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Johdanto 
Tuiskulan Torpparimuseo on Köyliön Museoyhdistyksen ylläpitämä museo, joka 
sijaitsee Tuiskulan kylämiljöössä Ilmiintien varrella. Torpparimuseoon on 1930-
luvulta lähtien aktiivisesti kerätty ja säilytetty torppariajan esineistöä. Torppari-
museossa on toiminut 1970-luvulta lähtein 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 vastasin minä, Museotaksvärkki-hank-
keen hanketyöntekijä FM Hanna Jaakola. Torpparimuseoon ei ole aiemmin 
laadittu kokoelmapolitiikkaa, joten näin tarpeelliseksi sellaisen laatia inventoin-
nin pohjalta. Kokoelmapolitiikka toimii ikään kuin Tuiskulan Torpparimuseon 
käsikirjana, jossa esitellään museon kokoelmat ja niiden syntyhistoria sekä ko-
koelmien kartuttamisen, ylläpidon ja saavutettavuuden periaatteet. Tavoitteena 
on ylläpitää aineistoa siten, että ne tulevat säilymään myös tuleville sukupolville. 

Kokoelmapolitiikka 
Tuiskulan Torpparimuseon historia ja kokoelmien synty 

Tuiskulan Torpparimuseon perustajana pidetään "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 perinnetyöka-
luja. Hän keräsi niitä elämäntyönään pajansa perähuoneeseen jo 1870-luvun 
puolivälistä lähtien, 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-
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pään kylästä noin parisataa 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. 

Torpparimuseon tontilta löytyi luhdin lisäksi vuonna 1937 paja ja sotamiehen aitta. 
Kuva: Köyliön Valokuvat-arkisto.  

Luhtirakennuksen lisäksi tontille siirrettiin vuonna 1937 Korpi-Ojalasta vanha 
saunarakennus, josta seppä Bärling kunnosti pajan ahjoineen. Samoihin aikoihin 
tontille hankittiin Tuiskulan Rintalasta Ruotsin vallan aikainen ruotusotamiehen 
aitta, jonka peräseinällä komeilee vuosiluku 1767. Seuraavaksi tontille tuotiin 
vuonna 1951 vanha pulpettikattoinen puuliiteri Tuiskulan Sianojalta. 1860-lu-
vulla rakennettu Pitkärannan Ojalan 15 metrinen torppa siirrettiin tontille 
vuonna 1961 ja harjakaiset pidettiin vuonna 1962. Ojalan päärakennus on köy-
liöläiseen malliin paritupatyyppinen. Varastotilaksi hankittiin vuonna 1977 Pit-
kärannan Ojalasta vanha lato. Tontilta löytyy myös vuonna 1986 tontille siirret-
ty 1800-luvulta peräisin oleva Pruuttakoppi, kylän entinen paloasema. Viimei-
simpänä tontille on lisätty vuonna 2010 lahjoituksena saatu mäkitupalaisen 
Martta Kekoperän mökki. 
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Kuusien varjostamalla tontilla sijaitsevat piharivi, luhtirakennu, paja, lato sekä punai-
seksi maalattu Martan mökki. Kuvat: Jaakko Ojala. 

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. 

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

Esinekokoelmien nykytila  

Suurin osa Tuiskulan Torpparimuseon esineistä ovat köyliöläisiä torppariaikaan 
liittyviä esineitä, joita ovat lahjoittaneet useat köyliöläiset tai köyliöläislähtöiset 
lahjoittajat. Kattavin ja vanhin lahjoituserä on tietysti seppä F. J. Bärlingin, jopa 
1870-luvun puolivälistä asti keräämät esineet, joita on kaikkiaan noin 600. Esi-
neistö koostuu torppariajan käyttöesineistä ja perinnetyökaluista sekä maatalou-
teen liittyvistä esineistä. Joukossa on myös ”sepän papan” omia työkaluja.  

Muutamia muita suurempien lahjoituserän lahjoittajia ovat myös yhdessä F. J. 
Bärlingin aikana esineitä  kerännyt Erland Uusi-Torppa, emäntä Miina Kossila, 
Köyliön Museoyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Anton Santamäki sekä 
Torpparimuseon toiminnassa aktiivisesti mukana ollut Paavo Varpiala. Härkälä 
suvulta on tullut paljon upeita tekstiililahjoituksia. Osa tekstiililahjoituksista ovat 
myös Tuiskulan Kesäteatterista peräisin. Laila ja Veijo Saha ovat myös lahjoitta-
neet vuonna 2013 Rantamaan tilan irtaimistosta osan Tuiskulan Torppari-
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museolle sekä Köyliön seurakunnalle. Kuitenkin yhden merkittävimmän käden-
jäljen museolle on jättänyt Köyliön Museoyhdistyksen entinen puheenjohtaja 
Paula Härkälä lahjoituksineen, esineluetteloineen ja tarinoineen.  

Museotaksvärkki-hankkeen tavoitteena oli päivittää Köyliön museoiden esineko-
koelmat ja –luettelot tähän päivään sekä inventoinnin yhteydessä valokuvata 
kaikki museoiden esineet. Niin sanottuna pääkohteena oli Tuiskulan Torppari-
museo. Museotaksvärkki-hankkeen hankesuunnitelmaan on Torpparimuseon 
osalta kirjattu:  

	 Invebtoida ja digitoida Köyliön Museon kokoelmat. Mittarina Satakunnan museon yl
	 läpitämään WebMusketti-tietokantaan vietyjen esineiden lukumäärä ja valokuvauksen 
	 valmiusaste. Osa valokuvista ja tiedoista viedään myös Köyliön Valokuvat Arkistoon. 
	 Kokoelman laajuus vanhan luettelon mukaan 2151 esinettä. 

Esinevalokuvaus ja -inventointi toteutettiin talkoovoimin kesällä 2017. Yhdet ja  
samalla viimeiset talkoot järjestettiin myös toukokuussa 2018. Talkoiden valoku-
vaajina toimivat päävalokuvaajana Jaakko Ojala ja avustajana Emilia Helminen. 
Jaakkoa tuurasivat myös Tarmo Malinen sekä Samuli Vahteristo. Tuiskulan 
Torpparimuseolla esinevalokuvaustalkoita järjestettiin yhteensä 18 kertaa. Tal-
koolaisia Torpparimuseon talkoisiin osallistui yhteensä 23 ja talkoisiin osallistui 
2-4 henkilöä per talkoot. Suurin osa talkoili koko päivän eli neljä/viisi tuntia 
(9-14), mutta muutama kävi talkoilemassa vain pari tuntia. Inventoinnin yhtey-
dessä poistimme kokoelmista muutamat, lähinnä ladossa sijainneet huonokun-
toiset esineet.  

Tunnelmia Tuiskulan Torpparimuseon kesän 2017 talkoista. Kuva: Hanna Jaakola. 
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Tuiskulan Torpparimuseon esineistä 1273 esineen tiedot löytyivät WebMusketis-
ta. Museossa oli keväällä 2017 2151 luetteloitua esinettä, joten WebMusketista 
puuttuvia esinekortteja oli 882. Hankkeen tavoitteena oli, että nämä puuttuvat 
esinekortit vietäisiin WebMuskettiin 
kesän ja syksyn 2017 aikana. Tietojen 
siirto WebMusketti-tietokantaan to-
teutettiin digitalkoin, joita järjestimme 
kesällä ja syksyllä 2017 yhteensä neljä 
kertaa. Digitalkoisiin osallistui viisi tal-
koolaista.  

WebMusketti-koulutus ja digitalkoot al-
kukesällä 2017. Kuvassa Museoyhdityksen 
puheenjohtaja Anneli Laine ja Museotaks-
värkki-hankkeen hanketyöntekijä Hanna 
Jaakola. Kuva: Hanna Jaakola.  

Luetteloinnin ja digitoinnin toteutin 
museon rakennus ja tila kerrallaan va-
lokuvien ja inventoitujen ja valokuvat-
tujen esineiden pohjalta, jotta kokoel-
mista selviäisivät myös ne esineet, jotka kokoelmista jostain syystä puuttuvat. 
Samalla, kun lisäsin esinekuvat WebMuskettiin päivitin esinekorttien tiedot ja 
lisäsin puuttuvat tiedot kortteihin. Sen jälkeen kun kaikki kuvat päivitetyin tie-
doin oli lisätty Muskettiin, kävin läpi ne esineet, joista uudet kuvat puuttuivat. 
Tämä siis kertoi siitä, mitkä esineet puuttuvat museon kokoelmista. Samalla 
poistin kahteen kertaan luetteloidut esineet WebMusketista. Kirjasin myös 
museon pääkirjoihin huomiot puuttuvista esineistä tai tuplaluetteloinnista.  

Hämmästyttävää oli kuinka paljon esineitä kokoelmista oli hävinnyt, kadonnut 
tai aikoinaan poistettu kokoelmista ilman merkintää poistosta. Kaiken kaikkiaan 
kadonneita esineitä päivitettyjen Musketin tietojen perusteella 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-
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naus ja muu selvitystyö rajautuivat aikataulusyistä tämän hankkeen ulkopuolelle, 
mutta toivottavaa olisi, että ne tulisivat läpikäytyä mahdollisimman pian.    
  

Kuvat: Jaakko Ojala. 

Torpparimuseon esinekokoelmista siirrettiin kattava otos esinekuvia tietoineen 
Köyliön Valokuvat-arkistoon, jossa ne ovat kaikkien selattavissa rakennus kerral-
laan. Köyliön Valokuvat-arkisto löytyy Köyliö-seuran verkkosivuilta tai osoittees-
ta: http://koylio-seura.fi/Kuva/shop/html/default3.asp 

Tohtori Sakari Pälsin seppämestarin F. J.  bärlingille osoitetut muistopuheen sa-
nat ovat hankkeen osalta toteutuneet:  

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

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 
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vuodelta 2013. Martan mökistä löytyy nuorempaa esineistöä, jotka toki sopivat 
mäkitupalaisen mökin henkeen.  

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 ovat Köyliön alueen torp-
pariaikaan liittyvä aineisto, jota ei löydy jo ennestään Torppari-
museo kokoelmista ja josta löytyy mahdollisimman kattavat kon-
tekstitiedot sekä tärkeää on, että objekti on ehjä. 

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.  

Esineprosessi 

Tuiskulan Torpparimuseo osalta yleistä on, että lahjoittajalla on yksi tai kaksi 
objektia lahjoitettavana museolle. Esineprosessissa kuvataan, millaisten työvai-
heiden kautta esine siirtyy osaksi Torpparimuseon kokoelmaa.  

Kun lahjoittaja tarjoaa esinettä Torpparimuseon kokoelmiin, on tärkeää jo heti 
aluksi kirjata ylös esineen perustiedot esineen taustasta ja kunnosta sekä ottaa 
ylös lahjoittajan tiedot. Jos on mahdollista, voi esineestä pyytää valokuva nähtä-
väksi tai sopia tapaaminen. Mikäli esine ei kuulu Torpparimuseon keruupiiriin 
eli kyseessä ei ole Köyliön alueen torppariaikaan liittyvä esine tai sille ei ole tie-
dossa soveltuvampaa kokoelmaa esimerkiksi jossain muussa museossa (Yttilän 
Museokoulu, Räisälä-museo), tulee tehdä kielteinen päätös esineen vastaanot-
tamisesta Torpparimuseon kokoelmiin.  

Esineen vastaanottaessa lahjoittajaa haastatellaan tarvittaessa uudelleen, jotta 
esineen historiaan, käyttöön, valmistukseen ja omistussuhteisiin liittyvä tieto 
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saadaan tallennettua. Tärkeää on myös kirjata ylös lahjoittajan henkilöhistoria, 
kuten syntymäaika ja –paikka, ammatti ja koulutus.  

Vastaanoton yhteydessä täytetään luovutusasiakirja (kts. liite 1), johon kirjataan 
lahjoittajan yhteystiedot ja lahjoituksen sisältö. Asiakirja täytetään kahtena kap-
paleena, joista luovuttaja saa toisen ja vastaanottaja toisen kappaleen.  

Luovutuksen yhteydessä esine saa juoksevan esinenumeron, joka Torppari-
museon tapauksessa on esineluettelon seuraava vapaa numero esim. 2156. Esi-
neen kunto ja puhtaus tarkistetaan ja tarkkaillaan ettei esineessä ole tuholaisia, 
jotka voisivat tuhota olemassa olevan kokoelman.  

Luettelointi tapahtuu WebMusketti-tietokantaan sekä olemassa olevaan pääkir-
jaan, joihin kirjataan luovutuksen yhteydessä kerätyt tiedot sekä kuvataan esine 
lyhyesti. Tämän lisäksi esine digikuvataan ja esineeseen merkitään numero, joka 
kiinnitetään esineeseen asianmukaisesti ja pysyvästi. Esim. puu- ja paperimateri-
aaliin lyijykynällä, tekstiileihin esinenumero kirjataan kanttinauhaan, joka om-
mellaan tekstiilin nurjalle puolelle ja metalliin ja lasiin numero merkitään maali-
kynällä.  

Poistoperiaate  

Epäsopivuus tai merkityksettömyys tarkoittaa sitä, ettei objekti sovi 
museon kokoelmiin. 

Objektista ei ole tietoa. Esineen tai muun materiaalin kontekstitiedot puut-
tuvat, jolloin sitä ei voi käyttää historiallisena lähteenä.  

Huonokuntoisuus. Esine on erittäin huonokuntoinen, eikä sitä voi enää pe-
lastaa ja saattaa jopa vaarantaa kokoelman muut objektit.  

Korkeat säilytyskustannukset. Objektin säilyttäminen aiheuttaa museolle 
kohtuuttomat säilytys- ja ylläpitokustannukset.  
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Objektista on kaksoiskappaleet. Vastaavanlainen objekti on jo museon 
kokoelmissa.  

Poistoprosessin eri vaihtoehdot ovat:  

1. Objekti siirretään rekvisiitta- tai opetuskokoelmaan (tarjotaan mm. Tuis-
kulan Kesäteatterille).  

2. Objekti lahjoitetaan toisen museon kokoelmiin.  
3. Objekti palautetaan lahjoittajalle.  
4. Objekti myydään tai lahjoitetaan (ICOM:n eettisten ohjeiden mukaisesti 

objektin myynnistä saadut tulot on käytettävä museon kokoelmatyön hy-
väksi).  

5. Objekti tuhotaan.  

Ennen poistoa esine valokuvataan ja luettelointitiedot tarkistetaan ja tarvittaessa 
täydennetään. Esineen tietoihin merkitään tieto poistosta. Huomioitavaa on, 
että esinettä poistaessa esine rikotaan osiin ja esinenumero poistetaan siten, ettei 
se ole enää selkeänä näkyvissä sekä mahdollisuuksien mukaan esineen osat kier-
rätetään.  

Museoliiton Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -verkkojulkaisusta löytyy hyödyllistä 
tietoa kokoelmien poistoista: http://www.museoliitto.fi/doc/verkkojulkaisut/
Kokoelmapoistojen_hyvat_kaytannot.pdf   

Museon hoito 

Museotilojen siivoaminen kuuluu osana museoiden ylläpitoa sekä suunnitelmal-
lisella ja jatkuvalla siivouksella ennaltaehkäistään vauriot ja vahingot. Siivous on 
ennen kaikkea rakennusten arvoa säilyttävää toimintaa. Keskeistä on pitää tilat 
puhtaina. Esineiden hoito suoritetaan paljon harvemmin. Museoiden siivoukses-
sa käytetään tavallisia kotitalouksissa käytettäviä välineitä, mutta liiallista veden-
käyttöä tulee välttää. Tärkeintä siivotessa on kuitenkin huomioida esinekokoel-
mien turvallisuus. Talvella suljettuna olevissa museoissa keskeiset siivousajan-
kohdat ovat kevät, jolloin museo avataan, sekä syksy, jolloin museo suljetaan.  
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Perussiivous:  

- Lattiat lakaistaan tai imuroidaan. 
- Näkyvä irtolika, kuten pöly, roskat ja kuolleet hyönteiset poistetaan pinnoilta.  
- Likaiset, maalatut lattiat kuiva- tai nihkeäpyyhitään.  
- Matot imuroidaan. 
- Roskakorit tyhjennetään ja saniteettitilat siivotaan.  

Lisäksi:  

- Näyttelytilat tuuletetaan.  
- Tarkkaillaan tuhohyönteisten näkymistä.  

Vuosisiivous:  

- Hyväkuntoiset ikkunat pestään.  
- Seinät ja katot imuroidaan varovasti. Tapettiseinistä poistetaan seitit ja pölyt 

lampaankarvahuiskulla.  
- Museon ullakot ja vintit siivotaan.  
- Esinevitriinit ja -kaapit puhdistetaan. Siivouksen ajaksi esineet siirretään tur-

vaan.  
- Pyyhitään pölyt lampaankarvahuiskulla sellaisista esillä olevista museoesi-

neistä, jotka kestävät puhdistusta.  

Museo kesäkuntoon:  

- Varaa aikaa riittävästi.  
- Museon lämmittäminen, kuivattaminen ja tuulettaminen aloitetaan varovas-

ti.  
- Piha-alue kunnostetaan ja korjataan tarvittaessa rakennukset ja rakenteet. 
- Museon vuosisiivous on hyvä ajoittaa keväälle.  
- Esineiden kunto tarkistetaan ja puhdistetaan varovasti tarpeen mukaan.  
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Museo talvikuntoon:  

- Museon sulkemiseen liittyvät tehtävät aloitetaan ennen kuin säät muuttuvat 
viileiksi ja kosteiksi.  

- Museorakennuksessa tehdään vedetön syyssiivous. Lattiat, ikkunalaudat, jal-
kalistat, hyllyt, komerot, kaapit ja säilytystilat imuroidaan tai lakaistaan ja 
pyyhitään kuivilla tai nihkeillä mikrokuituliinoilla.  

- Ikkunoiden kunto tarkistetaan. Haalistavan kevätauringon varalta ikkunoihin 
asetetaan suojaverhot.  

- Ilmanvaihto tarkistetaan.  
- Huolehditaan tilkinnästä, jotteivät jyrsijät pääse paikkoihin, joihin ne eivät 

kuulu.  
- Talvella on välttämätöntä säännöllisin väliajoin tehdä tarkastuskäyntejä 

museolle.  

Piharivin tupa ja pirtti. Kuvat: Jaakko Ojala.  

Lisätietoja paikallismuseoiden hoidosta voit lukea Museoviraston Opas paikallis-
museon hoitoon -julkaisusta, joka löytyy osoitteesta: http://www.nba.fi/fi/File/
2587/opas-paikallismuseon-hoitamiseen.pdf  
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Tehdyt toimenpiteet 

Esinekokoelmatyön lisäksi Museotaksvärkki-hankkeen aikana Torpparimuseon 
rakennuskanta inventoitiin Satakunnan Museon ohjauksessa Satakunnan 
Museon ylläpitämään Pakki-tietokantaan (kts. liite 3). Edellinen rakennusinven-
tointi oli vuodelta 1992.  

Tuiskulan Torpparimuseolla törmäsin myös poikkeukselliseen ongelmaan. 
Yleensä museotyön yhteydessä olen tottunut vanhoja esineitä tarjoaviin asukkai-
siin, mutta nyt olinkin tilanteessa, jossa lahjoitettuja ja luetteloituja esineitä kai-
vattiin takaisin. Haastavaksi museon näkökulmasta osoittautui myös se, että ton-
tilla toimii myös Tuiskulan Kesäteatteri, joten museoesineet ja teatterin rekvisiit-
ta oli tontilla iloisesti sekaisin ja se tuotti toisinaan päänvaivaa.  

Varsinkin Köyliön Museonyhdistyksen ja Tuiskulan Kesäteatterin tekstiiliko-
koelmat olivat jo pitempään aiheuttanut harmia ja keskustelua. Museotaksvärk-
ki-hankkeen aikana Museoyhdistykselle laadittiin Satakunnan Museon opasta-
mana Tuiskulan Kesäteatterin lahjoittamista tekstiileistä luovutusasiakirja erityi-
sehdoin. 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 
olivat vain jääneet museolle ja näin ollen luetteloitu osaksi museokokoelmia.  
Pääkirjoihin 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. 
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Päätimme, Satakunnan Museon opastamana, että jokainen joka kaipaa lahjoite-
tun esineen takaisin, tekee siitä Museoyhdistykselle erillisen kirjallisen pyynnön. 
Museoyhdistyksen hallitus vastaa siitä luovutetaanko kyseinen esine vaadittavia 
todistuksia ja tuntomerkkejä vastaan takaisin entiselle omistajalleen ja täsmää-
vätkö tiedot luettelossa olevien tietojen kanssa. Tämä toimenpide suoritetaan 
vain kerran, jonka jälkeen jokainen Kesäteatterilta tai muilta lahjoittajilta tullut 
esine on Museoyhdistyksen omistuksessa, eikä niitä ole enää mahdollista pyytää 
takaisin tms. Jatkossa Kesäteatterin rekvisiitta tulee merkitä huolella joko omista-
jan tai Kesäteatterin nimellä varustettuna, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäi-
siin.  

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 entisen viljakuivurin 
tilanteen ja voisiko tilan kunnostaa heidän va-
rastotilakseen, jolloin museolle vapautuisi lisää 
kaivattua varastotilaa. Lisätila mahdollistaisi 
Torpparimuseolla myös erilaisen näyttellytoi-
minnan ja vapaamman ja monipuolisemman 
esillepanon.  

Torpparimuseon varastona toimii lato, joka järjes-
tettiin uuteen uskoon talkoiden aikana. Kuva: Hanna 
Jaakola.  

Tuiskulan Seuratalon tekstiilivarastosta olisi hyvä myös saada harmoni pois. 
Harmooni on aikoinaan luovutettu ”karjalaisten museoon” Kokemäen Tuomo-
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laan 23.2.2005. Lahjoittajan tietojen mukaan harmoni on vuodelta 1907. Se on 
ollut Räisälässä Tiurin Nuorisoseuran oma ja on tullut sotien aikana evakkotai-
paleitten kautta Köyliöön 1940-luvulla.  Harmonia on säilyttänyt Jenny Paavi-
lainen sekä Juho Henttinen Pajulassa. Harmonin on museolle lahjoittanut Seppo 
Henttinen.  

Toivottavaa olisi myös, että Kesäteatterin vaatteet ym. siirrettäisiin heidän omiin 
tiloihinsa, jotta vältyttäisiin myös jatkossa sekaannuksilta.  

24.5.2018 talkoiden yhteydessä tehtyjen esinepoistojen yhteydessä päätimme jät-
tää muutamat poistot tekemättä, koska esimerkiksi ladossa poistettavat esineet 
olivat hankalasti löydettävissä. Poistamatta jääneiden esineiden lista löytyy liit-
teestä 2.  

Tuiskulan Torpparimuseo näkyväksi 

Tuiskulan Torpparimuseosta löytyy kattavasti tietoa keväällä 2018 päivitetyiltä 
https://tuiskula.info sivuilta, josta löytyy myös Sanokaas mun sanonee -blogi, jonne 
päivitetään myös Torpparimuseon asioita. Myös Museotaksvärkin blogiin olen 
kirjoittanut seitsemän osaisen Torpparimuseon tarina -sarjan, jossa kattavasti raken-
nus kerrallaan avasin Torpparimuseon historiaa. Tarinat ovat luettavissa täältä: 
https://museotaksvarkki.wordpress.com  

Museotaksvärkin Instagram-tilillä Torpparimuseo on ollut näkyvästi esillä esi-
neiden, talkoiden ja vanhojen valokuvien muodossa.  

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.  
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Kuva: Jaakko Ojala. 

Köyliön Museoyhdistyksen tekstiilikokoelmat ovat herättäneet paikallisissa pal-
jon kiinnostusta ja laatimani Tekstiilivarasto kätköistä -esitys esiteltiin 28.10.2017 
Eläkeliitto Euran yhdistyksen järjestämässä Wanhanajan iltamissa. Laskiaissun-
nuntaina 11.2.2018 esittelin itse päivitetyn esityksen Köyliö-seuran ja Köyliön 
kappeliseurakunnan yhteistyössä järjestämässä Ystäväkirkkopyhä -tapahtumassa. 
Esitys on myös jatkossa Köyliön Museoyhdistyksen ja Köyliö-seuran käytössä.  
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Liite 1.  

LUOVUTUSASIAKIRJA                                                                   Diarionumero:  

        Luovutuspvm:  

Luovuttajan nimi:  

Ammatti:  

Syntymäaika ja –paikka:  

Osoite:  

Puhelin numero:  

Luovutustapa:  

Luovutettava aineisto:  

Luovutan ohessa luetellun aineiston Köyliön Museoyhdistys ry:lle. Yhdistys saa aineiston 
hallintaansa täysin omistajaoikeuksin ja vastaa sen myöhemmästä käytöstä. Erityisehdoista 
sovitaan tarvittaessa kirjallisesti erikseen.  

Paikka ja aika:  

Luovuttajan allekirjoitus:  

Luovutuksen vastaanottaja:  
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