237095 
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3.3. Esinevalokuvaustalkoot 
Ensimmäiset esinevalokuvastalkoot järjestettiin Yttilän Museokoululla 4.7.2017. 
Museokoulun talkoot poikkesivat Tuiskulan Torpparimuseon talkoista siten, että 
samalla, kun esineitä inventoitiin ja valokuvattiin, ne myös numeroitiin. Muilta 
osin talkoot etenivät jo rutiininomaisesti. 

Yttilän Museokoululla järjestettiin kesän ja syksyn 2017 aikana viidet talkoot. 
Yhdet talkoot jouduimme perumaan osallistujien puuttumisen takia. Kaikkiaan 
talkoisiin osallistui yhteensä 13 henkilöä. Museokoulun esineiden kuvauksesta 
vastasi Jaakko Ojala ja Emilia Helminen kuvasi Museokoulun piharakennuksen 
maatalouteen liittyvät esineet ja suutarinverstaan esineistön.  

Yttilän Museokoululla vahtia piti Museokoira Reima. Kuvat: Hanna Jaakola. 

Myös Yttilän Museokoululle talkoolaisten saanti oli hankalaa ja vaati oman 
työnsä. Kaikki eivät ilmoittautuneet etukäteen ja vasta talkoissa selvisi osallistu-
jien määrä; tuliko heitä ollenkaan vai jopa liikaa, jolloin tekemistä ei riittänyt jo-
kaiselle. Paras keino myös Yttilän talkoiden osalta oli tarttua puhelimeen ja kut-
sua talkoolaiset paikalle. 
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3.4. Esineluettelointi 

Museokoululle laadittiin hankkeen aikana ns. kevyt luettelointi. Luetteloinnista 
vastasivat allekirjoittanut sekä Sari Minkovitsch. Ennen luetteloimista myös Ytti-
län Museokoulun esineistä otetuista valokuvista rajasin ja kloonasin kuvissa nä-
kyvät esinenumerolaput pois. 

Esineitä luetteloitiin yhteensä 589, joista kouluesineistöön kuuluu 400 esinettä, 
maatalousaiheisia esineitä on 100 ja suutarinvertaan esineistöä 89. Valokuvaa-
matta ja luetteloimatta jäivät esineet, jotka olivat pahasti rikki ja esineet, jotka 
eivät selkeästi kuuluneet Yttilän koulutoimintaan. Suurin osa esineistä on hyvä-
kuntoisia. Inventoinnin yhteydessä poistimme kokoelmista muutaman huono-
kuntoisen esineen, kuten hiirien syömät nahkakengät, jotka olivat toimineet usei-
ta vuosia hiirien pesänä. 

Kuvat: Jaakko Ojala ja Emilia Helminen. 

Yttilän Museokoulu ei ole virallisesti museoksi luokiteltu museo, vaan museota 
ylläpidetään Yttilän kyläyhdistyksen voimin. Luettelointia ei näin ollen tehty Sa-
takunnan Museon ylläpitämään tietokantaan. Esinetiedot ja –kuvat ovat kuiten-
kin siirretty alkuvuodesta 2018 Köyliön valokuvat-arkistoon, josta ne ovat digi-
taalisesti kaikkien saavutettavissa.  

Lisäksi Yttilän Museokoulun arkistomateriaali käytiin hyvin kevyesti läpi ja ylös 
kirjattiin vain ne kirjat ja materiaalit, jotka liittyvät Köyliöön sekä merkittävim-
mät koulutoimintaan liittyvät opetusmateriaalit. Luettelointi suoritettiin tiloittain 
ja kaapeittain. Yhteensä Exceliin kirjattiin 93 kirjaa ja arkistoaineistoa. 
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3.5. Riukuaitataksvärkki 
Kolmipäiväinen riukuaitataksvärkki järjestettiin Yttilän Museokoululla 
21.-22.5.2018 ja 5.6.2018. Vetäjänä toimi tuttuun tapaan Veikko Salo. Talkoo-
lainen Sari Minkovitsch kuvaili ja kuvitti Yttilän Museokoulun riukuaidan val-
mistuksen etenemisen:  

Maanantai-iltana 21.5.2018 suuntasi Yttilästä kuuden talkoolaisen joukkio Karhian 
metsään riukuaita-aineksia noutamaan. Sää oli poutainen, sopivan lämmin ja vähä-
tuulinen, lähes täydellinen. Tuulen puute tosin hyödytti erityisesti hyttysiä, mutta työn 
touhussa nuo luontomme runsaslukuiset inisijät melkein unohti. 

Reijo Kivimäki tuli opastamaan oman metsälohkonsa karsimista. Metsässä oli erin-
omaisen lähellä kaikki puuaines, jota aidantekoon tarvitaan: ojanpenkoissa karahkojen 
tekoon kuusennäreitä yllin kyllin, ja isojen lähes täysi-ikäisten kuusten keskellä riuku- 
ja tolppapuita tiheissä ryhmissä siellä täällä. Talkoolaisten ei tarvinnut samoilla met-
sässä kuin muutamia kymmeniä metriä eri suuntiin moottorisahojen, kirveiden ja vesu-
reiden kanssa kun tarvittava määrä puuta oli jo koossa. Kahdella talkoolaisella, Anne-
lilla ja Päivillä, oli erityisen tyylikkäät pikku kirveet. Ne toimivat hyvin myös karahko-
jen halkaisussa, puukkoa ei silloin tarvittu. 

Tyylikästä ja reipasta talkootunnelmaa. Kuvat: Sari Minkovitsch.  

Ryhmä alkoi Veikko Salon opastuksella katkoa puita ja repimään näreistä karahkoja. 
Metsässä harjoiteltiin myös riukujen tekoa halkaisemalla kokeeksi puunrunko kahdella 
kirveellä. Työ aloitettiin puunrungon yläpäästä aivan kuten paljon pienempien karah-

"31



kojenkin kanssa. Aloitettua halkeamaa löi ja väänsi ensimmäinen ja toinen tuli perässä 
ja avusti halkeaman etenemistä omalla kirveellään. Tällaiseen vääntävään työhön ei-
vät ehkä sovellu kaikki nykyiset halkaisukirveet. 

Puolessa välissä illan urakkaa söimme Merja Mikkolan laatimia evässämpylöitä, 
kaurakeksejä ja joimme kahvia ja vettä. Kahvipöytä oli katettu kukkivalle mustikka-
mättäälle. On vaikea kuvailla, miltä keväinen metsä tuoksui sinä iltana. Jostakin 
kuulimme käen kukunnan kaikuvan ja kertautuvan metsän läpi taukopaikkaamme. 
Sellaisena iltana ei olisi tarvittu minkäänlaista ylimääräistä syytä mennä metsään. 

Illan päätteeksi tolpat ja riukupuut jätettiin metsään odottamaan seuraavaa päivää ja 
siirtoa Museokoulun pihalle. Valmiiksi repimällä halkaistut karahkat otettiin mukaan 
henkilöauton taakse. Museokoululle päästyämme, karahkat upotettiin kivipainojen 
avulla Utterinojaan veden alle odottamaan aidan kokoamista. 

Tiistai-iltana 23.5. talkoolainen Hannu toi aita-ainekset Museokoululle. Pihalla kel-
taisen talon päädyssä kaksi ennakkoluulotonta talkoolaista, Asser ja Jari ryhtyivät 
riukujen halkaisuun. He tunnustivat, että vasta viidennen puunrungon jälkeen he al-
koivat päästä jyvälle, miten operaatio oikeasti pitäisi tehdä. Kaksi tuntia he jaksoivat 
työtä tehdä, mutta puut olivat kovin kuivia – sadetta ei ollut saatu kolmeen viikkoon. 
Loput puut piti jättää odottamaan muita halkaisukeinoja. Riukuaidan teko selvästikin 
vaatii keväänkosteaa puuta. 

Luonto oli voittanut, nyt tekniikka paikkasi sen mitä sää ei meille luovuttanut (eli kos-
teita puita). Torstaina 31.5. Lauri ja Jari sirkkelöivät loput riukupuut halki Laurin 
pihassa. Näistä riu´uista tuli hyvin erinäköisiä kuin aiemmin kirveillä halkaistuista. 
Yttilän Museokoulun riukuaita tulee olemaan kokeena, kestääkö halkaistu riuku pi-
tempään kuin sahattu riuku, ja kumpi riuku on kauniimpi. Sen me näemme muuta-
man vuoden kuluttua. 

Tiistaina 5.6. Veikko Salo tuli neuvomaan riukuaidan rakentamista samalla tavoin 
kuin vuosi sitten Tuiskulan Torpparimuseon luona. Talkoolaisia oli viitisen henkilöä, 
joka oli ihan riittävä määrä kapeaan Utterinojan penkkaan. Työtä kävi ihmettelemäs-
sä moni Museokoulun etupihalla pidettävän Iltatorin vieraista. 
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Aita alkaa kohota Yttilän Museokoulun pihapiiriin. Kuvat: Sari Minkovitsch. 

Keihäitä varten lyötiin rautakangella reiät pareittain maahan ja ensimmäinen karahka 
sidottiin 10 – 15 cm:n korkeuteen maasta ensimmäisen keihäsparin ympärille. En-
simmäinen riuku laskettiin tämän sidotun karahkan varaan keihäsparin keskelle siten, 
että puun paksumpi tyvipää tuli ylöspäin ja latvaosa lepäsi maassa. Nämä ensimmäi-
set karahkat ja riu´ut määräsivät koko aidan riukujen kaltevuuden. Kun ensimmäiset 
riu´ut lepäsivät paikallaan, aita alkoi valmistua nopeaa vauhtia. Pian aitaa oli val-
miina kymmenisen metriä. Työt lopetettiin siihen kun keihäspuut loppuivat: edellisenä 
keskiviikkona sahattuja riukuja ei ollut ehditty käyttää tähän aidanpätkään vielä ol-
lenkaan. 

Riukuaita -talkoolaisilla oli hauska taukopiste: Betonista muovatun varsan sisuksiin 
oli kätketty teräksinen mehusäilö, ja kattimatti-mehua sai valutettua pahvimukiin 
eläimen häntää nostamalla. Varsan on tehnyt kylän ITE- taiteilija Lauri Huhtinen. 
Laite oli niin lystikäs, että sen ympärille kerääntyi pieniä seurueita hymyissä suin niin, 
että jotkut alkoivat epäillä varsan sisuksissa olevan jotakin miestä vahvempaa. Näin ei 
sentään tällä kertaa ollut. 

Tuulisen ja kylmänkin talkooillan päätteeksi, ihmisten mentyä koteihinsa, Museokou-
lun keltainen rakennus hieraisi ilta-auringon kultaamia lasisia ikkuna-silmiään ja 
verkkaisesti ihmetteli, että eikös tuossa joskus tuollainen riukuaita ollutkin…nuoruu-
dessani. 
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4. Räisälä-museo 

Museotaksvärkki-hankkeen hankesuunnitelmassa on Räisälä-museon kohdalla 
tavoitteissa toivottu, että tulee:  

	 Inventoida ja viedä WebMusketti-tietokantaan Räisälä-museon esinekokoelmasta n. 70 
	 esineen tiedot. Digitoida valokuvaamalla esinekokoelman n. 580 esinettä julkaisukel	poi-
	 siksi kuviksi. Yhdistää kokoelman WebMusketti-tiedoista kattava otos Satakunnan 	
	 Museon hyväksymään valokuva-arkistoon. 

4.1. Esinevalokuvaustalkoot  
Räisälä-museon osalta Museotaksvärkki-hanke pääsi starttaamaan vasta syksyllä 
2017. Räisälä-museoon avautui 19.5.2017 vaihtuva näyttely Aktivismi ja jääkärilii-
ke Räisälässä, joka työllisti henkilökuntaa alkukesästä, joten päätimme Räisälä-
museon museovastaavan Antti Kuisman kanssa, että palaamme Museotaksvärk-
ki-hankkeen asioissa asiaan vasta syksyllä.  

Museotaksvärkki-hanke järjesti elokuun lopussa 2017 Räisälä-museossa kolmet 
talkoot sekä vuoden 2018 alussa vielä kahdet, joista toiset talkoot pidettiin Ko-
kemäen kansanopiston perinnehuoneella Teljän talossa. Yhteensä talkoisiin osal-
listui neljä talkoolaista. Jaakko Ojalan lisäksi yhtenä talkoopäivänä valokuvauk-
sesta vastasi Emilia Helminen. Valokuvia esineistä kuvattiin yhteensä 482 kappa-
letta. Lisäksi Jaakko Ojala ja Antti Kuisma skannasivat vuoden 2018 alusta sata 
Räisälän kansanopiston ryhmäkuvaa.  

Valokuvaamatta ja inventoimatta jäivät sellaiset esineet, jotka kuuluvat käyttö-
kokoelmiin tai eivät liity Räisälään tai räisäläisyyteen mitenkään. Tällaiset esi-
neet olivat mm. tyhjät pullot tai lasi- ja posliinitavara ym., joita oli huudettu 
huutokaupasta museon kokoelmiin. Myös muutamia yksittäisiä esineitä, kuten 
mitaleja, pirtoja ja äänilevyjä jätimme valokuvaamatta, koska niitä kokoelmista 

"34



löytyi useampi kappale. Kuvaamatta jäivät myös 725 kappaletta kuvalaattoja, 
joka vaatisivat oman projektinsa ja aikansa niiden kuvaamiseen. 

Talkoita pidettiin Räisälä-keskuksen lisäksi myös Kokemäen kansanopiston perinne-
huoneella. Kuvat: Hanna Jaakola.  

4.2. Esineluettelointi 
Räisälä-museon kokoelmat ovat pääosin karttuneet lahjoituksin. Kokoelmien 
painopiste on arkipäivän esineistössä, joka ajallisesti keskittyy elämään Räisäläs-
sä ennen sotia ja räisäläisten asettumiseen uusille asuinsijoilleen nyky-Suomessa. 
Merkittävimmät lahjoitukset ovat Niilo Seljannin lahjoittama Räisälän kansan-
opistoon liittyvät esine-, valokuva- ja arkistomateriaali. Kirjastosta löytyy Heikki 
Kähärän lahjoittama kirjavalikoima kouluneuvos Matti Kähärän laajasta kirjas-

tosta. Merkittävän erillisen osion kokoelmista 
muodostaa lahjoituksena saatu, toimintansa lo-
pettaneen Räisälän kansanopiston jäämistöstä 
koottu kokonaisuus, josta osa on myös nähtävillä 
Kokemäen Teljän talossa sijaitsevassa kansanopis-
ton perinnehuoneessa. Kansanopiston perinne-
kokoelma sisältää runsaasti valokuva-aineistoa ja 
oppilasmatrikkelitietoa. Kaiken kaikkiaan Räisä-
lä-museon esinekokoelmista löytyy 1374 esinettä.   

Neuvostoliittolainen sotilaskypärä. Kuva: Jaakko Oja-
la.  
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Ennen luetteloimista myös Räisälä-museon esineistä otetuista valokuvista rajasin 
ja kloonasin kuvissa näkyvät esinenumerolaput pois. Luettelointi aloitettiin vuo-
den 2018 alussa, jonka suoritin Räisälä-museon museovastaavan Risto Pohjalan 
kanssa. Pidin Ristolle Musketti-koulutusta Räisälä-museossa helmikuun puolessa 
välissä, jonka jälkeen jaoimme luetteloimattomat esineet ja niihin kuuluvat luo-
vutusasiakirjat. Yhteensä luetteloimme 89 luetteloimatonta esinettä Muskettiin.  

Rukinlapa. Kuva: Jaakko Ojala.  

Luetteloinnin jälkeen maaliskuun lopulla kokoonnuimme jälleen Risto Pohjalan 
kanssa Räisälä-museoon ja tällä kertaa luetteloimattomat esineet saivat oikean 
esinenumeron diaarionumeron sijaan. 

Tärkeää oli, että Risto oli luetteloinnissa mukana, jotta hänellä olisi keinoja 
myös jatkossa huolehtia esinekokoelmien luetteloinnista, lahjoituksia kun näyt-
täisi tipahtelevan Räisälä-museoon hyvään tahtiin. Enää ei luetteloimattomia 
esineitä kannata jättää luetteloimatta pitkiksi ajoiksi, vaan luettelointi olisi hyvä 
suorittaa melko pian lahjoituksen jälkeen, kun lahjoittaja ja kontekstitiedot ovat 
vielä tuoreena mielessä.  

Myös Räisälä-museon Musketin esinekortit olisi hyvä käydä läpi ja tiedot päivit-
tää tähän päivään. Päivitys olisi hyvä käydä läpi, mikäli valokuvat tullaan siirtä-
mään Köyliön Valokuvat-arkistoon. Mallia esinekorttien päivitykseen voi ottaa 
hankkeen aikana luetteloiduista esinekorteista.  
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5. Köyliön kappeliseurakunta  

Köyliön kappeliseurakunnan tavoitteiksi on kirjattu hankesuunnitelmaan, että 
tulee:  

	 Tarkastaa pääosin Köyliön kappeliseurakunnan ja osin Köyliö-Säkylän seurakunnan 
	 aineellisen kulttuuriperinnön tila. Seurakunnissa, niiden toiminnassa, toimitiloissa ja 
	 esineistössä on tapahtunut paljon muutoksia edellisten inventointien jälkeen. Tarkaste-
	 taan tilanne, arvioidaan toimenpiteiden tarve ja vaativuus. Resursseista ja työmäärästä 
	 riippuen inventoinnin täydentäminen tai uusi hankesuunnitelma yhteistyössä seurakun-
	 tien ja Säkylä-seuran kanssa. 

Museotaksvärkki-hanke osallistui myös Köyliön kappeliseurakunnan aineellisen 
kulttuuriperinnön selvitystyöhön. Köyliön kappeliseurakunnan osalta olin yh-
teydessä Köyliön kirkollisvaltuustoon kuuluvaan Tuula Kytövuoreen ja sovimme 
tapaamisen tiistaille 20.6.2017. Tapaamiseen osallistui lisäksi Satakunnan 
Museon maakuntatutkija Akuliina Aartolahti, Museotaksvärkki-hankkeen johta-
ja Mikko Eskola, Ulla-Maija Tupala sekä suntio Eija Pajula. Tapaamisessa selvi-
si, ettei suurimman osan arvoesineistön tämän hetkisestä sijainnista ole tietoa. 
Varsinkin Köyliön kirkon esineistön tämän hetkinen sijainti on epäselvä, koska 
esineet siirrettiin muualle remontin tieltä, mutta minne? Esimerkiksi 1600-luvun 
messukasukoiden sijainnista ei ole tietoa. Myös 1600-luvun messukasukoiden 
tämän hetkinen kunto huolestuttaa. Toinen askarruttava kysymys oli, se että, 
mitä seurakunnan kuuluu inventoida? Esimerkiksi inventoidaanko Laila ja Veijo 
Sahan vuonna 2013 testamenttaama Rantamaan tilan irtaimisto miten ja min-
ne? 

Tapaamisen yhteydessä sain haltuuni kopiot tämän hetkisestä arvoesineluettelos-
ta. Viimeisin luettelo on vuodelta 2003. Arvoluettelo kattaa kaiken muun paitsi 
kuntavaakunat, hallitsijavakuutukset, hallitusmuodoista kertovat taulut, hallitsi-
jan kirjeet, valokuvat, kirjat ym. kirjalliset tuotteet, kirkon ulkopuoliset hauta-
merkit, muistomerkit sekä muut rakennusten ulkopuolella olevat esineet. Osa 
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huonekaluista ja Vuorenmaan kirkonkellot on rajattu pois luettelosta. Arvoluet-
telosta puuttuvat myös käyttöesineet.  

Köyliön kappeliseurakunnan osalta olen ollut yhteydessä Pirkanmaan maakun-
tamuseon maakuntamuseotutkijaan Anu Salmelaan. Hän tiesi kertoa, että seu-
rakuntien käyttämää tietokantaa parhaillaan päivitetään, joten kirkkohallituksen 
sivuilta ei ole tällä hetkellä ladattavissa uutta eikä vanhaa tietokantaa. Hän ei 
osannut kertoa, milloin päivitetty versio olisi jälleen saatavilla. 

Sahan sisarusten testamenttaaman irtaimiston selvitystyötä jatkoin 22.9.2017, 
jolloin sovin Tuula Kytövuoren kanssa, että menen selvittämään, minkälaisesta 
kokoelmasta on kysymys. Köyliön seurakuntatalolla minua oli vastassa Ulla-
Maija Tupala, joka tietää eniten Sahan esineistön tämän hetkisistä sijanneista.  

Köyliön seurakuntatalolta löytyi noin 15 Sahan jäämistöön kuuluvaa esinettä, 
joista vihkipallit ja pienen kaapin on entisöinyt Pentti Laine vuonna 2015. Vih-
kipallien tekstiilikirjonnan entisöi Sirkka Salo. Joukossa oli myös ”Sukupuu”-ni-
minen ryijy ja muutama pöytäliina, puulautasia ja -lusikka, potta, kaappi, raa-
mattu ja kipsikoriste-esineitä.  

Sahan puumerkillä varustetut puulautaset ja puulusik-
ka. Kuva: Jaakko Ojala.  

Köyliön kirkon ja hautausmaan vieressä sijaitsevas-
sa monitoimitilana toimivassa Järvisalissa meitä 
odotti suntio Keijo Salmi, jolla puolestaan oli par-
hain tieto Järvisalin esineistöstä. Järvisalista löytyi 
vaatekaappi, jossa oli varsin mielenkiintoinen ri-
pustusmekanismi, vuonna 1870 tehty Isotalon ryi-
jy, suvimattoja, valokuva Sahan sisaruksista Ran-

tamaan tilalla 1930-luvulla sekä pannuja. Järvisalissa Sahan esineitä oli yhteensä 
8. Kirkon puutarhureiden verstaalta löytyi lisäksi penkki, joka ilmeisesti tullaan 
kunnostamaan.  

Alkuvuodesta 2018 laadin lyhyen raportin kuvineen, jonka toimitin Tuula Kytö-
vuorelle sekä Museotaksvärkki-hankkeen työryhmälle. Suunnitteilla on myös 
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mahdollinen jatkohanke, jonka aikana olisi tärkeää selvittää esineiden sijainnit, 
kirkkotekstiilien kunto ja säilytysolosuhteet sekä mahdollisesti päivittää arvoesi-
neluettelot päivitettyyn Access-sovellukseen. Lisätietoa seurakuntien kulttuuripe-
rinnön hoidosta löytyy osoitteesta: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?
Open&cid=kulttuuriperinto    

6. Köyliön Valokuvat-arkisto  

Museotaksvärkki-hankkeen hankesuunnitelmaan on kirjattu sekä Tuiskulan 
Torpparimuseon että Yttilän Museokoulun tavoitteisiin, että:  

Osa valokuvista ja tiedoista viedään myös Köyliön Valokuvat Arkistoon.  

Ensimmäiset siirrot tehtiin vuoden 2018 alusta. Tärkeintä oli saada Yttilän 
Museokoulun esinekuvat ja -tiedot kiireesti talteen sähköiseen arkistoon. Siirrois-
ta vastasi Markku Vainio-Pekka. Vastasin Kalevi Salmin kanssa oikean sisällön 
tuottamisesta. Museokoulun siirtoa helpotti se, että esineluettelot olivat valmiiksi 
tehty Excel-taulukkoon, josta tarvitsi karsia vain turhat tiedot pois. Köyliön Va-
lokuvat-arkiston alustan näkymiä jouduttiin jonkun verran muuttamaan myös 
esinekokoelmille sopivaksi. Esimerkiksi esineiden kontekstitiedot (käyttötapa, 
käyttöpaikka, lahjoittaja, entinen omistaja ym.) olivat tärkeä saada kaikkien nä-
kyville. Muilta osin Yttilän Museokoulu esinekuvien ja -tietojen siirto onnistui 
suhteellisen mutkattomasti.  

Tuiskulan Torpparimuseon esinekuvien- ja tietojen siirto ei sitten ollutkaan niin 
mutkatonta. Suurin ongelma oli se, miten WebMusketista saataisiin esinekorttien 
tiedot siirrettyä mahdollisimman helposti ja järkevästi Excel-taulukkoon. Tästä 
asiasta olin yhteydessä Satakunnan Museoon, jossa museon perusnäyttelyn 
uusimisen takia ei ollut aikaa ja resursseja perehtyä ongelmaan. Olin myös suo-
raan Museovirastoon yhteydessä, mutta sieltäkään en saanut selkeää apua on-
gelmaamme. Pitkän pohdinnan jälkeen WebMusketin kori-toiminto osoittautui 
ratkaisijaksi. Kori-toiminnon kautta pystyin luomaan omia koreja Torppari-
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museon rakennusten ja tilojen mukaan, joista sain avattua omat Excel-taulukot. 
Tosin taulukoissa oli paljon tarpeetonta tietoa, joita jouduin karsimaan. Puoles-
taan tärkeimmät tiedot, kuten  kuvaus- ja kontekstitiedot puuttuivat, jotka sitten 
jouduin siirtämään käsin kopioimalla ja liittämällä. Hitaasti, mutta varmasti sain 
valmiit Excel-taulukot kuvineen Kalevi Salmille, joka puolestaan toimitti ne 
eteenpäin Markku Vainio-Pekalle.  

Köyliön Valokuvat-arkisto on tärkeä väylä saada Köyliön museoiden esineko-
koelmat digitaalisesti kaikkien saavutettavaksi. Arkistoa kannattaa hyödyntää 
kaikin mahdollisin keinoin, esimerkiksi tarjota ja opastaa sitä koulujen käyttöön, 
koska mikä olisi parempi tapa oppia kuin konkreettiset kuvat ja esimerkit entisa-
jan elämästä. Valokuvat-arkistoon saa esimerkiksi luotua virtuaalinäyttelyn aina 
pellavan käsittelystä rohdinkankaan valmistukseen asti tai entisajan pyykinpesus-
ta sekoittaen näyttelyyn sekä esinekuvia että vanhoja työkuvia. Köyliön Valoku-
vat-arkistosta löytyy jo Piippu-näyttely yleishaulla A01 ja opetustaulunäyttely 
haulla A02 ”Entisaikojen koulunkäyntiä” -työpajan tuotoksina.  

Köyliön Valokuvat-arkisto löytyy Köyliö-seuran verkkosivuilta tai osoitteesta: 
http://koylio-seura.fi/Kuva/shop/html/default3.asp  

7. Rakennusinventoinnit 

Vaikka Museotaksvärkki-hankkeen hankesuunnitelmaan ei oltu kirjattu raken-
nusinventointien laatimista, nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi, että Tuiskulan 
Torpparimuseon ja Seuratalon sekä Yttilän Museokoulun rakennusinventoinnit 
päivitettiin ja täydennettiin koskemaan nykytilannetta. Rakennusinventoinnit 
tehtiin Satakunnan Museon ylläpitämään Pakki-tietokantaan rakennustutkija 
Liisa Nummelinin ohjeistamana ja hyväksymänä. Rakennusinventointien toteu-
tuksesta vastasi Hanna Jaakola, jolta löytyy myös aiempaa kokemusta raken-
nusinventointien tekemisestä ja Pakki-tietokannan käytöstä. Aiemmat inventoin-
nit Tuiskulan Torpparimuseosta,  Seuratalosta ja Yttilän Museokoulusta toteutti 
Kristiina Laiho vuosina 1992  ja 1996. 
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Rakennusinventointeja varten jokaisen rakennuksen julkisivut ja osittain myös 
sisätilat valokuvattiin. Rakennusinventointeja varten olin yhteydessä Tuiskulan 
Torpparimuseon osalta Köyliön Museoyhdistys ry:n puheenjohtajaan Anneli 
Laineeseen, Tuiskulan Seuratalon osalta Tuiskulan Seuratalo ry:n puheenjohta-
jaan Pentti Laineeseen sekä Yttilä Museokoulun tiedoista vastasi Yttilän Ky-
läyhdistys ry:n puheenjohtaja Sari Minkovitsch. 

Kuvat: Jaakko Ojala, Emilia Helminen ja Hanna Jaakola. 

7.1. Tuiskulan Torpparimuseo 

Tuiskulan Torpparimuseon tontilla oli vuonna  1937  luhdin lisäksi paja ja sotamiehen 
aitta. Kuva: Köyliön Valokuvat-arkisto. 
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Historia 

Tuiskulan Torpparimuseon perustajana pidetään "Sepän papaksi" kutsuttua 
seppämestari Frans Johannes Bärlingiä (1858–1940). Hän osasi arvostaa vanhoja 
esineitä ja perinnetyökaluja. Hän keräsi niitä elämäntyönään pajansa perähuo-
neeseen jo 1870-luvulta jatkaen keräilyharrastustaan vuosikymmenten kuluessa.  

Vuonna 1933 järjestettiin keräyksiä ja iltamia, jotta saataisiin rahaa hankkia 
asianmukaiset säilytystilat seppä Bärlingin keräämille esineille. Aluksi suunnitel-
missa oli kivisen museorakennuksen rakentaminen, jota varten taiteilija Into 
Linturi oli laatinut piirustuksetkin. Lopulta vuonna 21.1.1934 perustetun Köy-
liön museoyhdistyksen aloitteesta ostettiin lainavaroilla Rantalasta, Kankaan-
pään kylästä noin kaksisataa vuotta vanha luhtirivi. Talkoovoimin luhti purettiin 
ja hirret ajettiin hevosilla Tuiskulaan. Luhtirakennus pystytettiin Bärlingin tontil-
le lähes tulkoon nykyiselle paikalleen. Avajaiset pidettiin 18.9.1935. Hyvin säily-
neen luhdin alakerran kaksi puotia ja yläkerran kaksi huoneetta sisustettiin sep-
pä Bärlingin keräämillä esinekokoelmilla. Katolta löytyy Kartanon lahjoittama 
vellikello.  

Luhtirakennuksen lisäksi tontille siirrettiin vuonna 1937 Korpi-Ojalasta vanha 
1800-luvulla rakennettu hirsirunkoinen saunarakennus, josta seppä Bärling kun-
nosti pajan ahjoineen. Pienessä saunarakennuksessa on mahdollisesti alkuperäi-
nen lankkuovi ja yhdellä sivulla pieni neliruutuinen ikkuna. Samoihin aikoihin 
pajan kanssa tontille hankittiin Tuiskulan Rintalasta Ruotsin vallan aikainen hy-
vin säilynyt, hirsirunkoinen ruotusotamiehen aitta, jonka peräseinällä komeilee 
vuosiluku 1767. Aitassa on vuonna 2013 uusittu malkakatto. Aitan etuseinässä 
on nähtävillä kuulanreikiä.  

Seuraavaksi tontille tuotiin vuonna 1951 vanha 1800-luvulla rakennettu pulpet-
tikattoinen puuliiteri Tuiskulan Sianojalta. 1860-luvulla rakennettu hirsirunkoi-
nen Pitkärannan Ojalan 15 metrinen torppa siirrettiin tontille vuonna 1961 ja 
harjakaiset pidettiin vuonna 1962. Hyvin säilynyt Ojalan päärakennus on köy-
liöläiseen malliin paritupatyyppinen. Torpan itäpäädyssä on osittainen peiteri-
malaudoitus ja koristelista sekä alkuperäiset kuusiruutuiset ikkunat otsalautoi-
neen.  
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Varastotilaksi hankittiin vuonna 1977 Pitkärannan Ojalasta vanha 1800-luvulla 
rakennettu hirsirunkoinen, pariovellinen lato, johon on myöhemmin lisätty pul-
pettikattoinen vajaosa. Tontilta löytyy myös vuonna 1986 tontille siirretty 1800-
luvulta peräisin oleva hirsirunkoinen ja satulakattoinen Pruuttakoppi, kylän en-
tinen paloasema, jossa säilytetään mm. kahta paloruiskua.  

Vuonna 1946 Museoyhdistys teki Bärlingin tontista vuokrasopimuksen 50 vuo-
deksi. Vuokra oli tuolloin markan vuodessa. Vuonna 1964 Köyliön kunta osti 
tontin Rautamaan perikunnalta ja luovutti sen maksutta museon käyttöön.  

Viimeisimpänä tontille on vuonna 2010 lahjoituksena saatu mäkitupalaisen 
Martta Kekoperän hirsirunkoinen mökki, joka on alunperin ollut 1800-luvulla 
rakennettu saunarakennus. Peiterimalaudoituksella vuorattuun ja punamullat-
tuun mökiin on myöhemmin lisätty rankorakenteinen, pulpettikattoinen pors-
tua. 

Torpparimuseon tontilla on toiminut vuodesta 1974 lähtien Tuiskulan kesäteat-
teri, joka on yksi Suomen vanhimmista harrastajakesäteattereista.  

Tuiskulan Torpparimuseo nykyisin 

Tuiskulan kylätien varrella sijaitseva Torpparimuseo peilaa monipuolisella taval-
la Köyliön maatalouden menneisyyttä. Museo sijaitsee entisellä Vanhankartanon 
torpparialueella. Tontilta löytyy kaikkiaan kahdeksan (Martan mökkiä lukuunot-
tamatta) torppariaikaan ajoittuvaa rakennusta. Museotontin rakennukset eivät 
ole alkuperäisessä ympäristössään, vaan ne on koottu tontille eri puolilta Köyliö-
tä ja Tuiskulan kylää ja ovat edelleen siirretyillä paikoillaan. Rakennusten ohella 
Tuiskulan torpparimuseoon on kerätty torppariperinteeseen kuuluvia esineitä ja 
asiakirjoja.  

Kaikki rakennukset ovat hyväkuntoisia ja ne ovat hyvin hoidettuja alkuperäisil-
mettä kunnioittaen. Rakennukset muodostavat eheän ja kattavan torppariajan 
rakennuskantaa edustavan kokonaisuuden maakunnallisesti merkittävässä kult-
tuuriympäristössä.  
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Tontilta löytyy  kaikkiaan kahdeksan torppariaikaan ajoittuvaa rakennusta, lukuun ot-
tamatta punamullattua Martan mökkiä. Kuvat: Jaakko Ojala.  

Lähiympäristö ja pihapiiri 

Torpparimuseo sijaitsee Ilmiintien varrella. Lähiympäristön rakennuskanta on 
iältään kirjavaa. Esimerkiksi Torpparimuseon pohjoispuolella sijaitsee mahdolli-
sesti osittain 1800-luvulla rakennettu kuivuri, joka nykyään toimii Tuiskulan ke-
säteatterin lipunmyyntipisteenä. Tontin eteläpuolella on mahdollisesti 1950–
1960-luvulla rakennettu asuinrakennus. Torpparimuseon läheisyydessä, Ilmiin-
tien toisella puolella sijaitsee 1850-luvulla rakennettu Jussilan asuintalo, joka oli 
alunperin paritupatyyppinen, mutta koki mittavat muutoksen vuonna 1952. 
Tonttia kiertää näyttävä, nälkävuosilta peräisin oleva kiviaita. Kylätien varrella 
sijaitsee myös vuonna 1927 rakennettu Seuratalo, joka on kokenut aikanaan 
kaksi mittavaa muutosta.  

Museotontti sijaitsee aivan kylätien läheisyydessä, suurten kuusien ympäröimä-
nä. Havupuiden lisäksi tontilta löytyy myös lehtipuita. Keskellä pihaa on suuri 
mänty. Katsomo täyttää lähes kokonaan pihapiirin keskiosan. Katsomossa on 
myös pieni äänikoppi. Kesäisin katsomo saa pressun katokseen.  

Katsomon edessä oleva kiviaita rakennettiin vuonna 2014. Kadun puoleinen 
riukuaita uusittiin talkoovoimin vuonna 2017 Museotaksvärkki-hankkeen aika-
na. Tontilla on myös kaivo, jonka vintti eli vipulaite uusittiin keväällä 2017.  
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7.2. Yttilän Museokoulu 

K. E. Klintin kuvaama Yttilän koulu. Kuva: Köyliön Valokuvat-arkisto. 

Historia 

Ensimmäinen maininta kansakoulun perustamisesta Köyliöön löytyy kuntako-
kouksen vuoden 1872 pöytäkirjasta, jossa kuvernöörin tiedustellessa kansanvalis-
tuksesta vastattiin, että kunta ei voi perustaa kansakoulua. Kunnat saivat valtiol-
ta ns. viinarahoja, jotka Köyliön kunta päätti tallettaa kansakoululaitoksen poh-
jarahastoksi. Kun vuonna 1877 kuvernööri puuttui uudelleen kouluasiaan Köy-
liön kuntakokouksessa, todettiin viinarahoja tähän mennessä kertyneen 2800 
markkaa. Kuvernöörin päätöksestä päätettiin perustaa kuntaan kansakoulu, 
jonka rakentamista ja ylläpitoa varten perustettiin komitea. Kirkkoherra Claes 
Sumeliuksen koolle kutsuma komitea kokoontui ensimmäisen kerran kuitenkin 
vasta vuonna 1879.  

Koulun perustaminen aiheutti erimielisyyksiä, kun kaikki säätyläiset kirkkoher-
raa myöten ja lähes kaikki maanomistajat olivat perustamisen puolesta, kun taas 
torpparit ja maatyöväki (mm. itselliset) olivat sitä vastaan. Torppareillehan kou-
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luhanke tiesi lisärasituksia ainakin perustöiden muodossa. Koulun paikasta syn-
tyi myös lihava riita. Köyliön kirkkoherra ehdotti Yttilän Ottaa, kun taas komi-
tean enemmistö vapaaherra Cedercreutz etunenässä piti soveliaimpana paikka-
na Vanhankartanon mailla sijaitsevaa Utterin torpan lähistöä. Vapaaherra Ce-
dercreutz lupasi myös lahjoittaa tulevalle koululle sisustuksen ja opetusvälineet ja 
tontinkin, jos koulu perustettaisiin kartanon maille. Riita koulun paikasta päättyi 
komitean enemmistön hyväksi. Yttilän kansakoulu rakennettiin Utterin torpan 
lähistölle.  

Koulun rakentaminen alkoi vuonna 1880 kauppias Henrik Winnarin piirustus-
ten pohjalta. Heinäkuun puolivälissä vuonna 1880 koulurakennus oli jo saanut 
katon "päänsä päälle". Työnjohtajana toimi muurarimestari K.G. Willing, joka 
ikuisti koulun palomuuriin nimensä ja valmistusvuoden. Koulu valmistui lopulta 
vuonna 1881. Alarakennus eli piharakennus sekä ulkorivi eli talousrakennus 
valmistuivat vuonna 1883. Piharakennusta käytettiin vuosina 1884-1900 kun-
nanhuoneena ja samassa rakennuksessa asui myös kätilö. Ennen rakennuksen 

valmistumista koulu toimi väliaikaisesti 
Yttilän Mikontalossa nykyisessä Vänni-
lässä, josta oli vuokrattu pirtti luokka-
huoneeksi ja peräkamarit opettajan 
asunnoksi.  

Ensimmäiseksi opettajaksi saatiin Jyväs-
kylän seminaarista valmistunut Iida 
Sandström. Hän toimi Yttilän koulun 
opettajana kuolemaansa asti vuoteen 
1911.  

Iida Sandström. Kuva: Köyliön Valokuvat-
arkisto. 

Vanhankartanon omistaja Axel Cederc-
reutz perheineen olivat alusta alkaen 
koulun tuki ja turva, koska kartano vas-

tasi pitkälti kustannuksista. Alkuvuosina koulu olikin tavallaan yksityiskoulu. Pe-
rinteeksi muodostui, että kartanon väki saapui joka vuosi koulun kuusijuhlaan 
tuoden jokaiselle oppilaalle pienen lahjan.  
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Yttilän koulu toimi yksitoista vuotta Köyliön ainoana kouluna. Oppilaita tuli 
koko kunnan alueelta ja osa oppilaista majoitettiin Yttilän taloihin. Oppilasmää-
rän kasvaessa perustettiin apuopettajan virka vuonna 1899. Tätä virkaa hoiti 
vuosina 1903-1919 Ilta Nuotio. Puuseppä F. Rönnberg vastasi poikien käsitöistä 
vuosina 1882-1892 ja veistonopettaja Kalle Salonen vuosina 1892-1911. Ida 
Sandströmin jälkeen johtajaopettajana toimi vuosina 1911-1918 T. E. Soini. Pi-
simmän opetustyön tekivät opettajapariskunta Lyyli (1920-1957) ja Antti (1918-
1956) Kovanen. Heidän jälkeen opettajina toimivat pariskunta Alpo (1957-1971) 
ja Helga (1957-1959, 1968-1979) Heino.  

Muutoksia Yttilän koulupiirissä tapahtui, kun erillinen alakoulu perustettiin 
Kankaanpäähän vuonna 1925 ja vuotta myöhemmin Tuohiniemeen. Kankaan-
päässä opettajana toimi alakoulun loppumiseen asti vuoteen 1958 Elma Tuomo-
la ja Tuohiniemessä opettajana toimi puolestaan alakoulun lakkauttamiseen asti 
vuoteen 1968 Taimi Varpia. Suurimmat muutokset olivat, kun vuonna 1958 
Kankaanpään koulu perustettiin ja jaettiin omaksi koulupiiriksi.  

1960-luvun loppupuolella Köyliössä syntyi ennen uuden koulun rakentamista 
äkkinäinen opetustilojen puute. Vuonna 1966 rakennusmestari Viljo Huhtala 
laati koulu-, talous-ja piharakennusten muutospiirustukset, mutta kyseiset muu-
tokset eivät käytännössä toteutuneet. Jopa Lallintaloa suunniteltiin tilapäiskou-
luksi. Tilapäiskoulu sijoitettiin lopulta Torkkelin taloon.  

Vuonna 1972 tehtiin jälleen uusi koulupiirijako, kun Köyliö maamme ensim-
mäisten kuntien joukossa siirtyi peruskoulujärjestelmään. Tällöin Yttilän koulu-
piiri lakkautettiin ja liitettiin Kankaanpäähän. Opetus vanhassa koulurakennuk-
sessa jatkui kuitenkin kevääseen 1979, jolloin sen melkein sata vuotta kestänyt 
toiminta päättyi.  

Köyliön kunnanhallituksen kokouksessa 18.4.1977 päätettiin Yttilän koulusta 
perustaa museokoulu, johon kerättäisiin lakkautetuista kouluista museoarvoiset 
esineet ja koulukirjat. Entisessä opettajan asunnossa ja pienessä luokkahuoneessa 
toimi kansalaisopiston kudontapiiri. Isompaan luokkahuoneeseen on sijoitettu 
museoesineet ja tila toimii soittokunnan harjoitustilana sekä kylätoimikunnan 
kokouspaikkana. Piharakennuksen käsityöluokasta kunnostettiin nuorisotila. Ta-

"47



lousrakennus toimii varastona. Vuonna 2015 Köyliön kunta myi Yttilän Museo-
koulun Yttilän kyläyhdistys ry:lle.  

Yttilän Museokoulu nykyisin 

Maisemallisesti merkittävällä ja näkyvällä paikalla Yttilän kyläraitin varrella, 
maakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä sijaitseva entinen hirsirun-
koinen ja satulakattoinen koulurakennus. Vuonna 1881 valmistunut uusrenes-
sanssityylinen koulurakennus on säilynyt ulkoisesti hyvin. Pihapiiriin kuuluvat 
myös vuonna 1883 rakennetut keltamullatut piha- ja talousrakennukset, jotka 
ovat säilyneet hyvin.  

Keltamullatut piha- ja talousrakennukset. Kuvat: Sari Minkovitsch.  

Kokonaisuus on rakennushistoriallisesti, maisemallisesti ja sivistyshistoriallisesti 
merkittävä.  

Lähiympäristö ja pihapiiri 

Kohde sijaitsee Yttilän kylässä Pyhän Henrikintien varrella maakunnallisesti 
merkittävässä kulttuuriympäristössä. Avara pihapiiri ja leikkikenttä ovat hyvin 
hoidetut. Kyläraittia ja pihapiiriä rajaa punamullattu lauta-aita. Tien toisella 
puolella on moderni omakotitalo. Vanhan ja uuden rakennuskannan kohtaami-
nen ei kuitenkaan riko idyllistä koulupihamiljöötä.  

"48



7.3. Tuiskulan Seuratalo 

Tuiskulan työväenyhdistyksen talo valmistui vuonna 1927. Rakennuksessa oli pärekatto 
ja aidattu, melkein koko julkisivun pituinen terassi. Kuva: Köyliön Valokuvat-arkisto.  

Historia 

Työväentaloja pystytettiin 1920-luvulla eri puolille Suomea. Niinpä Tuiskulassa-
kin ryhdyttiin hankkimaan tonttia, jolle työväentalo oli tarkoitus perustaa. Ra-
kennus ei siis alunperin ollut seurojentalo, vaan työväentalo. Kartano luovutti 
vuonna 1917 tontin Tuiskulan työväenyhdistyksen käyttöön Salmin ja Maanti-
lan mäkitupien välistä. 1920-luvun alussa alettiin kaataa puita Tuiskulan metsis-
tä taloa varten. Työt kuitenkin jouduttiin pian keskeyttämään ja hirret, joita ton-
tille oli kuljetettu, myytiin. Vasta vuonna 1927 taloa ryhdyttiin rakentamaan uu-
destaan talkoovoimin ja se valmistui vuodenvaihteessa 1927-1928. Työväentalol-
la järjestettiin työväenyhdistyksen tilaisuuksia, mutta myös muut yhteisöt saivat 
halutessaan talon käyttöönsä. Toiminta oli aktiivista 1920- luvun lopulla ja 
1930-luvulla, mutta sammui sotien ajaksi.  
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Työväenyhdistyksen jälkeen rakennus siirtyi omistajayhteisön haltuun, johon 
kuuluivat Tuiskulan VPK, Tuiskulan Osuuskassa, Tuiskulan pienviljelijäyhdistys, 
Tuiskulan Puhelinosuuskunta, Tuiskulan urheiluseura Pyry sekä Tuiskulan työ-
väenyhdistys. Omistuspohjan vaihdon yhteydessä nimikin muuttui seurataloksi. 
Seuratalo muuttui osakeyhtiöksi vuonna 1945. Seuraava omistusvaihdos tapah-
tui 1990-luvun alussa, jolloin kyläläiset perustivat Tuiskulan Seurataloyhdistys 
ry:n.  

Rakennusta laajennettiin koillispäädystä ensimmäisen kerran vuonna 1949 ja 
vuonna 1991-1992 rakennusta laajennettiin vielä 5 m lisää, jota varten joudut-
tiin ostamaan myös lisämaata Salmilta.  

Tuiskulan Seuratalo nykyisin 

Tuiskulan Seuratalo sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla, keskellä avonais-
ta hiekkapihaa Ilmiintien varrella, lähellä Tuiskulan torpparimuseota. Hirsirun-
koinen ja satulakattoinen seuratalo rakennettiin vuonna 1927 alun alkain työ-
väenyhdistyksen taloksi.  

Seuratalo on hyvin säilynyt ja sen alkuperäinen rakennusajankohta on edelleen 
havaittavissa, mutta myös 1940-luvun ja 1990-luvun laajennusosat erottuvat sel-
keästi. Kerroksellisuus erottuu etenkin seuratalon takasivulla, kun tarkastelee ra-
kennuksen luonnonkivi-, betoni- ja leca-harkkoperustusta sekä vaaka- ja pysty-
lautavuorausta. Kuistiosat erottuvat selkeinä uusina rakennuskerroksina. Myös 
ikkunajako ja puitemallit ovat selkeästi erotettavissa alkuperäisistä ikkunoista.  

Seuratalon takana sijaitsee rankorakenteinen ja satulakattoinen vanha huusi- ja 
varastorakennus.  

Lähiympäristö ja pihapiiri  

Tuiskulan seuratalo sijaitsee Ilmiintien varrella keskellä avonaista hiekkapihaa. 
Pihalla on suuri mänty, jonka takaa kiertää silmukkamainen pihatie. Pihaa rajaa 
punainen lauta-aita sekä pihaa ympäröi kuusi- ja mäntymetsä. Seuratalon taka-
na ja tien toisella puolella on parkkipaikat.  
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Seuratalon lähiympäristö koostuu eri-ikäisestä rakennuskannasta. Ilmiintien var-
rella seuratalon läheisyydessä sijaitsee Tuiskulan Torpparimuseo, joka koostuu 
torppariaikaan ajoittuvasta rakennuskannasta. Torpparimuseon tontilla toimii 
myös Tuiskulan kesäteatteri näyttämöineen. 

8. Mitä muuta tuli tehtyä? 

8.1. Yhteistyö 
9.11. 2017 Säkylä-seura ry:n Säkylän historiaa - Pankaas kattoen! -historiahanke jär-
jesti hanketoimistollaan (Rantatie 254) verkostotapaamisen, johon osallistui toi-
mijoita Säkylä-seuran ja Köyliö-seuran lisäksi mm. Säkylän kunnalta, Turun yli-
opistolta, Säkylä-Köyliön seurakunnalta, Leader Pyhäjärviseudulta ja Ala-Sata-
kunnan oppaista. Illan aikana pohdimme yhdessä paikallishistorian ja kulttuuri-
perinnön tärkeyttä.  

Millä tavoin paikallishistoria lisää hyvinvointia? Miten paikallishistorian avulla 
vahvistetaan seudullista elinvoimaisuutta? Millaisia yhteistyömuotoja ja mahdol-
lisuuksia paikallishistoria tarjoaa eri toimijoille? Muun muassa tällaisten teemo-
jen ympärillä heiteltiin ajatuksia puolin sekä toisin ja suunniteltiin tiiviimpää yh-
teistyötä seurojen kesken. Tarvetta siihen nimittäin olisi!  

8.2. ”Entisaikojen koulunkäyntiä”  
Säkylän historiaa – Pankaas kattoen! -historiahanke järjesti 30.11.2017 yhdessä Säky-
län yhteiskoulun kanssa Paikallishistoria tutuksi -tapahtumapäivän yläastelaisille ja 
lukiolaisille. Museotaksvärkki oli tapahtumassa mukana järjestämässä ”Entisai-
kojen koulunkäyntiä” -työpajan, jossa esittelimme osan Yttilän Museokoulun 
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käyttökokoelmiin kuuluvista opetustauluista. Työpajan vetäjinä toimivat Museo-
taksvärkki-hankkeen johtaja Mikko Eskola, Yttilän kyläyhditys ry:n puheenjoh-
taja Sari Minkovitsch, Köyliön valokuvat-arkiston johtaja Kalevi Salmi ja Han-
na Jaakola. 

”Entisaikojen koulunkäyntiä” -työpaja. Kuvat: Hanna Jaakola. 

Opetustaulujen teemoiksi valitsimme maatalouden, työn, valistuksen sekä kau-
pungin ja ujuttautui joukkoon myös muutama historia-aiheinenkin opetustaulu. 
Osallistavassa työpajassa oppilaiden tehtävänä oli ryhminä pohtia yhden tee-
maan sopivan opetustaulun pohjalta, mitä opetustaululla halutaan kertoa ja 
opettaa, mikä on muuttunut ja millainen opetustaulu olisi tänä päivänä? Lopuksi 
ryhmät esittelivät opetustaulunsa ja pohdintansa luokalle ja meille. Päivän aika-
na järjestimme viisi työpajaa, joihin osallistui n. 20 yläastelaista ja lukiolaista. 
Kokosin työpajasta Köyliön Valokuvat-arkistosta oman virtuaalinäyttelyn, joka 
löytyy yleishaulla A02. Sieltä voi käydä katsomassa ja lukemassa oppilaiden 
pohdintoja.  

Työpajan aikana liitutaululle kirjattiin ajatuksia opetustauluista. Kuvat: Hanna Jaakola. 
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8.3. Esinekokoelmakoulutus  
Museotaksvärkin hankesuunnitelman tavoitteisiin oli lopuksi kirjattu, että:  

Järjestetään esineiden luettelointi- ja järjestämiskurssit Köyliön seudun kotimuseoiden 
omistajille ja toimijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Mittarina on järjestetyt 
kurssit. 

Siispä keskiviikkona 11.4.2018 vietettiin Yttilän Museokoululla mielenkiintoista 
päivää kotikokoelmien parissa pohtien niiden ylläpitoa, tallentamista ja hoitoa. 
Päivän aloitti Satakunnan Museon maakuntatutkija Akuliina Aartolahti kysyen, 
mikä on museo, mikä on kokoelma ja mitä kokoelma kertoo ja kenelle? 

Satakunnassa on valtava määrä erikokoisia, erilaisia ja eri syistä perustettuja ko-
timuseoita ja -kokoelmia. Kotikokoelman voi perustaa kuka tahansa ja museoksi 
voi kutsua Aartolahden mukaan vaikka sitä omaa vaatekaappia, jos näin haluaa. 
Toki toivottavaa olisi, että kyseinen ”museo” kiinnostaisi myös muita. Siksi onkin 
syytä jokaisen kokoelmien ylläpitäjän pysähtyä kokoelmansa ääreen ja kysyä:	 

- Miksi kokoelma on olemassa?  
- Mitä sillä halutaan kertoa?  
- Mitä sillä halutaan tehdä?  
- Keitä varten kokoelmia halutaan ylläpitää?  

Esinekokoelmakoulutus keräsi mukavasti kuulijoita paikalle. Kuvat: Hanna Jaakola 

Yksinkertainen syy kokoelmien ylläpitoon on se, että esineet kertovat aina, taval-
la tai toisella, ihmisten elämästä. Ne kertovat yleensä rehellisesti tavallisista ihmi-
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sistä toisin kuin asiakirjalähteet, jotka ovat 
aina jonkun tuottamaa tekstiä yksittäisistä ta-
pahtumista, sankaritarinoista, kirjanpidosta, 
muistoista tms. Museokokoelmiin hyväksy-
tään tavallisia, arkeen liittyviä jokapäiväisiä 
esineitä. Nykyään museoissa tallennetaan sata 
vuotta vanhan esineen sijasta myös nykypäi-
vään liittyviä esineitä. Ovatko ne esineet, joi-

ta tänä päivänä tallennetaan juuri niitä oikeita esineitä, jotka kertovat tästä ajas-
ta vai ovatko esineet vain ”hetken hitti”? Sitä emme tiedä nyt, vaan vasta sadan 
vuoden päästä. 

Akuliina Aartolahti painotti, että kokoelman merkitys on siinä tiedossa, jota ne 
välittävät ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon aineellisesta kehityksestä. Esine ei 
synny tuosta vaan, ilman mitään syytä, vaan esineen synnyllä on aina taustalla 
joku tarve syntyä oikeaan maailmaan, jossa sitä on käytetty. Kokoelmien tarkoi-
tus ja tavoite on kertoa eheä ja kollektiivinen tarina todellisesta maailmasta, ker-
toi se sitten vain yhden ihmisen elämästä tai yhteisön historiasta. Kokoelman 
kertomaan historiaan on helppo samaistua, koska usein esineet ovat olleet kaik-
kien käytössä ja näin ollen koskettaneet monia. 

Ja sitten syötiin! Lounaaksi Merja Mikkola oli loihtinut erittäin maistuvan kas-
viskeiton ja kylkeen sai kananmunan, jotka nautimme Museokoulun teemaan 
sopivista Lallin koulun entisistä kouluastioista. Nämä kolisevat muovilautaset ja 
korvalliset metallimukit herättivät hilpeitä keskusteluja. 

Ruokaa sulatellessa pohdimme esineen elämää. Kun esine tulee osaksi kokoel-
maa, se muuttuu pysyväksi ja muuttumattomaksi. Esineen arvo muuttuu talou-
dellisen arvon sekä käyttö- ja tunnearvon sijaan tiedon välittäjäksi ja siksi esineen 
kontekstitiedot (mistä esine on peräisin, kuka tehnyt, kuka käyttänyt, milloin ja 
missä jne.) ovat ehdottoman oleelliset. Esineen tietoja tallentaessa esineestä teh-
dään ”persoona”. Kaikenlainen esineisiin liittyvä kirjanpito on siis suotavaa ja 
varmuuskopiointi ehdotonta. Esine, jonka menneisyys tunnetaan, on kaikin ta-
voin arvokkaampi kuin pelkkä fyysinen esine. 
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Iltapäivällä vuoron sai Satakunnan Museon esinekonservaattori Kaisa Lin-
dewall, joka perehdytti meidät kokoelmien hoitoon. Kokoelmien puhdistus ja 
konservointi ovat taistelua aikaa vastaan. Museoesine tallennetaan kokoelmiin 
sellaisenaan, elämän jälkineen. Sitä ei korjata tai tehdä uuden näköiseksi, vaan 
esinekonservointi ja -puhdistus ovat ennaltaehkäisevää. Jotta esineet pysyvät sel-
laisenaan, niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä:   

- Pöly ja lika tuhoavat materiaaleja.  
- Valo haurastuttaa ja haalistaa nopeasti.  
- Väärä ilmankosteus ja lämpö aiheuttavat ongelmia.  
- Tekstiileille aiheutuu kuitutuhoja.  
- Ongelmia aiheuttavat myös tuhohyönteiset, jyrsijät, mikrobit ja home.  

Vahingoilta vältytään oikeanlaisella esineiden käsittelyllä, puhtaanapidolla, har-
kitulla esillepanolla, oikeanlaisella säilytyksellä ja tuholaisten tarkkailulla ja hävit-
tämisellä. 

Iltapäivällä Kaisa Lindewall esitteli Museokoulun piharakennuksen suutarin-
verstaassa oikeanlaisia museoesineiden puhdistusvälineitä, joilla varmistetaan se, 
ettei esinettä puhdistettaessa vaurioiteta sitä lisää. 

Esinekonservoija Kaisa Lindewall esittelee esinepuhdistusvälineitä Museokoulun piha-
rakennuksessa. Kuvat: Hanna Jaakola. 
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9. Museotaksvärkki näkyväksi 

Museotaksvärkki-hankkeen aikana ylläpidin Museotaksvärkki-blogia, jota päivi-
tin noin parin viikon välein. Blogiin päivitin Museotaksvärkin kuulumisia, juttuja 
talkoista, tarinoita museoista ja esineistä sekä tapahtumista, joita järjestimme.  
Blogi oli ennen kaikkea suunnattu talkoolaisille, jossa kerrottiin tulevista talkoista 
ja siitä, mitä talkoissa tapahtuu. Pyrin pitämään blogin helposti lähestyttävänä ja 
innoittaa paikallisia mukaan talkoisiin. Blogi oli myös hyvä väylä kertoa, mitä 
talkoissa on tapahtunut ja näin ollen pitää ns. päiväkirjaa hankkeen etenemises-
tä. Yhteensä blogissa julkaistiin 49 blogitekstiä ja  näyttökertoja oli kaiken kaik-
kiaan reilut 5000, joista vierailijoita oli reilut 2000. Museotaksvärkin blogi löytyy 
osoitteesta: https://museotaksvarkki.wordpress.com 

Museotaksvärkki-hanke osallistui myös Suomen Kotiseutuliiton Yksi esine - tuhat 
tarinaa -haasteeseen, joka haastoi satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi 
kaikki Suomen museot jakamaan itsenäisen Suomen tarinaa museoesineiden 
kautta. Haasteen tavoitteena oli kannustaa museoita kertomaan yksi esine ker-
rallaan, jotain olennaista paikkakunnastaan, kotiseudustaan tai mahdollisesti 
koko Suomesta. Tuiskulan Torpparimuseo lähti tähän haasteeseen varmalla va-
linnallaan eli taksvärkkikapulalla ja Yttilän Museokoulun esineeksi valittiin Agda 
Enlundin kesinä 1893 ja 1894 keräämä kasvio. Räisälä-museo oli osallistunut 
haasteeseen jo aiemmin aikansa tunnetuimman räisäläisen Matti Lähenniemen 
muotokuvalla.  

Museotaksvärkki päivitti myös viikoittain museotaksvarkki Instagram-tiliä, johon 
lisättiin kuvia talkoista, tarinoita esineistä ja tietoa tapahtumista. Instagramissa 
seuraajia oli 213. Myös Instagramissa Museotaksvärkki osallistui muutamaan 
haasteeseen. Kuten Instagram yleensä, myös haasteet olivat oivallinen keino 
saada esimerkiksi Köyliön museoille ja esinekokoelmille ja Köyliön valokuvat-ar-
kistolle näkyvyyttä. Museotaksvärkki osallistui Instagramissa mm. Suomi100 
-juhlavuoden kunniaksi Suomi-kuvahaasteeseen. Päivittäin oli jokin teema, jon-
ka mukaan kuvat valittiin. #suomikuvahaasteen tavoitteena oli ”paitsi vahvistaa 
suomalaisten yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta myös vaikuttaa eri 
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sosiaalisen median kanavissa esitettävään Suomi-kuvaan.” Museotaksvärkki lähti 
myös rajojen ulkopuolelle, sillä toinen haaste oli kansainvälinen sosiaalisen me-
dian #MuseumWeek -tapahtuma, jossa myös viikon ajan päivitettiin Instagra-
mia teemojen pohjalta.  

Köyliön Museoyhdistyksen tekstiilikokoelmat ovat herättäneet paikallisissa pal-
jon kiinnostusta ja Hanna Jaakolan laatima Tekstiilivaraston kätköistä -esitys esitel-
tiin 28.10.2017 Eläkeliitto Euran yhdistyksen järjestämissä Wanhanajan iltamis-
sa. Laskiaissunnuntaina 11.2.2018 Jaakola esitteli päivitetyn esityksen Köyliö-
seuran ja Köyliön kappeliseurakunnan yhteistyössä järjestämässä Ystäväkirkko-
pyhä -tapahtumassa. Sama esitys on myös jatkossa Köyliön Museoyhdistyksen ja 
Köyliö-seuran käytössä. 

Museotaksvärkki osallistui myös valtakunnalliseen Avoimet kylät -tapahtumaan 
10.6.2017 esine-esittelyin. Tapahtuma keräsi Tuiskulan Torpparimuseolle 64 ja 
Yttilän Museokoululle 51 kävijää. Anneli Laine esitteli Torpparimuseolla hank-
keen teemaan sopivat taksvärkkikapulat eli päiväpulkat ja Sari Minkovitsch esit-
teli puolestaan Museokoulun aarteen eli Agda Enlundin kasvion vuosilta 
1893-1894.  

Myös lehdistö huomioi Museotaksvärk-
ki-hankkeen näkyvästi. 8.6.2017 Alasa-
takunnassa oli juttu Kulttuuriperintö tur-
vaan talkoilla, Alueviestissä julkaistiin Köy-
liö kutsuu talkoisiin -juttu 12.7.2017, Ala-
satakunta huomioi 15.2.2018 Museo-
taksvärkki-hankkeen laskiaissunnuntaina 
11.2.2018 Köyliön seurakuntatalolla jär-
jestetyn Ystäväkirkkopyhän yhteydessä, 
jossa esiteltiin Muotia menneisyydestä. Myös 
Museotaksvärkki-hankkeen järjestämä 
Esinekokoelmakoulutus sai palstatilaa 

5.4.2018, jolloin Alasatakunta kirjoitti Koulutusta kotimuseoiden pitäjille. 
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Lopuksi 

Jos totta puhutaan, olin aluksi hieman epäileväinen Museotaksvärkki-hankkeen  
talkoiden onnistumisen suhteen. Pian sain kuitenkin nieleskellä epäilevät ajatuk-
seni ja todistaa omin silmin, että tosiaan, tätä ”kylien Köyliötä” pyöritetään tal-
koohengessä ja sen voimaan on uskottu aina. Minulle kaupunkilaistuneelle yk-
sinpuurtajalle tämä oli sydäntä lämmittävä kokemus, joka loi uskoa siihen, että 
kotiseutu on yhteinen asia, siitä todella välitetään. 

Mistä se talkoohengen voima on sitten lähtöisin? Nimittäin vapaaehtoisuus ei ole 
itsestäänselvyys ja etenkin moni paikallismuseo tuskaileekin kiinnostuksen ja tal-
koovoiman puutteesta. Museotaksvärkki-hanke on hyvä esimerkki siitä, että kult-
tuuriperintö ja yhteinen jaettu historia kiinnostavat ja siitä halutaan pitää hyvää 
huolta. Jotta tällaiset hankkeet onnistuisivat, täytyy löytyä ”se jokin”, joka vie 
asioita eteenpäin ja luotto siihen, että tukea löytyy, kun sitä tarvitaan. 

Lämpimät kiitokset Köyliö-seuralle upeasta hankkeesta ja siitä, että pidätte yh-
dessä paikallismuseoistanne parasta mahdollista huolta, se kun ei ole tänä päivä-
nä aina niin varmaa. Paikallismuseot painivat yhteisten ongelmien kanssa ja 
mielestäni on tärkeää, että yhteistyö museoiden, yhdistysten ja seurojen välillä 
jatkuu edelleen. Nämä kolme museota, joissa olen saanut touhuta, ovat merki-
tyksellisiä ja ainutlaatuisia, kertoen köyliöläisestä elämästä, arjesta ja ihmisistä, 
joiden tarinat ja esineet on säilytetty teitä varten. 

Tohtori Sakari Pälsin sanoin:  

FJ Bärlingin perintöä pitää edelleen vaalia. Tarvitaan huolta, kiintymystä ja hitunen 
sitä hellyyttä ja rakkautta, jonka voimalla mestarikin työnsä suoritti ja tulokset saavut-
ti.  

"58



Lähteet 

Härkälä, Paula: Torpparimuseon ja sen rakennusten historiaa. 

Härkälä, Paula: Torpparimuseon vaiheita. Tuiskula 2011. 

Härkälä, Paula: Tuiskulan Seuratalo.  

Kaatonen & Kaija (toim.) 1980: Köyliön koululaitos 100v. Köyliö 1980. 

Köyliist… Köyliöläisiä tarinoita ja kertomuksia 2. Köyliö-seura ry 2001. 

Köyliist 8. Härkikarilta karpalosuolle. Köyliö-seura ry 2007.  

Lehtiö, Pekka ja Kuisma, Antti 2012: Räisälä-museon kokoelmapoliittinen ohjelma. Räisäläisten sää-
tiö.  

Opas paikallismuseon hoitoon. Mirva Mattila, Marianna Kaukonen ja Ulla Salmela (toim.). 
Museovirasto 2005. 

Salminen V. 1905: Köyliön pitäjän historia. Helsinki 1905. 

Salokangas, Raimo: Köyliön historia II 1850-1975. Kokemäki 1980. 

Salo-Kimppa, Susanna: Ollaan ninko ei sataiska. Taustaa ja tarinoita Tuiskulan kesäteatterilta. Saari-
järvi 2014. 

Tuiskulan torppareita ja itsenäistä isäntäväkeä. Toim. Tuiskulan kyläyhdistys ry. Eura 2013.  

Tuiskulan Torpparimuseon esitteet.  

Työväenmuseo Werstas Kokoelmapoliittinen ohjelma 2014: http://www.werstas.fi/wp-content/
uploads/2014/12/KPO_2014_werstas.pdf 

Winnari Heikki 1930: Köyliön kansakoulu 18 21/9 80 – 19 21/9 30. Helsinki 1930. 

"59

http://www.werstas.fi/wp-content/uploads/2014/12/KPO_2014_werstas.pdf
http://www.werstas.fi/wp-content/uploads/2014/12/KPO_2014_werstas.pdf

	1. Mikä Museotaksvärkki?
	2. Tuiskulan Torpparimuseo
	2.1. Kokoelmapoliittinen ohjelma
	Tuiskulan Torpparimuseon historia ja kokoelmien synty
	Esinekokoelmien nykytila
	Esinekokoelmien kartuttaminen
	Tehdyt toimenpiteet
	Tulevat toimenpiteet
	2.2. Esinevalokuvaustalkoot
	2.3. Digitalkoot
	2.4. Esineluettelointi
	2.5. Riukuaitataksvärkki
	3. Yttilän Museokoulu
	3.1. Kokoelmapoliittinen ohjelma
	Yttilän Museokoulun historia ja kokoelmien synty
	Esinekokoelmien nykytila
	Esinekokoelmien kartuttaminen
	3.2. Käyttösuunnitelma
	Päärakennus
	Piharakennus
	Talousrakennus
	Pihapiiri
	”Mitä täällä voisi tehdä?”
	Agda Enlundin kasvio
	3.3. Esinevalokuvaustalkoot
	3.4. Esineluettelointi
	3.5. Riukuaitataksvärkki
	4. Räisälä-museo
	4.1. Esinevalokuvaustalkoot
	4.2. Esineluettelointi
	5. Köyliön kappeliseurakunta
	6. Köyliön Valokuvat-arkisto
	7. Rakennusinventoinnit
	7.1. Tuiskulan Torpparimuseo
	Historia
	Tuiskulan Torpparimuseo nykyisin
	Lähiympäristö ja pihapiiri
	7.2. Yttilän Museokoulu
	Historia
	Yttilän Museokoulu nykyisin
	Lähiympäristö ja pihapiiri
	7.3. Tuiskulan Seuratalo
	Historia
	Tuiskulan Seuratalo nykyisin
	Lähiympäristö ja pihapiiri
	8. Mitä muuta tuli tehtyä?
	8.1. Yhteistyö
	8.2. ”Entisaikojen koulunkäyntiä”
	8.3. Esinekokoelmakoulutus
	9. Museotaksvärkki näkyväksi
	Lopuksi
	Lähteet

