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Puheenjohtajan tervehdys
Meillä on tänään monta syy-

tä iloita. Joutsan kotiseu-
tuyhdistys viettää 50-vuo-
tisjuhlaansa museoalueel-
la, jota ei vuonna 1965 ollut 
olemassakaan. Kotiseutuak-
tiiveilla saattoi olla unelma 
jostakin tällaisesta, mutta 
ei varmasti tämän tasoises-
ta tai laajuisesta museomil-
jööstä. Lauri Mäkelän roo-
li on ollut ratkaisevan tär-
keä tässä hankkeessa, mut-
ta rinnalleen hän on tar-
vinnut ison joukon asiaan-
sa uskovia, riskejä pelkää-
mättömiä joutsalaisia. Vara-
ton, vastaperustettu yhdis-
tys joutui käyttämään kaik-
kia mahdollisia varainhan-
kintatapoja talkoista kerä-
yksiin ja arpajaisista myy-
jäisiin, aina velan takuumie-
hiksi käymiseen saakka. Or-
jahuutokauppakin on mai-
nittu arkistoasiakirjoissa.

Matti Pessala avasi mu-
seon rakentumisen tarjo-
amalla Säterin tilan tuuli-
myllyä siirrettäväksi Koira-
vuoreen vuonna 1964. Jat-
koa seurasi Mesiäisen talon 
ja vanhainkodin rakennus-
ten siirroilla alueelle.

Hienon museokokonaisuu-
den rakentumisen mahdollis-
ti aito vanha pihapiiri, jossa 
Ylä-Koiravuoren torppa oli 

aiemmin sijainnut. Vuonna 
1995 kunta lahjoitti museo-
alueen maa-alan kotiseutu-
yhdistykselle sen 30-vuotis-
juhlassa. Muistan itse pitä-
neeni kunnan puolesta on-
nittelupuheen yhdistykselle.

Toinen tyytyväisyyden ai-
he on museorakennusten ja 
alueen nykyinen kunto ja 
tila. Vaikka aluetta oli hoi-
dettu hyvin, saavuttivat ra-
kennukset sellaisen iän, että 
suuremmat remontit odot-
tivat. Erityisesti katot vaa-
tivat uusimista. Viimeiset 
viisi vuotta ovat olleet yh-
tä remonttia, joka on pää-
osin kotiseutulehtien tuo-
tolla rahoitettu ja valtaosin 
oman rakennusryhmän te-
kemänä toteutettu.

Kolmas tyytyväisyyden 
syy on kiinnostuksen li-
sääntyminen kotiseututyö-
hön. Olemme onnistuneet 
saamaan uutta toimeliasta 
ja monitaitoista väkeä mu-
kaan yhdistyksen johtokun-
taan ja toimintaan. Jäsen-
määrämme on tällä hetkel-
lä noin 150 henkilöä ja in-
toa riittää.

Nyt julkaistun juhlanume-
romme kautta haluamme 
tehdä kunniaa kaikille niil-
le, jotka ovat olleet muka-

na saattamassa yhdistystä ja 
museota tähän vaiheeseen 
ja kuntoon ja kiittää tämän 
myötä  pitkäaikaisia järjes-
töihmisiä, jotka aikaa ja vai-
vaa säästämättä ovat anta-
neet panoksensa tälle tär-
keälle asialle. Työn tulok-
set, niin aineelliset kuin ai-
neettomatkin puhuvat puo-
lestaan.

Joutsalaisuus ja kotiseutu-
rakkaus elää meissä. Siivet 
kantavat ja juuret pitävät. 
Tästä on hyvä jatkaa.

Terttu Hentinen

Yhdistyksen puheenjohtaja, juhla-
julkaisun vastaava toimittaja. 



5.

Lauri Johannes Mäkelä syntyi vuon-
na 1904 Mäkelän talossa  Anges-
selässä. Parin vuoden iässä hän 
sairasti lievän polion ja sen seu-
rauksena toinen jalka oli heikompi.

Hänen lapsuusaikanaan kansa-
kouluun otettiin vasta 9-vuotiaita. 
Sitä ennen piti käydä kiertokou-
lussa opettelemassa lukemaan ja 
kirjoittamaan. Kun Lauri oli 7-vuo-
tias, laittoi hänen äitinsä pojalle 
kahden päivän eväät mukaan ja 
isompien lasten mukana Leppojan 
savupirttiin eli haikutupaan kier-
tokouluun. Sinne oli matkaa parin 
kilometrin verran. Toisena päivä-
nä piti pojan tulla  kotiin evästä 
hakemaan, mutta hän oli niin kiin-
tynyt koulupaikkaan, että viihtyi 
siellä koko viikon. Kun savupir-
tissä yöpyi talon oman neljän ai-
kuisen lisäksi koulumestari Viita-
nen ja muutama koululainen  ih-
metyttää miten siellä nukuttiin. 

Kansakoulun käytyään Lauri ha-
keutui Itä-Hämeen Kansanopistoon 
Hartolaan. Sinne hänet kyyditsi he-
vosella Matti-veli kolmenkymme-
nen asteen pakkasella. Tämän jäl-
keen hän kävi Lahden seudun maa-
mieskoulun Ahtialassa. Koulun jäl-

keen hänet  kutsuttiin kotipitäjään 
maatalouskerhoneuvojaksi. Seuraa-
va opiskelupaikka oli Pienviljelys-
neuvojaopisto Hyvinkäällä. Täältä 
hän valmistui maatalousteknikok-
si, nykyisin agrologiksi. Valmistut-
tuaan hän hakeutui Maatilahalli-
tuksen leipiin. Ensimmäinen työ-
tehtävä oli Luirojoen vaakitus La-
pissa. Täältä hän lomaili vaimon-
sa Ida-Marian kanssa Petsamossa. 
Muut työtehtävät olivat Etelä-Suo-
messa. Sota-aikana hän toimi mm. 
Tuusulassa kansanhuollon tarkas-
tajana. Työnantajaksi vaihtui Maa-
talousseurojen keskusliitto ja teh-
täväksi asutusneuvojana toimimi-
nen. Invaliditeettinsä vuoksi hän 
ei joutunut rintamalle. Kuitenkin 
hän anoi vapaaehtoisena puolus-
tusvoimiin kartanpiirtäjäksi. Jat-
kosodan aikana perhe asui Lah-
dessa. Täältä Ida-Maria muutti 
pienen poikansa kanssa pommi-
tuksia pakoon Joutsaan. Tämä oli 
viimeinen paikkakunnan vaihto. 
Tässä vaiheessa Ida-Maria ja Lauri 
päättivät toteuttaa haaveensa it-
senäisiksi yrittäjiksi ryhtymises-
tä. He ostivat peltomaata kirkon-
kylän alueelta ja nopeassa tahdis-
sa valmistuivat asunrakennus ja 
ensimmäinen kasvihuone vuon-

na 1943. Se oli melkoinen pon-
nistus kun kaikesta oli pula niin 
rakennustarpeista kuin myös ra-
kentajista. 

Ensimmäiset  viljelyskasvit avo-
maalla olivat kessutupakka ja vi-
hanneskasvit. Kasvihuoneessa pää-
tuotantosuunta oli taimikasvatus 
ja vihannekset. Myös omenapui-
den taimien kasvatettiin. Yksi paik-
kakunnalle paljon myyty lajike oli 
hänen oma jalosteensa Mäkelän 
kesä.  Ruukkukukkien tuotanto ja 
kysyntä alkoivat vasta myöhem-
min. Työpäivät olivat kohtuutto-

Lauri Mäkelä, Joutsan     

    kotiseututyön isä
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Yhdistyksen puheenjoh-
tajina ovat toimineet

Lauri Anttila   1965-67
Raimo Ikonen  1967-69
Lauri Mäkelä  1969-79
Antero Kuitunen 1979-2011
Terttu Hentinen 2012-

Yhdistyksen sihteerit

Hilkka Peltola  1965-1969
Liisa Heinonen 1970-1972
Antero Kuitunen 1973-1981  
   ja 1982-83
Juhani Kapiainen 1981-1982
Tuula Kuitunen 1984-2011
Tiina Seppälä   2012-

Joutsan kotiseutuyhdistyksen ensimmäinen hallitus
Ensimmäiseen hallitukseen vuonna 1965 kuuluivat seuraavat henkilöt: 

Lauri Anttila, Helka Hännikäinen, Martta Ikonen, Raimo Ikonen, Erkki Laitinen, Lauri Mäkelä, Tapio Ruoh-
tula ja Yrjö Salonen. Varajäseninä olivat Sulo Haapala, Pentti Kokko ja Hilkka Peltola.

Rahastonhoitajat

Yrjö Salonen
Kristina Kuitunen
Tiina  Seppälä

man pitkiä. Keskuslämmitys toi-
mi haloilla. Pakkasten aikaan nii-
tä piti käydä lisäämässä  kattilaan 
kaksi kertaa yössä. 

Lauri Mäkelä oli rauhallisuuden 
perikuva, luonteeltaan sovitteleva 
mutta määrätietoisen sitkeä ja pe-
riksi antamaton. Pian hänelle jär-
jestettiin useita yhteiskunnallisia 
tehtäviä kunnallisissa lautakunnis-
sa ja kunnanhallituksessa  jäsene-
nä ja puheenjohtajana. Myös  pai-
kallisessa nuorisoseurassa ja Itä-
Hämeen keskusseurassa  hän toi-
mi puheenjohtajana. Veistonopet-
tajanakin hän toimi yhteiskoulus-

sa usean vuoden ajan. 

Kotiseutumuseon saaminen paik-
kakunnalle oli hänellä kauan haa-
veena ollut ajatus. Siinäkään asias-
sa hän ei antanut periksi vaikka se 
hanke kohtasi jatkuvasti ylivoimai-
selta tuntuvia esteitä. Hänen aloit-
teestaan perustettiin kotiseutu- ja  
matkailulautakunta  ja hänestä tuli 
sen puheenjohtaja. Kunnallisena 
lautakuntana se osoittautui liian 
jähmeäksi museohankkeen toteut-
tajaksi. Tästä syystä hänen aloit-
teestaan perustettiin myös Kotiseu-
tuyhdistys. Tämän puheenjohtaja-
na hänellä oli helpompaa toteut-

taa ylivoimaiselta tuntuva hanke 
muutaman yhtä sitkeän kotiseu-
tuhenkisen henkilön kanssa. Lop-
putulos oli sellainen, että akatee-
mikko Kustaa Vilkuna totesi muse-
oon tutustuttuaan sen olevan yk-
si aidoimmista maalaistalomuse-
oista maassamme. 

Agrologi, puutarhuri Lauri Mä-
kelän monet toiminnot ovat vai-
kuttaneet oman kotiseudun kehi-
tykseen. Varsinkin kotiseutumu-
seo velvoittaa meitä nykyisiä ja tu-
levia sukupolvia hoitamaan tätä 
arvokasta perintöä. 

Simo AvikainenYhdistyksen 30-vuotisjuhlassa paljastettu Lauri Mäkelän muis-
tolaatta museon pihan suuressa kivessä.
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Yrjö Salonen syntyi keväällä 1922 
Hakoselän tilan toiseksi vanhimpa-
na lapsena ja kasvoi sen aikaisessa 
suurperheessä joutsalaiseksi juurtu-
en. Tähän vuodesta 1539 saman su-
vun omistuksessa ollut tila antoi oi-
van mahdollisuuden. Isänsä Erland 
Salosen kuoltua veljekset viljelivät ti-
laa runsaan neljän vuoden ajan yh-
dessä, kunnes Yrjö v. 1961 osti Veh-
maan tilan kirkonkylästä. Muutto 
kirkonkylään mahdollisti osallistu-
misen yhteiskunnallisiin asioihin ja 
muihin harrastuksiin.

Kotiseututyöhön Yrjö ohjautui ta-
vallaan kunnan luottamustoimien 
kautta; kuuluihan hän tuolloin kun-
nanhallitukseen. Hän oli harkitse-
van talousmiehen maineessa, jol-
laisia ominaisuuksia johtokunnas-
sa silloin erityisesti tarvittiin. Velkai-
nen yhdistys tarvitsi takuumiehiä, 
samoin rakennushankkeet maksu-
postien määrittäjää ja hoitajaa. Yr-
jö toteaakin rahastonhoitajan tehtä-
vänsä olleen juuri em. tehtäviä  ti-
linpidon hoituessa Joutsan Säästö-
pankissa. Laskujen hyväksyjinä yh-
distyksen alkuvuosina näkyvät ni-
met Lauri Mäkelä, Väinö Himanen 
ja Yrjö Salonen.

Talkoopäiviä tuli rakennustöis-
sä tehtyä traktorimiehenä. Talikko 
tai laatikko Fergusonin perässä oli 
tavallinen näky Vehmaan isännän 

Yrjö Salonen

lähtiessä museolle. Mm. rakennus-
ten perustuksissa käytettävät kivet 
kuljetettiin näin paikoilleen.

Kriittisenä miehenä Yrjö epäili Me-
siäisen soveltuvuutta päärakennuk-
seksi, mutta toteaa tänään Taavi Lai-
tisen onnistuneen hyvin sen pysty-
tyksessä Koiravuoreen. Hän muiste-
li monia rakennusten valintamatko-
ja, myös palaneen riihen korvaavan 
paririihen hankintaa. Nykyinen rii-
hi on tehty Satulakivestä hankituis-
ta kahdesta paririihestä, joiden hir-
ret Ollilan isäntä Väinö Salmi taita-
vasti valiten yhdisti.

Yrjö Salosen mukana olo Kotiseu-

tuyhdistyksessä kesti ensimmäisestä 
johtokunnasta vuoteen 1998 saak-
ka. Kunniajäsenenä hän seuraa edel-
leenkin suurella lämmöllä ja mielen-
kiinnolla museoaluetta. Sen nykyi-
sen kunnon ja tilan hän näkee suu-
rena ja arvokkaana kulttuuriteko-
na, josta nykyiset toimijat ansaitse-
vat suuren tunnustuksen.

Terttu Hentinen

Kuvat: Mikko Hentinen

Kuvateksti: Vehmaan tilan pihapiiriä.
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Tapio Ruohtula syntyi vuonna 1928 
Pappisen Vaihelassa.  Nyt  kirkonky-
län suojellussa Honkaharjussa eläke-
päiviään viettävät Ruohtulat, Tapio 
ja Rauni ovat olleet Joutsan Kotiseu-
tuyhdistyksen toiminnassa mukana 
sen perustamisesta alkaen. Tapio kuu-
lui hallitukseen vuosina 1965-1972. 
Tapio Ruohtula muistelee, että hä-
nen tädeillään Martta ja Katri Ikosel-
la sekä hänen äidillään Aino-Maria 
Ruohtulalla, on ollut suuri vaikutus 
Kotiseutuyhdistyksen syntymävai-
heisiin. Erityisesti Martta-tädillä  on 
ollut voimakas palo kotiseutuhisto-
rian tallentamiseen. Hän on kirjoit-
tanut joutsalaisesta elämänmenos-
ta, suutareista, räätäleistä, kauppi-
aista ym. Lisäksi Martta Ikonen on 
koonnut valokuvia Joutsan seudul-
ta. Katri Ikonen puolestaan on näh-
nyt vaivaa joutsalaisen Suojeluskun-
ta-historian tallentamisessa ja arkis-
toon saattamisessa.

Ruohtulat muistelevat, että joukko 
vasta perustetun Kotiseutuyhdistyk-
sen jäseniä on tehnyt alkuvuodesta 
1966 kotiseutuhenkisen retken Pap-
pisten Vaihelaan. Vapaamuotoisten 
keskustelujen lisäksi vieraat ovat naut-

tineet talonemännän tarjoilusta ja 
tutustuneet kotimuseon runsaaseen 
esineistöön.

Tapio Ruohtula kertoo, että hei-
dät oli kutsuttu Helsinkiin Hämä-
läis-osakunnan vieraiksi Lauri Mä-
kelän ja Raimo Ikosen kanssa. Mat-
kan aiheena oli ollut Hämäläis-osa-
kuntalaisten kotiseuturetki Joutsaan 
ja tutustuminen sen luontoon, jol-
loin he myös keräisivät museoesi-
neistöä. Keskustelujen yhteydessä 
osakuntalaiset olivat kysyneet vie-
läkö Joutsasta löytyy kuppareita. Ta-
pio mainitsee heidän sanoneen,  että 
viime aikoina kuppaustoiminta on 
ollut vähäistä, mutta vanhoja kup-
pareita on vielä elossa.

Kesällä 1966 Joutsaan saapunut 
ylioppilasjoukko oli ensimmäisek-
si kysynyt, että pääsevätkö he ku-
pattaviksi. Tapio Ruohtula muiste-
lee, että hän oli kysynyt Hull’ahon 
Hilmalta suostuuko tämä vielä kup-
paamaan. Hilma oli luvannut kupa-
ta. Kuppaustapahtuma oli järjestet-
ty Vaihelassa. 

Ruohtulat muistelevat, että Koti-

seutuyhdistyksen toiminnan tuke-
miseksi järjestettiin vappumyyjäi-
siä ja muita juhlatilaisuuksia. Yk-
si Kotiseutuyhdistyksen hankkeis-
ta on ollut Tammimäen näkötorni, 
jonka yhtenä puuhamiehenä Tapio 
Ruohtula mainitsee olleensa. Näkö-
torni on valmistunut vuonna 1974. 
Aikanaan se on vetänyt suuren jou-
kon kävijöitä, palvellen muun mu-
assa Joutsenlammen matkailijoita. 

Esko Manninen

Tapio Ruohtula

Tapio Ruohtula kädessään kuva tädistään 
Martta Ikosesta. Taustalla Honkaharjun 
alkuperäiset piirustukset.

 Kuvateksti: Vaihelan tilan pihapiiriä.



9.

Erkki Laitinen
Harjulan talon nuori isäntä Erkki 

Laitinen tuli kotiseutuyhdistyksen 
hallitukseen  vuonna 1965 ja jatkoi 
vuoteen 1967. Suuri tila ja kasvava 
perhe vaativat oman aikansa.

Erkki muistelee Mesiäisen päära-
kennuksen siivoamista kanalakäy-
töstä yhdeksi suururakaksi. Kym-
menkunta ihmistä teki töitä koko 
päivän kovassa pölyssä ja pistävässä 
ammoniakin hajussa. Illalla Harju-
lan väki kutsui talkoolaiset kotiinsa 
saunaan. Lukuisat talkoot museolla 
ovat myös säilyneet mielessä noilta 
alkuvuosilta.

Raija ja Erkki Laitinen luovuttivat 
Harjulan pihapiirissä sijainneen kol-
mihuoneisen riviaitan museolle. Ai-
tassa on vuosiluku 1816. Tilalla ai-
tassa oli säilytetty viljaa. Aitan pää-
dyssä oleva kookas kellotorni ja vel-
likello ovat tänäkin päivänä muse-
on pihapiirin komistus. 

Terttu Hentinen

Kuva: Jari Partanen
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Antero syntyi maanviljelijäperheen 
esikoisena Joutsan kunnan, Anges-
selän kylän, Säkälän talossa kesäl-
lä 1940. Hän kävi kansakoulun An-
gesselän kansakoulussa, jäi kotitilal-
leen maa- ja metsätaloustöihin vielä 
muutamaksi vuodeksi, mutta lähti 
sitten vielä jatkamaan opintoja Vaa-
jakoskelle ammattikouluun.

Työelämä kotitilan ulkopuolella al-
koi 1960-luvun alussa Vaajakoskel-
la ja siellä ollessaan hän myös ta-
pasi vaimonsa Kristinan. Työt vei-
vät sitten nuorenparin Helsinkiin, 
mutta maaseutu ja muutto takaisin 
maalle oli kuitenkin ollut Anterol-
la ja Kristinalla aina mielessä ja yh-
tenä kannustimena oli myös oman 
mökin rakentamisen aloittaminen 
vanhempien maille Joutsaan. Niin-
pä sitten vuonna 1970 perhe toteutti 
unelmansa ja muutti Joutsaan.

Joutsan Kotiseutuyhdistyksen pu-
heenjohtajana oli tuohon aikaan Lau-
ri Mäkelä. Hän sai houkuteltua An-
teron ja Kristinan kotiseutuyhdis-
tyksen jäseniksi. Kotiseutuyhdistyk-
sen säännöt määrittelivät yhdistyk-
sen pääasialliseksi tehtäväksi talo-
museon ylläpitämisen yhteistyössä 
kunnan silloisen kotiseutulautakun-
nan kanssa. Talomuseon rakennuk-
sia oli alettu pystyttää jo 1960-lu-
vulla ja tuulimyllyn lisäksi pihapii-
rissä oli päärakennus ja kaksi tallia.

Joutsan Kotiseutuyhdistyksen sih-

Antero Kuitunen, yhdistyk-  

   sen kunniapuheenjohtaja
teerin tehtäviä Antero hoiti vuosien 
1973-1983 välisen ajan ja puheenjoh-
tajaksi hänet valittiin vuonna 1979.
Tuona ajanjaksona yhdistys hankki 
talomuseolle mm. aittoja ja savusau-
nan. Vaimo Kristina oli valittu yh-
distyksen rahastonhoitajaksi 70-lu-
vun alussa. Joutsan Joutopäivät oli-
vat alkaneet jo Anteron ollessa yh-
distyksen sihteerinä ja Joutsan Koti-
seutuyhdistys toimi nimellisenä Jou-
topäivien järjestäjänä ja kattojärjes-
tönä. Kaiken kaikkiaan mukana Jou-
topäivien järjestelyissä oli tuolloin 
yli 60 eri yhdistystä.

Joutopäivien budjetti ja samalla ta-
loudellinen riskialttius oli jo silloin 
kasvanut sellaisiin mittasuhteisiin, 
ettei Joutsan Kotiseutuyhdistyksen 
ja sen hallituksen ollut mahdollista 
yksin ottaa sellaisia vastuita varsin-
kin, kun niistä ei ollut mitään kir-
jallista sopimusta. 

Niinpä 80-luvulla Joutopäivät siir-
tyivät Joutsan kunnan hoidettavaksi.
Joutopäivät kuitenkin työllisti Jout-
san Kotiseutuyhdistystä ja sen pu-
heenjohtajaa. Tehtäviin kuului mm. 
museoalueen yleinen hoito ja kun-
nossapito sekä osallistuminen eri oh-
jelmanumeroihin ja niiden järjeste-
lyihin. Yhdistys piti myös kahvio- 
ja ravintolatoimintaa Joutopäivien 
aikana museon alueella, mutta sii-
tä tosin jouduttiin luopumaan ja ti-
lalle tuli aluevuokrasopimus Jouto-
päivien järjestäjän, kunnan kanssa. 

Mukana näissä töissä oli usein myös 
koko Anteron perhe.

Anteron puheenjohtajakaudella mu-
seoaluetta kehitettiin rakentamalla 
sinne pikkulava ja siirtämällä pa-
ja. Lisäksi kunta rakennutti alueel-
le 80-luvulla ns. rinnelavan, joka oli 
tarkoitettu Joutopäivien suuremmil-
le esityksille. Vuosisadan vaihtees-
sa tehtiin paikallisen veteraanityön 
kokoamiseksi veteraaniaitta. Museo-
esineistön keräystä on jatkettu kai-
ken aikaa. 

Töitä tehtiin talkooporukalla, jonka 
ydinjoukkona olivat johtokunnan jä-
senet ja joskus myös yleisillä talkoil-
la. Kun tämä tapahtui omien töiden 
lisäksi, muodostui kesistä kiireisiä 
ja kiinnipitäviä. Kunnan kanssa teh-
tiin yhteistyötä ja kunta myös lah-
joitti yhdistyksen esityksestä nykyi-
sen museon maa-alueen kotiseutu-
yhdistykselle. Muiden töiden lisäksi 
Antero toimi myös perinnenäytök-
sien järjestelyissä yhdyshenkilönä.

Puheenjohtajan tehtäviä Antero hoi-
ti aina vuoteen 2012 saakka ja osal-
listuu edelleenkin aktiivisesti yhdis-
tyksen toimintaan. Anteron toivee-
na on, että Joutsan kunnalla riittäi-
si edelleenkin myötämielisyyttä ko-
tiseututyötä kohtaan, jolla on oma 
merkityksensä tämän ajan nuorten 
kotiseudun ja omien juurien tunte-
mukselle.
 
Risto Saarikettu

  

Kuva: Tiia Rantanen
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Kristina Kuitunen  toimi Kotiseutu-
yhdistyksen rahastonhoitajana vuo-
sina 1973-2012. Pankkitoimihenki-
lön ammattitaidolla hän hoiti tehtä-
vän, osallistuen puolisonsa rinnal-
la kaikkiin eteen tuleviin tehtäviin 
ja haasteisiin. Usein hänelle lankesi 
myös emännän tehtäviä talkoo- ym. 
tilaisuuksissa. Kuitusen perheen työ-
panos  kotiseutuyhdistyksen, mu-
seon ja koko perinnetyön hyväksi 
on ollut mittaamattoman suuri ja 
epäitsekäs.

Kuvassa Antero ja Kristina yhdis-
tyksen kesäjuhlassa 2013 kultaisil-
la ansiomerkeillä palkittuina. An-
tero nimettiin tuolloin yhdistyksen 
kunniapuheenjohtajaksi ja Kristina 
kunniajäseneksi.

Terttu Hentinen

Kristina Kuitunen, rahas-

tonhoitaja ja kunniajäsen

Kuva: Tiia Rantanen

Kuva: Tiia Rantanen
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Joutsan Pekkasissa, Temisevän talos-
sa syntynyt Eero Temisevä tuli mu-
seohankkeeseen mukaan, kun Jout-
san kunta perusti Matkailu- ja Ko-
tiseutulautakunnan vuonna 1963.

Lauri Mäkelän tultua lautakunnan 
puheenjohtajaksi hän ryhtyi ajamaan 
museohanketta ja kotiseutumuseon 
paikaksi muotoutui sitten Koiravuori. 
Tila oli ollut asuttuna vielä 1800-lu-
vun lopulla niin, että siinä oli val-
mis pihapiiri. 

Museon päärakennukseksi valit-
tiin Mesiäisen talo Marjotaipalees-
sa. Talo oli ollut tyhjillään jo jon-
kin aikaa ja toiminut kanalana. Noin 
pari vuotta sen jälkeen, kun paik-
ka oli selvinnyt ja talo löytynyt, te-
ki kunnanhallitus 1000 markan va-
rauksen seuraavan vuoden budjet-
tiin kotiseutumuseota varten. Kun-
nanhallitus esitti, että perustettaisiin 
kotiseutuyhdistys joka voisi hakea 
lainoja ja hommata talkoomiehiä. 
Lauri Mäkelä innostui siitä ja hän 
perusti Joutsan Kotiseutuyhdistyk-
sen ja haki lainaa pankista talon os-
toon ja siirtoon. Lainaa takaamassa 
oli yhteensä kymmenkunta takaajaa 
ja mukana myös Eero Temisevä, jo-
ka tunsi Mäkelän jo nuorisoseura-
ajalta. Mäkelä se myös pyysi Eeron 
talkoohommaan mukaan.

Mesiäisen talon tuvan puoli oli ol-
lut kanalana. Eero ja joukko mui-

Eero Temisevä, yhdistyksen  

      perustajajäsen
ta Kotiseutuyhdistyksen jäseniä ja 
talkoomiehiä ryhtyi sitä tyhjentä-
mään. Kananlantaa oli kuulemma 
ollut puoli metriä lattialla ja se mä-
tettiin miehissä ulos. Oli ollut läm-
pöistä hommaa kesäpäivänä.

Eero ehti sitten päivätyönsä ja mui-
den luottamustehtäviensä lisäksi osal-
listumaan myös Kotiseutuyhdistyk-
sen kokouksiin pysyäkseen ajan ta-
salla siitä mitä hankkeessa tapahtuu.

Vuosien 1965-1966 vaihteessa talo 
kuljetettiin Koiravuoren tilalle,  joka 
silloin oli vielä kunnan omistukses-
sa. Myöhemmin kunta lahjoitti ton-
tin kotiseutuyhdistykselle.

Kotiseutuyhdistyksen johtokun-
taan Eero valittiin vuonna 1973 ja 
hän toimi myös varapuheenjohtaja-
na ja on ollut siinä mukana aina näi-
hin päiviin asti. Eero palkitaan toi-
mistaan kotiseutyön kultaisella an-
siomerkillä yhdistyksen 50-vuotis-
juhlassa.

Toinen rakennushanke, johon Ee-
ro osallistui oli veteraaniaitta. Petä-
jävedellä oli ollut myynnissä hirsi-
kehikko ja hän lähti  Antero Kuitu-
sen kanssa sitä katsomaan  ja he teki-
vät omistajan kanssa kaupat. Toisel-
la kerralla Eero kävi Anteron kanssa 
sen sitten purkamassa siellä paikal-
la ja omistajan kuorma-autolla hir-
ret tuotiin Joutsaan museolle.

Joutsan kunta lahjoitti museolle 
kunnan maatilan vanhoja raken-
nuksia, alkuperäisen riihen, varas-
totallin ja olkitallin. Pessalan Mat-
ti lahjoitti Säterin tilalta tuulimyl-
lyn vuonna 1964. Niitä oli kunnan 
miehiä täytetyönä pystyttämässä.

Eeron mielestä Joutsan Kotiseutu-
yhdistyksen tilanne näyttää nyt hy-
vältä kun on ollut varoja laittaa katot 
kuntoon ja siivota ympäristöä ja Ee-
ro on vielä nytkin osallistunut korja-
usporukan mukana talkoohommiin. 
Hänen mielestään olisi hyvä saada 
museolle jotakin ohjelmaa ja tapah-
tumia useammin. Se pitäisi museo-
toiminnan virkeänä ja levittäisi tie-
toa ja toisi mukaan enemmän ihmi-
siä. Tämä saattaisi onnistua muiden 
järjestöjen kanssa yhteistoiminnas-
sa. Eero pitää Kotiseutulehteä hyvä-
nä piristeenä, jonka tuotolla on saa-
tu rakennuksia kunnostettua.

Risto Saarikettu

Kuva: Jari Partanen



13.

Tuula Kuitunen, pitkäai- 

      kainen sihteeeri
Kälän talon tytär, käsityönopetta-

ja Tuula Kuitunen toimi kotiseutu-
yhdistyksen hallituksessa ja sihtee-
rinä vuosina 1980-2011. Hänen tai-
tojaan hyödynnettiin muun muassa 
1980-luvulla virinneessä kansallis-
pukuhankkeessa sekä monissa Jou-
topäivien yhteydessä järjestetyissä 
työnäytöksissä.

Tuulan opetustyön tuloksena on 
kansalaisopiston kursseilla kudot-
tu kansallispukukankaita ja valmis-
tettu kaikkine osineen noin 70-80 
pukua. Tuula Kuitunen on pereh-
tynyt pellavan viljelyn ja käsittelyn 
eri vaiheisiin havainnollistaen työ-
ketjun alusta loppuun saakka. Työ-
näytösten kautta  hän on opettanut 
myös kasvivärjäystä ja kehräystä.

Kiitokseksi ja tunnustukseksi pit-
käaikaisesta kotiseututyöstä Jout-
san Kotiseutuyhdistys on hakenut 
Tuula Kuituselle kotiseututyön kul-
taisen ansiomerkin luovutettavaksi 
yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa juh-
lassa 6.6.2105.

Terttu Hentinen

Yläkuva: Joutsan Naiskuoron laulajia 
museolla.

Kuva: Tiia Rantanen
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Katkelmia Kotiseutyhdistyksen    

    30-vuotisjuhlahistoriikistä  
Perustava kokous 12.12.1965:

”Me allekirjoittaneet perustamme 
täten Joutsan Kotiseutuyhdistys ni-
misen yhdistyksen, jonka tarkoituk-
sena on kotiseututyön kaikinpuo-
linen edistäminen ja kehittäminen 
Joutsassa.” 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. Herättää kotiseudun väestössä 
elävää mielenkiintoa ja harrastusta 
Joutsan kunnan menneisyyteen se-
kä kotiseudun kaikinpuoliseen ke-
hittämiseen ottaen huomioon sen 
omat paikalliset piirteet.

2. Työskennellä kotiseudulla sen 
arvokkaan kansanperinteen tunne-
tuksi tekemiseksi, vaalimiseksi ja ke-
hittämiseksi.

3. Löytää, esittää ja tukea toimen-
piteitä kotiseudun luonnonsuojelun 
ja kaikinpuolisen kotiseudun hoi-
don hyväksi.

4. Edistää ja tukea matkailutoimin-
taa Joutsan kunnan alueella.”

Tässä on ote niistä säännöistä, jot-
ka hyväksyttiin Joutsan Kotiseutuyh-
distyksen perustavassa kokouksessa 
Joutsassa 12. päivä joulukuuta 1965

Allekirjoittajina ovat:

Pentti Rahkila, kansakoulunopet-
taja Joutsan kunnasta.

Sauli Turunen, veistonohjaaja Jout-
san kunnasta.

Paavo Ottela,9 niin tämä on se kus-
tannus, joka mökkiläi mieskotiteolli-
suuskoulun johtaja Joutsan kunnasta.

Kolmekymmentä vuotta sitten laa-
ditut toimintaohjeet ovat kattavat, 
kaukonäköiset ja velvoittavat. Ne 
kelpaavat edelleenkin yhdistyksen 
hallituksen ja jäsenkunnan toimin-
taohjeeksi.

Tällä tavalla virallistetun kotiseutu-
työn aloittajana Joutsa kuului myö-
häisherännäisiin. Keski-Suomen lää-
nissä Joutsa oli vastaavankokoisista 
kunnista viimeinen, jossa ei viralli-

sesti harrastettu kotiseutu- ja mat-
kailutyötä. Ensin perustettiin kun-
taan Kotiseutu- ja matkailulautakun-
ta vuonna 1963. Lautakunta asetti 
ensimmäiseksi tehtäväkseen esine-
keruun järjestämisen ja pitäjänmu-
seon perustamisen. Asiat katsottiin 
kiireelliseksi, koska vanhat rakennuk-
set ja esineistö olivat häviämässä. En-
simmäinen lautakunta, puheenjoh-
tajansa Lauri Mäkelän johdolla ryh-
tyi aktiivisesti hoitamaan kumpaa-
kin tehtävää. Pian selvisi että kun-
nallinen lautakunta on liian jäykkä 
hoitamaan näitä asioita. Kunnan isät 
suhtautuivat epäillen ensimmäisiin 
suunnitelmiin ja kehottivat perusta-
maan lautakunnan rinnalle yhdis-
tyksen, jonka toimintaedellytykset 
olisivat joustavammat. Näin Kotiseu-
tuyhdistys perustettiin pitäjänmu-
seon ja sen esinekeruun hoitamis-
ta varten. Koko 30-vuotisen toimi-
kauden ajan ne ovatkin muodosta-

Juhlassa viirein muistetut vasemmalta oikealle: Erkki Laitinen, 
Helga Hännikäinen, Tapio Ruohtula, Raimo Ikonen, Eero Te-
misevä, Terttu Hentinen / Joutsan kunta, Heikki Kuurne / Jout-
san Osuuspankki, Tuulikki Pulli / Joutsan SRK, Yrjö Salonen, 
Jorma Welling / Joutsan SP, Anna-Kaarina Jaakkola / juhlapu-
huja ja Antero Kuitunen.
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neet tärkeimmät ja työläimmät toi-
mintamuodot. 

Talomuseosta ja vanhojen esinei-
den keruukampanjoista on yksityis-
kohtainen ja ansiokas artikkeli Jout-
san kirjassa, joten tämän yhdistyk-
sen toiminnan laajimman ja näyttä-
vimmän toimintamuodon selostuk-
sen voi lukea sieltä (Marjatta Rautio: 
Joutsan talomuseo sivut 819-844). 
Talomuseon päärakennuksen hank-
keesta mainittakoon sen verran, että 
urakkasopimus allekirjoitettiin raken-
nusurakoitsija Taavi Laitisen kans-
sa 28.3.1967. Museon vihkiäisjuh-
la oli 3.6.1968.

Juhlat ja muut tilaisuudet

Vuodesta 1966 lähtien Joutsan Koti-
seutuyhdistys ja Joutsan- Kotiseutu- 
ja matkailulautakunta toimivat kiin-
teässä yhteistyössä. Tämä oli luon-
nollista ja mahdollista, koska Koti-
seutuyhdistyksen vahvana taustavoi-
mana toimi lautakunnan puheen-
johtaja Lauri Mäkelä. Kummankin 
tärkeimpänä tavoitteena oli kotiseu-
tumuseo. Kesällä 1966 järjestettiin 
Hämäläis-osakunnan edustajille ko-
tiseuturetki. Tästä retkestä alkoivat 
kotiseutumuseon perustamisen käy-
tännön toimenpiteet. Maaliskuussa 
vuonna 1967 oli kirjastoneuvos E. 

J. Ellilä esitelmöimässä kotiseutuko-
koelman hankkimisesta, mitä hän 
piti tärkeänä kotiseututyön osana.

Vuoden 1967 suuren kesäjuhlan 
Tervaniemessä järjestivät Kotiseu-
tuyhdistys, lautakunta ja Nuorisoseu-
ra yhdessä. Yhteistyö onnistui sau-
mattomasti, koska kaikkien johdos-
sa toimi samoja henkilöitä. Vuosina 
1967-71 kesäiset pitäjänjuhlat jär-
jestettiin museolla. Sitten alkoikin 
Joutsassa Joutopäivien aikakausi. Ne 
vietetään vuosittain heinäkuun toi-
sessa viikonvaihteessa. Pääjärjestäjä-
nä on ollut Joutsan Kotiseutuyhdis-
tys yhdessä kunnan ja paikkakun-
nan kaikkien järjestöjen kanssa. Ny-
kyisin päävastuu on siirtynyt Jout-
san kunnalle. Myös Joutopäivistä ja 
muista kesätapahtumista on mielen-
kiintoinen ja ansiokas artikkeli Jout-
san kirjassa (Veli Töyrylä: Kesäta-
pahtumat Joutsassa sivut 710-726).

Talomuseo toteutettiin alkuperäi-
sen suunnitelman mukaan toimivak-
si museoksi. Tästä johtuen järjestöt 
ja yksityiset voivat käyttää sen tilo-
ja haluamiinsa tarkoituksiin. Siellä 
on järjestetty syntymäpäiviä, hää-
juhlia, talkoojuhlia, kahvikonsert-
teja, pitopäivällisiä, yhteislaulutilai-
suuksia, työnäytöksiä, poliittisia pu-
hetilaisuuksia ja paljon muita yhdis-

tyksen tai muiden järjestäminä. Mu-
seon pihamaalla ja läheisyyteen ra-
kennetulla esiintymislavalla on esi-
tetty monta näytelmää omien näyt-
telijöiden sekä vieraiden esittämä-
nä. Kunta järjestää siellä vieraillen-
sa ja kesäjoutsalaisille erilaisia juh-
lia ja tilaisuuksia. Yhden kerran siel-
lä on pidetty kunnanvaltuuston ko-
kouskin.

Muu toiminta

Museo on avoinna kesäkuukausi-
na kuutena päivänä viikossa. Turis-
tien palvelemiseksi pyritään saamaan 
kielitaitoisia oppaita.

Yhdistys on mukana kaikissa ko-
tiseututyöhön liittyvissä hankkeis-
sa. Sen monipuolisesta toiminnasta 
voi esimerkkeinä mainita muutamia.

Vuonna 1967 oli yhdistys muka-
na muistotaulujen hankinnassa san-
karivainajille. Koko pitäjän sanka-
rivainajista kertova taulu sijoitettiin 
ensin Jukolan juhlasaliin ja siirret-
tiin myöhemmin seurakuntakodin 
seinälle.

Kotiseutuyhdistys vuokrasi paikan 
näkötornin rakentamiseksi Tammi-
mäen Kämpin talon maalle. Vuokra-
sopimus alkoi 1.5.1973 paikalle ra-
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kennettiin näkötorni, joka on käy-
tössä edelleenkin. Vuonna 1975 yh-
distys esitti Joutsan kunnalle osoit-
tamassaan kirjeessä huolestumisen-
sa kirkonkylän vanhan kansakou-
lun purkamissuunnitelman johdos-
ta. Kuitenkin tämä historiallisesti ar-
vokas rakennus hävitettiin.

Joutsa on vesistöjen pirstoma pitä-
jä, joten vene on ollut tärkeä kesäi-
nen kulkuväline. Joukkoliikennettä 
varten sen tuli olla suuri. Näitä niin 
sanottuja kirkkoveneitä oli pitäjäs-
sä useita. Tämän perinteen vaalimi-
seksi yhdistys teetti kirkkoveneen 
Nurmisen veneveistämöllä. Vene-
tilaus tehtiin vuonna 1976 Pekkas-
ten leirikeskuksen rantaan yhteis-
toimin seurakunnan kanssa ja seu-
rakunnan kustantamana.

Vuonna 1976 toteutui joutsalaisten 
suuri urakka Joutsan kirja. Myös täs-
sä hankkeessa yhdistyksen jäsenet 
olivat aktiivisesti mukana.

Viherin silta Pertunmaan tiellä si-
joittuu kauniin Viherinkosken lähei-
syyteen. Kun paikalle rakennettiin 
uusi silta, saatiin kuulla, että vanha 
silta puretaan. Kotiseutuyhdistyk-
sen vetoava aloite sai heti myötä-
mielisen vastaanoton ja vanha ra-
kennusteknisestikin historiallinen, 

kaunis silta museoitiin ja ympäristö 
siistittiin tieviranomaisten toimesta.

Vuonna 1983 käynnistettiin han-
ke Joutsan seudun kansallispuvun 
saamiseksi yhdessä naapurikunti-
en kanssa. Seuraavana vuonna sii-
tä tehtiin aloite kansallispukuneu-
vostolle. Soveliasta aineistoa ei kui-
tenkaan löytynyt riittävästi ja hanke 
raukesi Joutsan osalta, mutta Sysmä 
ja Luhanka hankkivat oman puvun, 
jonka Joutsa tunsi itselleen vieraaksi.

Kotiseutuyhdistys teetti oman pöy-
tästandaarin. Sen suunnitteli taitei-
lija Teuvo Salminen ja ensimmäi-
set viirit jaettiin 30-vuotisjuhlassa.

Rahoitus ja lahjoitukset

Toimintaansa yhdistys on pääasi-
assa hoitanut lahjoitusten, juhlista 
kertyvien tulojen ja jäsenmaksujen 
tuotolla. Tärkein rahoittaja on ollut 
Joutsan kunta. Sen vuotuiset avustuk-
set ovat olleet 2000 - 20 000 mark-
kaa. Myös pankit ovat säännöllises-
ti muistaneet lahjoituksillaan. Eri-
koisen paljon tarvittiin talomuseon 
rakentamisen rahoitukseen. Silloin 
saatiin lahjoituksia Joutsan kunnal-
ta, Seurakunnalta, Manttaalikunnal-
ta, Joutsan Säästöpankilta, Joutsan 
Osuuspankilta, Joutsan Osuusmei-

jeriltä ja hyvin monilta paikkakun-
nan järjestöiltä. Vuonna 1967 järjes-
tetty tukkikeräys tuotti rakennus-
hankkeeseen tarvittavaa puutavaraa 
ja yksityisten rahalahjoituksia. Tal-
kootyön osuus yhdistyksen kaikessa 
toiminnassa on ollut tärkeää. Rahoi-
tusjärjestelyissä on jouduttu käyttä-
mään kaikki mahdolliset ideat. Yh-
tenä erikoisuutena mainittakoon LC 
Joutsan orjamarkkinat. Avustuksia 
anomuksissa rajattuihin kohteisiin 
on saatu Museoliitolta ja Opetus-
ministeriöltä.

Järjestöjen lisäksi yhdistyksellä 
on yksityisiä ystäviä, jotka monin 
eri tavoin tukevat toimintaa. Näi-
hin kuuluvat muun muassa ”Hut-
tulan tyttäret”, Aino-Marja Ruoh-
tula o.s. Ikonen, Martta Ikonen ja 
Katri Ikonen olivat aktiivisia koti-
seututyön tekijöitä ja tukijoita. Ai-
no-Marja Ruohtulan rahoittamana 
saatiin painetuksi kotiseutuyhdistyk-
sen adressit. Martta Ikonen lahjoit-
ti muun muassa arvokkaan valoku-
vakokoelman vanhasta Joutsasta ja 
sen ihmisistä. Katri ja Martta Iko-
nen muistivat yhdistystä taloudel-
lisesti vielä jälkisäädöksessäänkin.

Laati: Simo Avikainen vuonna 1995

Kuva: Tiina Seppälä
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Elettyä elämää esineiden  

      muodossa
Joutsan talomuseo koostuu raken-

nuksista sekä museoon kerätyistä, 
lahjoitetuista esineistä. Esineiden ke-
räys tulevaan museoon aloitettiin jo 
1950-luvulla, ja vuonna 1966 Hel-
singin yliopiston Hämäläis-Osakun-
ta kiersi ympäri Joutsaa hankkimas-
sa esineistöä vastaperustettuun mu-
seokokoelmaa. Tämä keräys kartut-
ti museota lähes neljälläsadalla esi-
neellä.

Joutsan talomuseon kokoelma koos-
tuu suurelta osin talonpoikaisesi-
neistöstä. Joukossa on myös muun 
muassa metsätöihin ja uittoon liit-
tyvää esineistöä, sillä Joutsa on van-
hastaan ollut uittoaluetta. Joutsa on 
myös sahtipitäjä, eli sahdinvalmis-
tukseen kuuluvat esineet ovat luon-
nollisesti edustettuna. 

2000-luvun alussa Joutsan kotiseu-
tuyhdistys vastaanotti Joutsan reser-
viläisiltä merkittävän kokonaisuu-
den sota-ajan esineistöä, kuten pu-
kuja, karttoja ja muuta talvi- ja jat-
kosotaan liittyvää materiaalia. Koko-
naisuuden kruunaavat joutsalaisen 
jääkärieversti Iivari Kaurasen ase-
puvut, joita on keväällä 2015 puh-
distettu ja kunnostettu Jyväskylän 
konservointikeskuksessa.

Joutsalaiset lahjoittajat ovat kar-
tuttaneet museon kokoelmia tasai-
seen tahtiin koko museon olemas-
saolon ajan, ja tällä hetkellä koko-
elmassa on n. 800 esinettä. Esineet 
on 1960-luvulta lähtien luetteloitu 
pääkirjaan, mutta vuonna 2014 ne 
siirrettiin sähköiseen muotoon. Esi-
neet ja niiden sijainti kartoitettiin, 
niiden kunto tarkistettiin ja niistä 
tehtiin tiedosto, joka helpottaa esi-
neiden löytämistä museon kokoel-
mista. Samalla kartoitettiin ja mer-
kittiin luetteloimattomat esineet, joi-
ta oli merkittävä määrä, sekä saa-
tiin selville kadonneiden esineiden 
määrä. Niitä oli valitettavasti usei-
ta – suurin osa niistä on mitä ilmei-
semmin varastettu kokoelmista vuo-
sien saatossa.

Koska museossa on useita kappa-
leita samaa esinettä (esimerkiksi pel-
lavaharjoja, kahvipannuja ja höyliä), 
osaa niistä on tarkoitus hyödyntää 
opetustarkoituksiin. Parhaat ja hy-
väkuntoisimmat esineet siis kuuluvat 
itseoikeutetusti kokoelmiin. Huono-
kuntoisemmista kootaan opetusko-
koelma, johon esim. koulu- ja päivä-
kotiryhmät voivat tutustua kosket-
telemalla ja kokeilemalla niitä. Ope-
tuskokoelman esineistä olisi tarkoi-
tus koota matkalaukkumuseo, jonka 

kanssa voidaan vierailla esimerkiksi 
kouluissa, päiväkodissa ja vanhain-
kodissa erityisesti talvisaikaan, jol-
loin talomuseo on suljettu kävijöiltä. 

Kuva: Tiina Seppälä
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Lukulauta - eräs aarre 
museon kokoelmista

Joutsan talomuseo on täynnä kiin-
toisia esineitä, jotka kertovat käyttä-
jistään ja ovat jääneet elämään hei-
dän jälkeensä. Niitä ei voi, eikä ole 
tarkoituskaan laittaa ”tärkeysjärjes-
tykseen”, sillä ne ovat jokainen oma 
yksilönsä, osa kokonaisuutta.

Tässä yhteydessä voisi kuitenkin 
nostaa esiin yhden esineen museon 
satojen esineiden joukosta. Museon 
kamarissa pidetään esillä vaatimat-
toman näköistä lautaa, joka on kai-
verrettu täyteen koukeroista, van-
hahtavaa tekstiä.

Laudan on kaivertanut Tammilah-
den Vähä-Puttolassa vuonna 1858 
syntynyt Vilppu (Filip) Jeremiaan-
poika, joka ehti työskennellä ren-
kinä ja muonamiehenä, kunnes kuoli 
vaivaishoidon asukkina nimikkeellä 
”mielipuoli”. Vilppu oli kuollessaan 
alle 40-vuotias.

Vilppu Jeremiaanpoika ehti lyhyen 
elämänsä aikana kaivertaa kymmen-
kunta lukulautaa, jotka olivat erään-
lainen päiväkirja. Niiden tekijä kir-
jasi lautoihin elämäntarinaansa sekä 
arkisia huomioitaan. Vastaavia lau-
doille kaiverrettuja elämäkertoja ei 
tiedetä muualla Suomessa olevan.

Joutsan talomuseossa säilytettävä 
lukulauta avaa ikkunan vähäväkisen 

joutsalaismiehen elämään 1800-lu-
vulla. Ilman näitä lautoja ei niiden 
tekijästä ja hänen mielenmaisemas-
taan olisi jäänyt jälkipolville mitään 
tietoja.

Mervi Ruokola-Parkkonen

Kuva: Museolla olevan kapiokirstun koristeltu sisäkansi.
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Vuodesta 2011 alkaen julkaistu ko-
tiseutulehtien sarja on Joutsan Ko-
tiseutuyhdistyksen talouden selkä-
ranka. Suuret korjaustarpeet muse-
olla käynnistivät kuumeisen mietin-
nän rahoituksen hankkimistavoista. 
Kokeiluluontoisesti käynnistimme 
lehdenteon ja ensimmäinen sai ni-
mekseen Joutsan Joulu. Saimme kui-
tenkin ymmärtää, että Joutsan Pom-
mi ”omistaa” nimen, jolloin otim-
me käyttöön toimintaamme par-
haiten kuvaavan nimen ja lehti tuli 
ympäri vuoden myytäväksi. Yritys-
ten myötämielinen mukaantulo tu-
ki-ilmoituksilla teki pääosin talkoo-
työllä tehdystä lehdestä kannattavan. 
Lehti on suuritöinen, mutta työ pal-
kitsee myös meidät tekijät. Palaute 
on ollut kiittävä ja ostajat ovat an-
taneet ymmärtää, että jatkoa toivo-
taan. Myös toivomuksia uusista jut-
tuaiheista tulee lukijoilta.

Kotiseutulehden sisältö on pyrit-
ty pitämään korkeatasoisena. Jutuil-
la nostetaan esille vanhoja rakkaita 
aiheita ja valotetaan menneitä aiko-
ja. Toisaalta halutaan kertoa Jout-
san uusista avauksista ja vahvuuk-
sista. Myös jokaiselle-jotain-periaa-
te on sisällössä mukana. Kulttuuri, 
nuoriso, seniorit ja isot tapahtumat 
ja merkkipaalut otetaan huomioon. 

Eri vuosien lehtiä on vielä rajoite-
tusti saatavana. Perheet ovat koke-
neet ne keräilytuotteiksi, joita säily-
tetään korkealla kirjahyllyssä. Saa-
tavana on myös kaikki tähänastiset 
lehdet sisältävä ”lahjapaketti”. Tule-
van lehden sisältö on jo tietyiltä osin 
lyöty lukkoon.

Yhdistyksemme on lähestymässä 
50 vuoden ikää, jota juhlimme tule-
van kesäkuun 6. päivänä. Tästä syys-
tä viimeisin lehtemme tehtiin ko-
konaan nelivärijulkaisuna. Toivom-
me suuren kotiseututyön ystäväjou-
kon kokoontuvan tuolloin kanssam-
me Museolle. Samalla voitte tode-

ta, että pääosin lehtien tuotoilla on 
rakennustoimikuntamme saattanut 
museomiljöön hyvään ja säilyvään 
kuntoon. Töissä on turvallisuussyistä 
jouduttu käyttämään myös ammat-
tilaisia. Toisaalta on todettava, että 
ajan hammas jauhaa armottomas-
ti, eikä 17 eri rakennuksen korjaus-
työt tule koskaan loppuun tehdyksi. 
Yhdistyksen on pikaisesti löydettävä 
myös talviaikainen kuiva säilytysti-
la, jollaista kirjat, asiakirjat ja arvo-
tekstiilit vaativat. 

Terttu Hentinen  

Joutsan Kotiseutuyhdistys 10 €

Joutsan Kotiseutulehti

1.

Joutsan Kotiseutuyhdistys 10 €

2013

Joutsan Kotiseutulehti

1.

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry

10 €

2014

Joutsan Kotiseutulehti

Kotiseutulehti turvaa  

       yhdistyksen talouden

Kuva: Museolla olevan kapiokirstun koristeltu sisäkansi.
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Jääkärieversti Kaurasen

        puvun entisöinti

Eversti Iivari Kaurasen perhe otti 
2012 yhteyttä Kotiseutuyhdistykseen 
ja halusi lahjoittaa pian satavuotiaan 
jääkäriasun museoitavaksi. Asu si-
joitettiin aluksi museoalueella sijait-
sevaan veteraaniaittaan, mutta pian 
huomattiin, että lämpötilan vaihte-
lut ja tuhoeläimet, kuten koit ja jyr-
sijät pääsevät lämmittämättömässä 
ja harvassa aittarakennuksessa va-
hingoittamaan tekstiilejä. Otimme 
yhteyttä Keski-Suomen museoon ja 
pyysimme apua veteraaniaitan teks-
tiilien ja karttojen kunnon arvioimi-
selle. Saimmekin amanuenssi Marja-
Liisa Rajaniemen vieraaksemme ar-
vioimaan esineiden kuntoa ja autta-
maan niiden asiaankuuluvassa puh-
distuksessa ja pakkaamisessa.

Esineiden tie kohti parempia olo-
suhteita alkoi tekstiilien harjauksella 
ulkona kirpeässä pikkupakkasessa. 
Suurimmat tuhohyönteiset ja niiden 
toukat saatiin karistettua matkasta 
jo tässä vaiheessa. Esineet siirrettiin 
kuivumaan kunnalta tähän käyttöön 
lainaksi saatuun tyhjään kiinteistöön 
Tasalaan. Siellä tekstiilien annettiin 
rauhassa kuivua, kun ensin niiden 

metalliosat oli suojattu ja eristetty 
kangasosista, jotteivät ne pääse kui-
vuessaan värjäämään kangasta. 

Kuivumisen aikana seurattiin myös 
mahdollista tuhohyönteisten määrää 
pienillä tilaan asennetuilla hyönteis-
ansoilla. Kuivumisen jälkeen tekstii-
lit vietiin pakastettavaksi Keski-Suo-
men Museon Kokoelmakeskuksen 
pakastimeen, jossa ne viettivät vii-
kon noin -30 asteessa. Viimeisetkin 
tuhohyönteiset saatiin tällä menet-
telyllä tapetuksi ja vaatteiden jatko-
tuhoutuminen niiden toimesta es-
tetyksi.

Pakastamisen jälkeen sulaneet ja 
uudelleen kuivaneet tekstiilit ja so-
ta-ajan kartat puhdistettiin imuril-
la ja harjalla ja pakattiin joko puku-
pusseihin tai happovapaisiin laati-
koihin odottamaan uutta säilytys-
paikkaansa. Jääkäripuvun tie vei kui-
tenkin vielä Jyväskylään Keski-Suo-
men Konservointikeskukseen, jos-
sa se pestään ja kunnostetaan asian-
mukaisesti kaikkia konservoinnin 
taiteen sääntöjä noudattaen. Kon-
servointi päätettiin tehdä siksi, et-

tä jääkäripuku oli vähistä vauriois-
taan huolimatta suhteellisen hyvin 
säilynyt ja se muodostaa hienon ja 
harvinaisen asukokonaisuuden saap-
paista hattuun asti. 

Konservoinnin kohtuullisen suuriin 
kustannuksiin osallistuvat yhdistyk-
sen lisäksi myös Joutsan kunta ja Jout-
san seudun reserviläiset ry. Konser-
voinnin valmistuttua puku asetetaan 
näytteille Keski-Suomen Museolta 
lahjoituksena saatuun vitriiniin jää-
käriliikkeen satavuotisen juhlavuo-
den ja yhdistyksen 50- vuotisen tai-
paleen kunniaksi. Vitriinin sijoitus-
paikka on vielä varmistumatta, mutta 
se on tarkoitus saada kaikkien kun-
talaisten ihailtavaksi johonkin julki-
selle paikalle, esimerkiksi kunnanvi-
raston aulaan tai kirjastolle. Seuraa-
va haaste onkin löytää esineille pi-
dempiaikainen, sopivan edullinen, 
kuiva ja tasalämmin säilytyspaikka.

Tiina Seppälä

Kuva: Mervi Ruokola-Parkkonen puhdis-
tamassa puvun nahkaosia. Kuvat Tiina 
Seppälä.
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1. Tuulimylly vuodelta 1842 on siirretty museo-
alueelle 1964 Säterin tilalta Rääpönniemeltä.

3. Paja on Pajumäen Keron tilalta ja raken-
nettu museoalueelle vuoden 1975 jälkeen.

5. Talomuseon päärakennus on 1700- luvul-
ta entinen Marjotaipaleen Mesiäisen talo ja 
siirretty museoalueelle vuonna 1965.

6. Savusauna on entisen Suonlaidantalon rii-
hen hirsistä, toinen pääty laudoitettu. Ra-
kennettu v. 1974.

7.  Veteraaniaitta tai -pirtti on rakennettu 
1990-luvun lopulla paikallisten reserviläis- 
järjestöjen aloitteesta.

8. Esiintymislava ja pyöröhirsiaitta on raken-
nettu 1990-luvulla Joutopäivien tarpeeseen.

9. Kolmiosainen riviaitta vuodelta 1816 on 
siirretty talomuseolle Ruhalahden Harjulas-
ta vuonna 1972.

10. Kaksiosainen riviaitta, ilmeisesti vuodel-
ta 1711,  on siirretty talomuseolle Pärnämä-
en Ala-Mällösestä vuonna 1972.
11. Vanha ruumentalli on vanhan kunnal-
liskodin rakennuksia ja siirretty talomuse-
olle 1970 luvulla.

12. Nykyinen riihi on vuonna 1992 palaneen 
riihen tilalle rakennettu Satulakiven vanhan 

paririihen hirsistä  vuonna 1993. Hevoskier-
to lutan kainalossa on siirretty Uimaniemel-
tä Ala-Taipaleen tilalta.

13. Pahnatalli on siirretty talomuseolle van-
han kunnalliskodin pihapiiristä 1970-luvulla.

14. Kunnan talomuseolle sijoittama kesäte-
atteri Rinnelava on rakennettu Joutopäivi-
en tarpeisiin 1990. 

16. Tammimäen näkötorni, joka on myös 

Museorakennusten ja lahjoitusten alkuperäpaikat Joutsa-kirjan mukaan.

Kuva: Jari Partanen

Struven ketjun mittauspiste, on  kotiseutu-
yhdistyksen omistuksessa.

Heikki Partanen

Joutsan talomuseon raken- 

     nusten alkuperäpaikat
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Kuvakooste Talomuseon  

       korjaustöistä

Keinun tuet lahonneet, keinu pu-
rettu.

Vellikellon rungon tukemista.

Juhlia varten rakennettu pihalava.

Rinnelavan parketti uusittiin talkoilla..

Aidan tekeminen on monivaiheis-
ta, seipään tyvet hiilestettiin.

Vuonna 2011

Keinun tuet lahonneet, keinu pu-
rettu.

Etulape valmistuu vaateaitasta.

Ylimmät hirret ja kattotuolit val-
miina tallissa.

Uutta verkkoaitaa saunan takamaas-
tossa.

Väliaikainen ratkaisu, talomuseon 
välikaton suojaaminen pressualtail-
la syyssateilta.

Kuvat: Heikki Partanen, rakennusryhmän vetäjä. 
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Vuonna 2012

Kevään ensimmäinen huopakatto 
valmistuu talliin.

Karin Päre ja puu talomuseon pää-
rakennuksen etulappeella.

Takalape paistattelee auringossa.

Laatua Perinnerakentamiseen (Lape) oli perinnerakentamisen maakunnallinen hanke.

Luta sai uuden huopakatteen tal-
koovoimin.

Päärakennuksen valmis katto.

Aitan kongin uusiminen (Lape-työnä).

Aitta odottaa uutta kattoa.

Riihen vanha pärekatto vuotaa ja 
odottaa korjausta.

Tuulimyllyn ovet ja sisäraput kor-
jattuna (Lape-työnä).
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Ladon etulappeen työt käynnissä 
(Lape-työnä).

Perinnemaisemaa palautetaan talo-
museon etupihalle. Labkon trukki 
auttaa.

Ladon etulape lähes valmis (Lape-
työnä).

Kellotornin kimpussa (Lape-työnä).

Vuonna 2013

Työnäyte ladon takalappeelta (La-
pe-työnä).

Karin Päre ja puu, riihen katto val-
mistumassa.

Vellikellokin saanut jo uuden katon.

Riku Flink kävi koneineen auttamas-
sa talkooporukkaa.

Pajan alahirsien kuivuminen var-
mistettu kivetyksillä.

Lato ja riihi uudella päreellä katet-
tuna.

Vilja-aitta valmiina. Päreet kimal-
telee auringossa. (Lape-työnä).

Vinttikaivon sanko uusittuna työ-
pajan poikien toimesta.
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Kesäkuussa Juhannuksen alusviikolta.

Tarveaineita toukokuussa.

Loppusyksyllä huollettiin rakennuk-
sia neulasia poistamalla.

Huhtikuussa vanhan tienvarsiladon 
purkaminen.

Kansalaisopiston perinnerakenta-
misen kurssilaiset alahirsien asen-
nuspuuhissa.

Teijo Mäkelän kone talkoissa, poh-
ja valmistuu.

Vuonna 2014

Talviaskareita vuonna 2015

Lahjoituksena saadut maitokärryt 
entisöitynä.

Monttöörit kiinnittävät korjattua 
pakoputkea.

Maitotonkat saatu lahjoituksena, ke-
sällä laiturilla.
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Joutsalaisten laulu
Joutsan seutuvill’ on meillä
parhain paikka päällä maan.
Milloin käymme muiden teillä,
tääll’ on mieli ainiaan.
Tääll’ on oman heimon juuret, 
konnut taattoin raivaamat.
Kaikki muistot pienet, suuret
tääll’ on meille rakkahat.

Katso ympärille tuonne,
siellä siintää meidän veet.
Siell’ on Angesselkä, Suonne,
siell’ on salmet, saarekkeet.
Kohtaloista näiden rantain
jos ne kertoella vois.
Mainetöiden kaiut kantain
vuossataiset soinnut sois.

Meidän viljavainioita
outo vieras halveksuu, 
Ehk´ei sarkojamme noita
kadehtine kansa muu
Meillä ain on aartehemme,
pellot isäin perkaamat
Vielä lastenlapsillemme
suo ne tähkät runsahat.

Milloin taisteluiden pauhut 
kunnailtamme kuultihin,
samat tuskat sodan kauhut
tuntea sai Joutsakin
Vainolaista vastaan astui
uhrimielin  meidän mies
Tanner hurmehesta kastui
kun murtui kahleen ies. 

Korkeimman voimaan luottain
teemme, sodan, rauhan työt.
Silloin ei turmaa tuottain,
uhkaa uuden sorron yöt.
Alta puutteen, arkihuolen
nouskoon katseet päivää päin.
Kunniaksi kotipuolen
soikoon laulut helkähtäin.

 
 

Kuva: Tiina Seppälä

Laulun tekijä  Vilho (Vilhelm) 
Pöyry syntyi Joutsassa 17.12. 1914 
ja kuoli 11.02.1940 Taipaleen tais-
teluissa. Hän oli Tolvasniemen 
Seppälän talon kuusilapsisen sisa-
russarjan ainut poika.
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