Suomalaiset kylät ja niiden asukkaat ovat kiinnostuneita historiastaan. Vuosien saatossa

suomalaisista kylistä on kirjoitettu sadoittain erilaisia kylähistoriikkeja ja paikallishistorioita.
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Kuva Liisa Helanto.

Lukijalle

Varsinais-Suomen Kylät ry järjesti vuosina 2017-2018 neljä Kylän historia eläväksi -iltaa eri puolilla maakun-

taa (Rusko, Loimaa, Salo ja Mynämäki). Niissä historia- ja museoalan ammattilaiset muun muassa Sarka-museosta ja Maakuntamuseosta sekä arjen toimijat kylä- ja kotiseutuyhdistyksistä ja harrastajateattereista kertoivat
hyvien mallien ja kokemustensa kautta, miten paikallista historiaa voi hyödyntää ja jopa tuotteistaa vetovoimaisiksi tapahtumiksi, matkailureiteiksi ja -kohteiksi.
Olennaista esimerkeissä oli, että historian elävöittäminen tapahtui yhteisöllisesti mm. draaman, muisteluiltojen,
kulttuurireittisuunnittelun ja tarinoiden keräämisen kautta. Kussakin illassa oli neljä esiintyjää ja neljä esimerkkiä, illan kesto oli kaksi ja puoli tuntia.
Kylän historia eläväksi -illat olivat suosittuja ja niille toivottiin jatkoakin. Illat olivat kuitenkin osa laajempaa
kylien palvelujenkehittämishanketta, jonka rahoitus päättyi keväällä 2018. Kylähistoriaa koskevaan neuvontaan
ja koulutukseen on ylipäätään varsin vaikea löytää rahoitusta - ainakaan maaseuturahaston puolelta. Paikallisissa tilaisuuksissa esitellyt hyvät mallit ja esimerkit kaipasivat myös laajempaa levitystä eri puolille maakuntaa.
Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston suosiollisella avustuksella Varsinais-Suomen Kylät ry
pääsi aloittamaan teeman uuden käsittelyn ja oppaan kirjoittamisen – valitettavasti keskellä ankeinta korona-aikaa keväällä 2020, joten hankkeessa ajatellut yleisötilaisuudet ja työpajat piti toteuttaa aivan toisin. Yleisötilaisuuksista tuli webinaareja ja työpajatoimintaa uskallettiin toteuttaa vain yhden toimijan kanssa.
Kädessäsi pitämä opas kumminkin syntyi ja useampikin podcast kirjan teemoista. Podcastit löytyvät vskylat.
fi -sivulta Keke tulee kylään -teeman alta. Jaksoista etenkin 1. eli Kosken aseman kyläyhdistyksen Eero Kallion
kanssa tehty Kylän historia eläväksi, 5. joka oli FT Maija Mäen kanssa tehty Polkuja kylien varhaisvaiheisiin
sekä 6., jossa keskustellaan FT Sami Tantarimäen kanssa Pyhiinvaelluksista kyliin vaelluksiin syventävät tämän
oppaan teemoja. Muissakin podcasteissa sivutaan kylän historian eläväksi tekemistä.
Tämän oppaan sisältö koostuu osin Kylän historia eläväksi -toimijoiden kokemuksista, joita siis esiteltiin vuosina 2017 ja 2018. Pääosin teksti esittelee kuitenkin uusia eläviä esimerkkejä, jotka kertovat parhaiten tavoista
tehdä paikallista historiaa eläväksi. Teemaa on tarkasteltu myös teoreettisemmissa taustaluvuissa. Opastusta
lähteiden (kirkonkirjojen, arkistojen ym.) käyttöön näillä sivuilla ei valitettavasti ole mahdollista antaa, mutta
siihen tarpeeseen löytyy kyllä monia muita käyttökelpoisia teoksia
Turussa 10.10.2021

Opintomatka Walesiin kymmenen vuotta sitten opetti, että East Williamstonen
sota-ajan lentokenttä muuttui paljon mielenkiintoisimmaksi, kun esittelyllä oli
hyvä käsikirjoitus. Tarinoita, teetä, sota-ajan lauluja ja vanhojen varusteiden
kokeilu jättivät hienon muistijäljen. Ilmojen ässänä oppaan kirjoittaja.
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Kuva Joonatan Stenwall

Johdanto: Kylä huokuu historiaa

Suomalaiset kylät ja niiden asukkaat ovat kiinnostuneita historiastaan. Muuten ei voi selittää sitä, että vuosien
saatossa suomalaisista kylistä on kirjoitettu sadoittain erilaisia kylähistoriikkeja ja paikallishistorioita.

Kohteina on kaikenkokoisia kyliä pienistä kulmakunnista useamman kylän ryppäisiin. Suuren kuntaliitosaallon
2009 jälkeen moni entinen kunta mielsi myös itsensä kyläksi ja historiikin arvoiseksi. Kylähistoriikkeja ovat
julkaisseet useimmiten kyläyhdistykset ja kotiseutuyhdistykset.
Kylät ovat ylipäätään tärkeä osa paikkakuntien ja laajemmin myös maaseudun historiaa. Joillakin kylillä historia näkyy vanhojen rakennusten ja kulttuurimaiseman ylläpidossa tai vaikkapa koneiden, laitteiden ja tuotteiden keräämisessä kotiseutumuseoihin. Suomi on myös kotiseutumuseoiden luvattu maa.
Toisille historia on nostoja kylän merkkihenkilöistä. Hyvin yleisiä ovat vanhoja valokuvien ja muisteluiden ja
tarinoiden kerääminen samoihin kansiin tai äänitteiksi. Historian tallentamista on myös kylä- ja muita yhdistyksiä koskevien lehtileikkeiden kerääminen ja yhdistyksen asiakirjojen arkistoiminen.
Kylähistorioita ja muuta historian käyttöä voidaan pitää merkkinä kyläläisten historiatietoisuudesta. Historialle
on käyttöä niin yhteisöllisyyden ylläpidossa kuin identiteetin vahvistamisessa vaikkapa kuntaliitoksen jälkeen.

Laitilan Untamalan kylän maisema on elävää historiaa.
Kuva Tauno Linkoranta

Tarinoita ja paikkoja on alettu hyödyntää myös enemmän tai vähemmän kaupallisesti niin kulttuurissa (tapahtumat, kesäteatterit, tuotteet ym.) kuin matkailussakin (reitit, polut, matkailutiet, vanhat talot, geokätköily).
MDI:n aluetutkija Timo Aron termistöä lainaten historialla on paitsi vetovoimaa myös pitovoimaa eli se toimii
parhaimmillaan asukkaiden juurruttajana ja sitouttajana. Lumovoimaakin siitä syntyy, kun kylä hyödyntää sitä
erottuakseen muista alueista.
Viime vuosina on ilmestynyt runsaasti tutkimuksia yritysten historiatietoisuudesta ja siitä, miten yritykset
hyödyntävät joko oman yrityksensä tai paikkakuntansa historiaa liiketoiminnassaan. Historiaa on hyödynnetty
muun muassa markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa. Osaltaan samaa heimoa ovat myös paikan henkeä
hyödyntävät uudet yritystoimijat, kuten Kyrö Distillery tai Pöytyän Myssyfarmi, joiden tausta viittaa laajemmin
maaseudun nostalgiaan ja eksotiikkaan. Puhutaan jopa paikkaseksikkyydestä.
Samalla tiellä ollaan siis myös kylätason organisaatioissa, maaseudun yhdistyksissä, vaikkapa ensiaskeleita ottavassa kylämatkailussa. Eikä maallemuuttajien houkuttelussakaan liene haitaksi, jos tulijalle on tarjota muutakin
kuin pala tonttimaata; kylän historiaa ja tarinoita sekä aktiivista yhdistystoimintaa. Tähän kirjaseen onkin
kerätty erilaisia esimerkkejä historian hyödyntämisestä eri puolilta Varsinais-Suomen kyliä.

Salon Teijon kylien kyltit ammentavat jopa brändiksi asti alueen ruukkihistoriasta.
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I . Elämyksiä ja tarinoita kylän historiasta metsästämään

Tutkijoiden mukaan onnistunut elämyskokemus voi muuttaa ihmisen arkipersoonaa ja parhaimmissa tapauksissa voi muuttaa ihmisen koko maailmankatsomuksen. Arjen tasolle siirrettynä kylätalossa tai seurantalossa ensi
kertaa käynyt ja ihastunut vierailija saattaa olla jatkossa myös yksi sen innokkaimpia säilyttäjiä ja talkoolaisia.

Kylien historialla on valtava potentiaali erilaisten elämysten tuottamiselle niin kyläläisille itselleen kuin myös
kyliin saapuville matkaajille. Kylän historia on täynnä elämyksiä.

Elämyskokemuksessa on kolme pääasiaa: tunne, tietoisuus ja kokeminen. Onnistuneen elämyksen merkkejä
ovat tietoisuus syvällä tasolla, aktiivinen kokeminen ja positiivinen tunne. Näiden kolmen asian tapahtuessa
yhtä aikaa elämyksen synty on varmempaa.

Elämys sanana määritellään voimakkaasti vaikuttavaksi kokemukseksi tai tapahtumaksi. Mikael Agricola käytti
jo 1500-luvulla sanaa elämys tarkoittaessaan elämän sisältöä eli se on vanhaa perua.

Arjen tasolle siirrettynä kylähistorian tuottama elämys perustuu usein kolmeen osa-alueeseen:
Kylän historiasta on nostettavissa jokin fyysinen elementti, joka tekee kohteesta erityisen.
Esimerkkinä Nousiaisten Vanha asema.

Elämyksien etsiminen on olennainen osa nykyihmisen elämää. Nykyään ihmiset osaavat vaatia laatua ja elämyksiä tuotetta ostaessa. Elämyksiä vaatii matkailija ja museokävijä. Elämyksiä haetaan myös maaseudulta ja
luonnosta. Sanana elämys alkaa nykyaikana olla jopa liian paljonkin käytössä (kuten tässäkin kappaleessa), eli
lievää inflaatiota sana on kokenut.

Vierailuun liittyy jotain toiminnallista, jota tuskin on koettavissa muualla ihan samanlaisena.
Esimerkkinä Littoisten Verkakierros.
Vierailijalla on jo etukäteen syntynyt/tuotettu tunne siitä, että nyt ollaan menossa johonkin historian
kannalta merkitykselliseen paikkaan.
Esimerkkinä Salon Teijon ja Mathildedalin ruukkialue.

Elämykseen kuuluvat moniaistilliset, merkittävät ja unohtumattomat kokemukset. Elämyskokemus jättää ihmiselle muistijäljen, johon ihminen palaa yleensä uudestaan myöhemmin kokemansa jälkeen. Elämyksen kokeminen on jokaisen ihmisen henkilökohtainen tuntemus eli kahta ihan samanlaista elämystä tuskin kukaan kylä tai
yrittäjä pystyy tuottamaan.

Kuva Terhi Ranta

Lemun Kemppien kotiseuturetki 1960-luvun
Simolan bussilla on 50 vuotta myöhemmin elämys.

Ihminen saa kokemuksia päivittäin, ne ovat joko merkittäviä tai ei merkittäviä. Kokemuksista voidaan tietoisesti pyrkiä tuottamaan elämyksiä tarinallistamisella. Yritysmaailmassa ajatuksena on luoda asiakkaalle tarina,
jolla tuetaan tuotetta, jota hän on ostamassa. Kylän historian eläväksi tekemisessäkin tavoitteena on luoda kokemus, jonka perusteella hän tulee toistekin kylän tapahtumaan, kesäteatteriin, kotiseutumuseoon, kylätaloon,
luontoreitille tai jopa muuttaa asumaan kylään.
Tarinalla erottuessa kylä tai yritys pystyy brändäämään itsensä. Tarinallistaminen on vain yksi osa elämystä,
mutta se on tukipilari, jonka ympärille elämys luodaan. Tarina muuttuu todeksi konkreettisten ja aistittavissa
olevien asioiden kautta: vai näin tehtiin ennen heinätöitä, tällaisia olivat ennen vanhaan iltamat, näinkö ennen
asuttiin, punamultaa siis keitettiin?
Ennen ikävät arkirutiinit ovat nykynäkökulmasta eksotiikkaa. Ihmiset jonottavat ja maksavat päästäkseen nykyrengeiksi ja -piioiksi tai vaikkapa hikoilemaan resiinan tai justeerin ääressä.
Kylän historian kehittäminen elämyksiksi on erityisen tärkeää, kun kohderyhmänä ovat lapset ja lapsiperheet.
Kotiseutumuseon vitriinissä oleva esine ja sen vieressä oleva kyltti, ”museoesineisiin ei saa koskea”, ei yleensä
synnytä suurta innostusta. Nykymaailmassa tämä pätee yhä useammin myös muihin vierailijoihin. Tavaroita
pitää päästä kokeilemaan ja niiden takaa pitää löytyä tarina.
Kylän historian hyödyntäminen eli tuotteistaminen tarinallistamalla on pitkä prosessi. Jokaisella kylällä on oma
erityislaatunsa ja ainutlaatuisia asioita, mutta niiden esiin kaivaminen vie aina aikaa.
Olennaista on, että kylän tarinasta päätetään yhdessä. Se sitouttaa kyläläisiä, luo jatkuvuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vähentää paikallisia soraääniä. Ulkopuolista apua esimerkiksi hankkeista kannattaa hyödyntää, mutta
langat kannattaa viime kädessä pitää omissa käsissä.

8

Elämyksiä

ja ta r i n o i ta k y l ä n h i s t o r i as ta m e t s äs tä m ä ä n

Elämyksiä

ja ta r i n o i ta k y l ä n h i s t o r i as ta m e t s äs tä m ä ä n

9

Kuva Tauno Linkoranta

Kuva Henna Pirkonen

II . Rooleista ja draamasta tukea kylän tarinalle

Elämysten tavoittelussa roolipelit ja larppaaminen ovat oma mielenkiintoinen maailmansa. Tässä ne sivuu-

tetaan nyt vain maininnalla. Rooleja paikallisen historian elävöittämisessä ei kuitenkaan unohdeta. Etenkin
(kotiseutu)museoympäristössä toimiva ratkaisu on rooliopastus, jossa museo-opas ottaa historiallisen henkilön
hahmon ja esittelee museota hänen näkökulmastaan. Tarinallisuus ja draaman keinot tekevät museovierailusta
elämyksen, paljon on tietenkin kiinni oppaan persoonasta.
Rooliopastus toimii hienosti myös tiiviissä kyläympäristössä ja Littoisten Verkatehtaan opastukset ovat esimerkiksi todella suosittuja. Niiden viehätys perustuu juuri autenttiseen ympäristöön ja taitavasti kierrokselle limittyneisiin aitoihin tarinoihin. Vuosien saatossa jopa osa näyttelijöistä on ollut niin sanotusti aitoja eli aikoinaan
verkatehtaalla työskennelleitä henkilöitä.
Kyläyhdistys Emma ja Anselmi on luonut Verkatehtaalle tarinaperinteestä ammentavan, matkailua hyödyttävän
opastuksen. Roolihenkilöille tehtiin käsikirjoitus, ja he opastavat Verkatehtaan työtapoihin, maisemaan, kertovat tehtaan merkkihenkilöistä ja myös tämän päivän Verkatehtaasta.
Vaikka varsinaista rooliopastusta ei kylälle – tai museoon - luotaisikaan, jo se, että opas (ja kenties kyläkahvilan myyjäkin) on teemaan sopivassa asussa, tuo oman lisänsä tunnelmaan ja vie kylävierailua kokonaisen
elämyksen suuntaan.
Yksi elävöittämisen mahdollisuus ovat myös erilaiset pelit. Pakohuone- ja mysteeripelit ovat saaneet valtavan
suosion, mutta pääasiassa ne löytyvät kaupungeista. Kantavana ajatuksena on, että pienehkö ryhmä suljetaan
teemahuoneeseen, josta se pyrkii pääsemään pois ratkaisemalla huoneesta löytyviä vinkkejä. Yleensä pelaajat
kilpailevat aikaa vastaan, ratkovat tehtäviä ja keräävät johtolankoja paetakseen huoneesta ennen kuin aika
loppuu. Konseptia voi vallan mainiosti soveltaa maaseudullakin ja tehtäviin voi ujuttaa paikallista historiaa.
Pakohuone voi aivan hyvin sijaita kylätalolla tai vaikkapa kotiseutumuseossa. Sauvossa on nuorten ylläpitämä
pakohuone, joka sijaitsee vanhassa kuivurissa.
Eeva Turpeisen vinkkejä historian tarinallistamiseen ja elävöittämiseen Littoisten Verkamatkalta:
Omaperäisyys. Verkamatkan formaatti: faktan ja fiktion elementit, tehtaan entisiä
työntekijöitä mukana, alue on ainutlaatuinen.
Aitous. Yksinkertaisimmillaan aitous on olemassa olevaa ja todellista alueen elämäntapaa
ja kulttuuria.
Innostus ja haltioituminen. Syntyy parhaimmillaan sekä tekijöissä että vieraissa.
Vuorovaikutus. Elämys syntyy palvelun aikana. Interaktiivisuus. Voi jäädä juttelemaan.
Uuden oivaltaminen. Asiakas kokee älyllisesti ja emotionaalisesti jotain uutta.
Valmistelutyöt. Hyvä suunnittelu ja käsikirjoitus on kaiken pohja.
Tuotteistaminen. Houkuttelu ja lupauksen lunastaminen. Faktat. Hyvä saavutettavuus.

Verkatehtaan kierroksen viehätys perustuu autenttisen miljöön ohella rooliopastukseen ja dramatisoituihin tarinoihin.
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Vanhoihin rakennuksiin on taltioitu sukupolvien työ, kädenjälki ja eletty elämä. Rakennuksen tyyli ilmentää

Tarinat voivat olla talon omaa historiaa, joka vaikkapa seurantalo –tyyppisillä rakennuksilla ulottuu usein jopa
reilun sadan vuoden taakse. Monella kylätalolla tarina voi olla myös nykypäivän tarinaa eli miten vaikkapa entinen koulu hankittiin yhdistykselle ja miten se kunnostettiin nykyiseen asuunsa. Miten sitä nykyisin käytetään
ja mitä tarinoita siihen liittyy aivan viime vuosilta?

omaa aikakauttaan, kulumat, patina ja mahdolliset korjaukset ja muutokset ajan kulumista. Rakennuksen historia koostuu yhtä lailla myös siihen liittyvistä tarinoista; elämästä ja tapahtumista, joita kiinteistö on vuosien
saatossa kokenut.

Kylän historian eläväksi tekemisessä merkittäviä rakennuksia ovat tietysti muutkin kuin yhdistyskäytössä
olevat. Etenkin, jos niihin pääsee vierailulle.

Tarinat ovat niitä, jotka kiinnostavat kyläläisiä ja saavat heidät näkemään rakennuksen arvon ja kenties jopa
sitoutumaan entistä vahvemmin sen ylläpitoon. Ne kiinnostavat myös vierailijoita, olivatpa he sitten talon
juhlavuokraajia tai majoitusta etsiviä matkailijoita. Geokätköilijät ja mobiilireittimatkaajatkin haluavat tietää,
miksi juuri tämä kohde on merkittävä. Tarinat tekevät talon historian eläväksi.

Rakennuksen tarinan elementtejä ovat ainakin: Milloin ja miksi rakennus on alun perin rakennettu?
Mitkä ovat rakennuksen erityispiirteet? Mitä eri käyttötarkoituksia rakennuksella on vuosien saatossa
ollut? Miten rakennus liittyy kylän historiaan? Millaista henkilöhistoriaa rakennukseen liittyy?
Vanhoja luokkakuvia on hyödynnetty monessakin entisessä koulussa.

Kuva Joonatan Stenwall

III . Rakennuksillakin on tarina

Nousiaisten Aliskulman kyläyhdistyksen ylläpitämä
Vanha asema on suosittu juhla- ja tapahtumapaikka. Olennainen osa viehätystä on talon tarina..
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Kuva Joonatan Stenwall

Kuva uulamaria Kangas

Paraisten Iniön Keistiön kylätalo on entinen koulu, jonka historiasta kertoo yläkerran koulumuseo.

									

Salon Hajalan kylää halkoo Kuninkaantie, jonka yhtenä maamerkkinä on Trömperin entinen kestikievari.
Kuva Tauno Linkoranta

Naantalin Röölän kylän Dikseli on on olennainen osa kylän rakennettua ympäristöä. 				
					

Seurantalot olivat koko kylän kokoontumispaikkoja. Marttilan nuorisoseurantalo on rakennettu 1919. 		
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Kuva Minna Pappila

IV . Kestävän kehityksen ja ilmastotyön pioneerien jalanjäljillä

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hidastaminen ovat kenties termeinä moderneja, mutta eivät välttämättä
käytännön toimina. Hiiliviisaus ja resurssiviisaus voivat liittyä jopa kylän historiaan.

Ympäristöperinne eli monet entisajan tavat, teot ja tuotteet ovat mitä käyttökelpoisinta ilmastonmuutoksen
ehkäisyä ja samalla niiden kautta voidaan tehdä tutuksi entisajan ilmastoystävällisiä tapoja, tekoja ja tuotteita,
jotka ovat unohtuneet nykyajan kiireen ja teknologian alle. Etenkin Maaseudun sivistysliitto MSL on järjestänyt ympäristöperinteeseen ja -uskomuksiin sekä niiden hyödyntämiseen ja uudistamiseen liittyviä koulutuksia,
kursseja, työpajoja ja tapahtumia.
Niin ikään monissa maaseututapahtumissa vaikkapa Somerolla ja Loimaalla on järjestetty ohjelmanumeroita
perinteisten työtapojen tiimoilta; päreiden teko perinteisillä välineillä on esimerkiksi varma menestys. Perinteisillä tavoilla valmistettuja punamultaa ja tervaa jonotetaan. Samoin villiyrttikursseille.
Maatalouden perinteitä – ei välttämättä tosin ilmastoystävällisiä – kunnioittaa myös heimo, joka matkustaa
vanhojen traktorien ja maamoottorien perässä pitkin Suomea.
Perinteisiä tapoja ja tuotteita voidaan kylän historian elävöittämisessä hyödyntää siis ainakin kahdella tavalla:
tapahtumissa – jopa kantavana teemana - sekä koulutuksina ja kursseina. Teemoina voivat olla niin maatalouden perinteet kuin riukuaidan teko tai ruoan säilöminen. Livonsaaren ekokylän kurssilla opetettiin taannoin
esimerkiksi pettuleivän tekemistä.
Parasta olisi, jos tavoitteista riippumatta osallistujat tapahtumassa tai kurssilla pystyisivät syventymään kulloinkin aiheena olevaan perinteeseen, sen taustoihin, merkityksiin ja käyttötarkoituksiin, sekä samalla pohtimaan,
mitä siitä olisi hyödynnettävissä yksilön, yhteisön tai yrityksen omassa toiminnassa ja vaikkapa tuotteissakin.
Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ovat vakavia asioita. Kursseilla ja tapahtumien työpajoissa hommia tulisikin
toteuttaa yhdessä tehden, ideoiden ja hauskaa pitäen.

Biohiiletyksen juuret vievät Etelä-Amerikan intiaanikulttuureihin
saakka. Maanparannuksen ja hiilensidonnan ohella hiiletys on
hyvä tapahtuminen aihe ja keino päästä eroon hukkapuusta, kuten
MSL:n Timo Reko lemulaista kotiseutuväkeä opastaa.
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V . Ulkoilua kylän esihistoriassa

Lähimatkailu kasvattaa koko ajan suosiotaan; kotimaan kohteita koluttiin innokkaasti jo ennen koronaakin

ja monet matkailumuodot liittyivät luontoon ja retkeilyyn. Ulkoilu harrastuksena on ylipäätään ihmisten
vapaa-ajan vietossa merkittävässä roolissa. Lähestulkoon jokainen suomalainen harrastaa ulkoilua jossakin
muodossa. Matkailu arkeologisilla ja historiallisilla maastokohteilla voidaan usein luokitella ulkoilun, retkeilyn
ja luonnossa liikkumisen yhdeksi muodoksi.

Monenlaista muutakin voi tehdä, mikäli halua ja asiantuntemusta riittää. Kyläyhdistys voi myös adoptoida (esi)historiallisen
kohteen eli tehdä hoitosopimuksen Museoviraston kanssa. Mullankaivajat-hanke puolestaan tutustuttaa koulujen kautta kylien
lapsia arkeologiaan. Mikään ei estä myöskään käsittelemästä kylien varhaisvaiheita vaikkapa kylän kesäteatterinäytelmässä.
Etenkin nuorisolle on kirjoitettu paljonkin viikinkiaikaan sijoittuvia kirjoja.
Valtakunnallista ammattimaista esihistorian elävöittämisen kärkeä edustavat tietysti Rosalan viikinkikylä Kemiönsaarella ja
Euran Luistari, joka sijaitsee aidolla muinaisjäännösalueella Etelä-Satakunnassa. Kylätasolla odotukset olivat korkealla Laitilan
Untamalaan vuonna 2003 perustetun Arkeologiakeskuksen tiimoilta, mutta Museovirasto pystyi ylläpitämään paikkaa vain
muutamia vuosia. Esihistoria – ja historia – on kyllä hienosti läsnä niin Untamalassa kuin muillakin Laitilan kylillä.

Kuva Joonatan Stenwall

Retkeily on siis suosittua, ja sillä saralla tapahtuu paljon. Erilaisia uusia liikkumiseen ja ulkoiluun kannustavia
lajeja on syntynyt viime vuosien aikana. Geokätköily on liikuttanut suomalaisia jo toistakymmentä vuotta, nuorempia puolestaan paikkatietoon pohjautuva Pokémon go. Citynomadi-reittejä ja muita mobiilisovelluksia on
hyödynnetty muun muassa Avoimet Kylät –tapahtumassa. Matkailun ja erityisesti lähimatkailun muodot voivat
muuttua ja monipuolistua tulevaisuudessa.

Perinteisin tapa hyödyntää kylän esihistoriaa onkin nimenomaan arkeologisten maastokohteiden esilletuonti tavalla tai toisella.
Luontopolku tai ulkoilureitti voi viedä röykkiöhaudalle ja hyvä opastaulu syventää kiviröykkiön kulttuurista merkitystä. Varsinais-Suomessa on myös melkoinen määrä linna- ja vartiovuoria. Geokätköt ja mobiilireittisovellukset ovat erinomainen tapa
tehdä paikan merkitystä tutuksi tavalla, jota säät tai ilkivalta eivät pilaa.

Merenpinnan nousun vuoksi esihistorialliset kohteet sijaitsevat usein
ylevillä seuduilla. Kuvassa Salon Vartsalan Karhumäen muinaishauta.
18
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Kuva Tauno Linkoranta

Maija Mäen vinkkejä kylän esihistorian esilletuomiseen:
Muinaisjäännökset ovat suojeltuja. Ole aina yhteydessä museoviranomaisiin, mikäli suunnittelet
matkailullista hyödyntämistä.
Perehdy uusimpaan tutkimustietoon ja ota yhteyttä ammattilaisiin. Laadukas matkailutuote perustuu tutkittuun tietoon.
Luo yllättäviä kumppanuuksia. Erilaista osaamista yhdistämällä kehitetään parhaita tuotteita.
Hyödynnä medioita. Hyviä hankkeita jää usein piiloon – tuo hankkeesi esille näyttävästi eri medioissa.

Kuva Joonatan Stenwall

Kotiseututyö ja muinaisjäännösten hoito myös itsessään merkittävää. Paikallinen esihistoriallinen menneisyys
on usein vierasta ja tuntematonta paikallisillekin – esihistorian elävöittäminen on kulttuuriteko!

Metsästä löytyvät röykkiöhauta avautuu maallikolle paremmin infotaulun kautta.
20
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VI . Pyhiinvaellukset tulevat taas

Pyhiinvaellukset ovat perinteisesti matkoja uskonnon kannalta tärkeisiin ja pyhiin paikkoihin. Kaikilla uskon-

Noin 140 km pitkä Pyhän Henrikin vaellus juontaa juurensa jo 1970-luvulle ja nyt sekin kokee uuden heräämisen. Turusta Kokemäelle kulkevan Pyhän Henrikin tien kaksivuotisessa hankkeessa kartoitetaan alueen palveluntarjoajia ja esimerkiksi mahdollisuuksia majoittua pitkien vaellusten varrella. Hankkeissa selvitetään myös
itse reittejä eli polkuja ja vanhoja teitä luonnon helmassa.

noilla on omat paikkansa, kristinuskon ehkäpä tunnetuin reitti päätyy Santiago de Compostelaan Espanjassa.
Pyhiinvaellukselle on useita uskonnollisia syitä, kuten kiitollisuudenosoitus tai lupauksen lunastaminen. Ideana
on nähdä vaivaa, ja sen vuoksi matka tehdään usein kävellen ja kevyin varustein. Perinteisesti pyhiinvaeltajan
laukkuun mahtui kuppi, lautanen ja pieni eväs. Yösija ja ruoka löydettiin aina matkan varrelta.

Juuri näissä palvelukysymyksissä ja reittien suunnitteluissa paikallisten kylien kannattaakin olla mukana. Paikallinen asiantuntemus koituu kaikille eduksi, kun reitin vetäminen ei johda kiistoihin maanomistajien kanssa
ja toisaalta esimerkiksi pahimmat kelirikkopaikat tiedetään jo ennakolta. Ja moniko kylätalo voisikaan olla
potentiaalinen majoituksen tarjoaja, ehkä ravinnonkin? Jossakin reitin solmukohdassa voidaan varmaan pistää
pystyyn jokin tapahtumakin. Kenties pyhiinvaelluksen voisi tehdä myös polkupyörällä – tai vaikka melomalla?

Nykyihmisellekin pyhiinvaellus voi olla keino tutustua itseensä ja ottaa pieni tauko arjesta. Pyhiinvaelluksen
sanotaan olevan matka, jossa pituudella ei ole merkitystä, koska matka tehdään sisäänpäin. Nykyajan maallistunut vaeltaja voi kuitenkin iloita myös siitä, että pyhiinvaellusreitit ovat myös kulttuurireittejä. Niiden varrelle
osuu useita historiallisia kohteita.

Kuva Joonatan Stenwall

Kuva Tauno Linkoranta

Liikunta, kaipuu luontoon, hyvinvointi ja kulttuurihistoria ovatkin nousseet näinä poikkeusaikoina vaelluksen
taustasyiksi, tosin uusi pyhiinvaellusten nousu oli käynnistymässä jo ennen koronaa. Suomalaisia Pyhän Olavin
reittejä oli esimerkiksi valmisteltu jo useampia vuosia ja eri puolilla Suomea on jo pitkään toimineita paikallisia
pyhiinvaellusreittejä.

Pyhä Olavi oli alun perin norjalainen viikinkipäällikkö, joka käännyttyään kristinuskoon sai
nimensä eteen liitteen pyhä. Hänelle on omistettu monia keskiaikaisia kirkkoja Suomessakin ja viime vuosina pohjoismaisia pyhiinvaellusreittejä on ulotettu sekä Turun saaristoon että mantereelle.
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VII . Vanhat valokuvat kertovat

Valokuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja varsinkin vanhat valokuvat ovat kullan arvoisia ja kylähisto-

riaa konkreettisesti valaisevia. Kotiseutuyhdistyksillä on usein valokuva-arkistoja ja kylien vanhemmalla väellä
yksityisalbumeja. Eli vanhoja valokuvia on, mutta valitettavan usein niitä katselee kovin pieni joukko. Osa toki
päätyy kylähistoriikkeihin ja vastaaviin teoksiin, ja jos hyvin käy, kuvia hyödynnetään kylä- tai kotiseutuyhdistyksen nettisivuilla tai sosiaalisen median sivuilla.
Olennaista kuitenkin olisi, että kylähistoriaa valaisevat kuvat päätyisivät laajemman katselijajoukon katsottavaksi ja että niitä osattaisiin hyödyntää monella tavalla. Ne tarjoavat nimittäin aineksia niin kylän historian
ja kulttuuriperinnön kuin yhteisöllisyydenkin lisäämiseen. Sitä paitsi vanhat valokuvat ovat itseisarvo ihan
itsenäänkin.

Pidemmälle vietynä kuvien hyödyntäminen saattaa poikia valokuvasuunnistustapahtumia ja kyläkävelyjä.
Kuvien pohjalle voidaan suunnitella myös pysyviä kulttuurireittejä, joissa vanhat valokuvat on viety paperikartalle, QR-koodiksi tai vaikkapa virtuaaliseksi citymobiilireitiksi. Vanhat kuvat elävöittävät myös tuoretta kylän
youtube -videota.
Kotiseutuyhdistys Lemun Kemppien Lemu ennen ja nyt – Muuttuvat maisemat valokuvissa –teosta tehdessä
järjestettiin paitsi kuvientunnistustapahtumia, kyläkävelyjä vanhojen valokuvien opastamina, valokuvakilpailu
ja otettiin myös uusia kuvia vanhoilta sijoilta, jolloin mm. nuoriso sai osallistua kirjan tekoon.

Paraisten Keistiössä voi tutustua saaren historiaan kyläyhdistyksen ympäri saarta pystyttämien
kylätaulujen kautta. Useimmat rakennukset ovat yhä käytössä, ja vanhojen valokuvien kautta näkee ajan kulun.
24
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Kuva Tauno Linkoranta

Kuva Joonatan Stenwall

Kylän historian kannalta mielenkiintoisimmasta päästä ovat arjen askareista otetut kuvat, jotka näyttävät
kylänraittia, rakennuksia ja työntouhua. Elämäntavat, ammatit ja työtavat, muodit sekä harrastukset avautuvat
monesti erilaisten ryhmäkuvien kautta. Autojen, traktorien ja polkupyörien evoluutio näkyy myös vanhoissa
valokuvissa.

Perinteinen tapa osallistaa kyläläisiä laajemminkin vanhojen valokuvien parissa, on järjestää kuvientunnistusiltoja. Yleensä niitä on jopa pakkokin järjestää, sillä mitä vanhemmista valokuvista on kyse, sitä huonommin
kuvissa esiintyviä henkilöitä enää tunnistetaan. Samoin rakennuskanta ja maisemat ovat saattaneet muuttua
radikaalistikin.

Lemu ennen ja nyt -kirjassa otettiin uusia valokuvia vanhoilta jalansijoilta ja päästiin näin vertailemaan maiseman
ja kylänraitin muuttumista. Samassa yhteydessä myös 1940-luvun nuoret neidot korvautuivat 2010-luvun malleilla.
V a n h at
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Kuva Joonatan Stenwall

VIII . Historia kuuluu kaikille

Paikallisen historian kerääjien useimmin kuultu kommentti lienee: Olisi pitänyt haastatella noita kylän vanho-

ja, mutta nyt se on jo myöhäistä. Toivottavasti me ja tulevat polvet olemme viisaampia tässä. Nyt haastattelujen
ja muisteloiden keräämisen ei pitäisi olla ainakaan niin riippuvaisia tekniikasta, sillä nykyisillä matkapuhelimilla saa jo aivan kohtuullista äänitysjälkeä.
Äänitteellä on tietysti arvonsa ihan historian muistiin kirjaamisen merkityksessäkin, mutta tämän oppaan teeman kannalta mielenkiintoisempaa on sen jatkohyödyntäminen.
Jos äänite on hyvätasoinen, kannattaa pohtia muisteluiden julkaisemista podcast-muodossa, sillä podcasteja
kuunnellaan todella paljon nykyään. Kylän historiasta voi saada ihan mukavan sarjan etenkin toimitettuna niin,
että haastatteluja juonnetaan ja kommentoidaan. Podcastin teko on varsin helppoa ja halpaa ja julkaisualustoja
on paljon. Toki tarjontaakin on paljon eli kilpailu kuuntelijoiden ajasta on kovaa.
Liikkeen ja kuuloaistin yhdistelmää on paikallishistorian tasolla hyödynnetty todella oivallisesti Loimaalla, jossa toimii Suomen kuunnelmayhdistys ry. Yhdistyksen lippulaiva on Pirkko Jaakolan kirjoittama aitoon vuoden
1897 tapahtumaan perustuva Eksyssuon lapset –kuunnelma, jota käydään kuulemassa autenttisella tapahtumapaikalla. Kuunnelmaretkeä on tehty vuodesta 2006 lähtien Loimaan Jaakola-päivien yhteydessä ja siellä on
parhaimmillaan ollut noin 150 henkeä. Yhdistyksen muitakin kuunnelmia on viety paikan päälle kuultaviksi,
esimerkiksi Aseman kello -kuunnelmaa käytiin tunnelmoimassa Loimaan rautatieasemalla.
Voidaan myös kysyä, miltä kylän ja kotiseudun historia ylipäätään kuulostaa? Radiossa on ollut ohjelmasarja,
jossa kuulijat ovat saaneet toivoa erilaisia ääniä ja äänimaisemia ja toisaalta myös kertoa niihin liittyvistä muistoista ja tarinoista. Toiveista valtaosa liittyi vanhaan maatalouskulttuuriin (puimakone oli suosituin) ja vasta
kymmenentenä oli ensimmäinen luonnonääni eli ukkonen.
Perinteisiä ääniä voi tuottaa itse ja äänittää ja onpa niitä saatavissa muun muassa erilaisten suoratoistopalveluiden kauttakin. Yhtä lailla etsivä löytää vaikkapa vanhoja radio-ohjelmia ja puheita kohtuullisen helposti
vaikkapa YLE:n arkistojen kautta. Äänillä voi sitten elävöittää vaikkapa vanhan ajan koulupäivää, näytelmää,
kotiseutumuseon näyttelyä tai jopa perinneruokailua, kuten eräässä eteläpohjalaisessa hankkeessa. Yhteisillä
kuuntelemistilaisuuksilla luodaan yhteisöllisyyttä samalla tavalla kuin vanhoja valokuvia tunnistettaessa.

Osana Kylän historia eläväksi -projektia tehtiin
muutamia podcasteja. Ensimmäisenä puheenvuoron
sai Salon Kosken aseman kyläyhdistyksen Eero Kallio.
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IX . Teatteri paikallisen historian elävöittäjänä

Kun suomalainen kansalais- ja yhdistystoiminta 1800-luvun lopulta alkoi järjestäytyä, oli näiden kansanvalis-

tusseurojen, raittiusliikkeiden, nuorisoseurojen, vapaapalokuntien ja työväenyhdistysten toiminnan olennaisessa osassa heti kulttuuri ja viihde. Syntyi torvisoittokuntia, kuorotoimintaa ja etenkin näyttämötoimintaa, joka
oli yhdistyksille mainio keino ansaita rahaa. Samoin kuin yhdistyksissä opeteltiin poliittisen kansalaisuuden
alkeita, oli teatteritoimintakin hyvää itsekasvatusta. Näyttelemisessä yhdistyi talkootyö, huvi ja hyöty, tekeminen yhteiseksi hyväksi ja esiintymisen ilo.
Yhdistysten teatteritoiminnassa on ollut erilaisia murroskohtia muun muassa sotien vuoksi, mutta yleisesti voidaan todeta, että teatterit ovat edelleen monelle yhdistykselle sekä toiminnallinen että taloudellinen kivijalka.
Niiden tuotoilla on kuitattu seurantalojen ylläpitokuluja ja pidetty kyliä elävinä. Monilla kylillä teatteritoiminta
on tuotu ulos talosta ja rakennettu erillinen näyttämö ja katsomo kesäteatteria varten. Oikein aktiivisilla teatterikylillä on tilat sekä kesäteatterille että talvinäytöksille.
Varhaisilla seurantaloilla järjestetyn toiminnan tärkeimpiä lähtökohtia oli kasvatus- ja sivistysaatteen mukainen monimuotoinen kansanvalistustoiminta. Pitkään teatterin yhteydessä ja sen keinoin esiteltiin opettavaisia
asioita kansalle. Vapaasti tulkittuna tätä ajatusta voi edelleen soveltaa kirjan teemassa eli paikallisen historian
hyödyntämisessä.

Kylämatka tarjosi ikäihmisille kanavan toimia eritysasiantuntijan asemassa, kertojina, mutta myös tekijöinä ja aktiivisina
osallisina (kylämatka)yhteisössä. Konsepti sai kaiken ikäiset yhteisen luovan toiminnan ääreen ja eritoten onnistuttiin aktivoimaan keski-iän ylittäneet miehet! Yhteisöllisyys voimistui taidelähtöisin menetelmin.
Kylämatkat synnyttivät kulttuuri- ja teatteritoimintaa alueille, joilla sen saavutettavuus ei ole itsestäänselvyys. Paikallishistorian ja muistitiedon arvostus nousi ja sitä käytettiin luovasti eri kontekstissa. Arvostus ruohonjuuritason paikallishistoriaa
kohtaan nousi ylipäätään ja jo keräämisellä itsellään on itseisarvo.
Venla Luoman vinkit kylähistorian prosessointiin Kylämatka -näytelmäksi:
Etsi paikallinen yhteistyökumppani tai muu kontakti. Se voi olla kunnallinen toimija tai yhdistys. Saat uskottavuutta hankkeelle, kontakteja tiedottamiseen ja osallistujien löytämiseen sekä tilat tarinailloille ja harjoituksille
Kerää tarinoita ja materiaalia. Valitse aihepiiri. Järjestä tarinailtoja ja haastattele. Muista oheismateriaali (valokuvat, kirjeet,
muut tekstit). Litteroi suulliset tarinat.
Etsi näyttelijöitä ja muita osallistujia. Kaikille löytyy rooli ja kaikki ovat tervetulleita!! Ota yhteyksiä paikallisiin yhdistyksiin
ja seuroihin. Vinkkaa kouluille. Soita ihmisille!
Valmistele käsikirjoitus. Suunnittele reitti ja esityspisteet. Päätä mistä aiheista kussakin pisteessä puhutaan. Poimi aiheita
käsittelevät tarinat litteroidusta tekstistä.
Harjoitukset ja esitykset.
Kuva Pia Prost

Maalaiskomedioiden ja klassikkojen ohella monella yhdistysvetoisella teatterilla nimittäin ammennetaan
paikallisista tarinoista ja henkilöistä. Loimaalaisen Haara-Onkijoen kyläteatterin Loimaan historiaa avaavat
esitykset pohjautuvat paikallisen ammattikirjoittajan Pirkko Jaakolan teksteihin. Mynämäen Laajoen kesäteatterissa on puolestaan paikallisin asiantuntijavoimin herätelty henkiin suurmiehiä, kuten Johan Gadolinia ja Antti
Lizeliusta. Salossa Muurlan kesäteatterissa muisteltiin paikallisia vuoden 1918 tapahtumia ja Teijolla esitettiin
ruukin historia trilogian verran.
Jossakin määrin yhteisöllisempiä näytelmien syntyprosesseja olivat puolestaan Framil ry:n Kylämatka-teatterihankkeen näytelmät, joita syntyi muun muassa Sauvoon, Maskun Lemuun ja Raisioon 2010-luvun alkupuolella.
Niiden keskeisenä ajatuksena oli, että näytelmä syntyy ammattiohjaajan johdolla kyläläisten tarinoiden ja muisteloiden pohjalta. Aiheena saattoi olla vaikkapa vanhan ajan koulunkäynti, joka yleensä kirvoittaa eri-ikäisiltä
kyläläisiltä paljonkin tarinoita.
Sauvossa Kylämatka -näytelmiä esitettiin vaihtelevilla teemoilla vuosina 2012-2016 ja kokemukset olivat erinomaisen
positiivisia. Näytelmien ohjaaja Venla Luoma listasi muun muassa seuraavaa.

Näytelmillä käynnistettiin pitkäjänteistä, vuosittain toistuvaa toimintaa, jolla oli oma vuotuinen harrastajakuntansa ja oma yleisönsä. Konsepti toi yhteen ammattitaiteilijat ja kylän asukkaat, mutta myös kunnan, kolmannen
sektorin toimijat sekä paikalliset yritykset. Se aktivoi ihmiset toimimaan hankkeen jatkumiseksi; varainhankintaa
varten syntyi poikakalenteri.
Salon Teijon kesäteatteri esitteli alueen ruukkihistoriaa peräti kolmen teatterikappaleen verran.
Esitysympäristö on vertaansa vailla.
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X . Kylämaisema

Ympäristöä hahmotetaan erilaisten maisemien kautta, joten niiden muutos on keskeisessä asemassa jokapäiväi-

Historiallista maisemaa hyödynnetään nostalgiahenkisesti monilla kylillä muun muassa uusvanhojen rakennelmien kautta. Kylänraitin varrelle rakennetaan riukuaitaa ja tienvarteen laitetaan joko ihan koristeeksi tai sitten
vaikkapa roskiksen maisemoimiseksi maitolaitureita. Maitotonkkia, vanhoja polkupyöriä ja maatalouskoneitakin löytyy. Somerolla on Baddingin kioski.

Maiseman historialla on suuri merkitys sille, minkälaiselta nykyinen maisema näyttää ja myös mitä merkityksiä
sille annamme. Historialliset kerrokset tuovat maisemaan eri aikakausien jäänteitä ja niihin kytkeytyviä tarinoita. Osa kerroksista on syntynyt luonnon ja osa ihmisen vaikutuksesta. Samoin osan kautta päästään kiinni
yksittäisten ihmisten historiaan, osa ilmentää laajempia yhteiskunnallisia muutoksia.

Elinkeinojen kautta rumaksi muuttunut maisema saa joskus esteettistä arvonnousua ajan myötä. Soran ja hiekan otto voi esimerkiksi synnyttää suositun uimapaikan ja luontokohteen. Vehmaan ja Salon Vartsalan esimerkit kertovat tietoisesta pyrkimyksestä yhdistää elinkeinojen historia ulkoilukohteen kehittämiseen.

sen ympäristön kokemisessa. Maisema koetaan fyysisenä elementtinä, mutta se on myös psykologinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Maisema on osa jokapäiväistä elämäämme, joten siihen liittyy paljon erilaisia kokemuksia ja
muistoja.

Kuva Joonatan Stenwall

Maaseudun viljelymaisema oli pitkään kulttuurimaiseman ilmentymä, mistä johtuen kulttuurimaisema ja maaseutumaisema rinnastetaan usein toisiinsa. Maatalousmaisemat kuitenkin muuttuvat niin kaupungistumisen
kuin maatalouden tuotantotapojenkin kehityksen myötä.

Varsinais-Suomen halkoo myös monta kansallisesti merkittävää historiallista tietä. Härkätie, Suuri Postitie
ja Kuninkaantie ovat taannoin olleet erilaisten kehittämiskohteiden kohteena ja tuoreimpana esille nostettiin
Aurajoen matkailutie. Matkailullista potentiaalia näillä teillä on paljon ja monet niistä kulkevat hienojen kylämaisemien läpi. Matkailuteiden kehittäminen kaipaisi hieman lisää pitkäjänteisyyttä, mutta kylien kannattaa
ehdottomasti pohtia omaa roolia näissä hankkeissa. Uusia reittejä syntyy myös pyöräilymatkailun kautta.

Houtskarin Mossalan kylän maisemaa halkoo 32 metrinen,
ja samalla maailman korkein, juhannussalko.
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Kuva Tauno Linkoranta

Kuva Joonatan Stenwall

Suuri Postitie muistuttaa Varsinais-Suomen vanhoista valtaväylistä.
Kuva Joonatan Stenwall

Kuva Joonatan Stenwall

Kyltit kertovat muuttuvasta maisemasta Vartsalassa.

.

Västanfjärdin Kalkholmenin lava tuo esille kylän vanhaa kalkkikaivosperinnettä.
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Kekkosentien opastettu kävely Salon Suomusjärvellä houkuttelee vuosittain runsaasti kävijöitä.
Kylämaisema
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CASE I .

Maisema on työn historiaa. Vehmaan Lahdinko

Vehmaan punainen Balmoral Red on käsite. Kivi on kestävää ja kiillotettuna sen pinta on upea. Rakennus-

ten ulko- ja sisätilaratkaisujen lisäksi sitä on käytetty monumentteihin ja julkisivuihin. Sitä löytyy niin Havis
Amandasta kuin Moskovan metrosta ja Australian Sidneyn Commonwealth Bank Plazalta.
Louhintatyöt Vehmaan Uhlussa aloitti vuonna 1901 Vehmaan Kiviteollisuus Oy ja parhaimmillaan kunnassa oli
11 louhimoa, jotka työllistivät 600 henkilöä. Kiviä vietiin ympäri maailmaa Australiaa ja Yhdysvaltoja myöten
jopa omilla laivoilla.
Yksi louhimoista perustettiin Lahdingon kylän Tummamäkeen vuonna 1931. Vähitellen toiminnan piiriin
päätyi noin 16 hehtaaria ja maisemaan syntyi erikokoisia louhosmonttuja, joista suurimman syvyys oli 30
metriä. Parin omistajavaihdoksen jälkeen vuonna 1976 toiminta päättyi. Louhosmontut jäivät ja niiden reunalla
rääpekivestä eli sivukivestä muodostuneet harjanteet. Ensimmäisenä ei ehkä tullut mieleen perustaa alueelle
luontopolkua.
Tällaiseen ajatukseen kumminkin päädyttiin noin vuoden 2010 paikkeilla, kun Leader Ravakan opastuksella
ryhdyttiin tekemään kyläsuunnitelmaa ja kylältä esitettiin vahvasti toivetta louhosalueen hyödyntämisestä.
2011-2013 työstettiin alueelle luontopolku ja hanke sai tukea Leader Ravakasta seuraavin vahvoin perustein:
”Vehmaan kivenlouhinnasta ja –työstämisen perinteistä kertova Kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä kivityömuseo
on Lahdingon Huolilan talon vanhassa kivinavetassa. Lahdingon kyläyhdistys haluaa toteuttaa uuden polkureitin Tummamäen entisen louhoksen alueelle. Näin voidaan kytkeä museoalue ja uusi polku kylän nykyiseen
toimintaan ja historiaan”.

Kuva Tauno Linkoranta

Käytännössä luontopolun rakentaminen piti sisällään seuraavat toimenpiteet: polun merkitseminen gps:llä,
levähdyspaikkojen suunnittelu, polun pohjan raivaaminen vesaikosta, portaitten, siltojen, pitkospuiden, tulentekopaikkojen, pöytien ja katosten sekä näköalalavan rakentaminen. Alueella on myös laavu ja wc:t sekä useita
infotauluja.
Avajaiset olivat vuonna 2013, mutta alueen kehittäminen on jatkunut sen jälkeenkin. Tummamäkeen on rakennettu esiintymislava louhoskonserteille, maisemointitöitä on jatkettu ja esteettömyyteenkin on panostettu. Ei
siis ihme, että alueella käy vuosittain reilut parituhatta vierailijaa Aasiaa myöten.
Tummamäen luontopolku on itse asiassa verrattain lyhyt, noin 1,5 km, mutta se kulkee hyvin vaihtelevissa maisemissa. Tarjolla on niin kivityön historiaa kuin metsämaisemaa ja vettäkin. Täydellisen aikamatkan vehmaalaiseen kulttuurihistoriaan saa, kun vierailee Tummamäen ohella Vehmaan Kotiseutuyhdistyksen ylläpitämässä
- Suomen ainoassa – kivityömuseossa. Sekin löytyy läheltä.
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XI . Kovaa ja pehmeää teknologiaa

Vanhat traktorit, maamoottorit, puimakoneet, autot, moottoripyörät ja pappamopot ovat olennainen osa suomalaisen maaseudun historiaa ja yhä edelleen niitä näkee monissa kylätapahtumissa niin Varsinais-Suomessa
kuin muuallakin.

Pirkanmaalla Vesilahden Rämsöön Kowan teknologian päivät olivat jopa niin suosittu tapahtuma aikoinaan,
että ne jouduttiin lopettamaan liiallisen paisumisen vuoksi. Loimaan Rompepäivät ovat läheistä sukua tälle
aihepiirille. Nimenomaan Varsinais-Suomen saariston ja rannikon suunnalla on ollut ominaista vesiliikenteen
historian elävöittäminen perinneharrastajien ja yhdistysten voimin.
Talonpoikaispurjehdus oli historiallinen kauppamerenkulun muoto, jota harjoitettiin tilojen ja kylien yhteistyössä niiden tuotteiden, kuten maataloustuotteiden, eläinten nahkojen, kalan, tervan ja käsityötuotteiden
viemiseksi lähikaupunkeihin ja myöhemmin myös ulkomaille. Paluurahteina tuotiin esimerkiksi suolaa ja
mausteita, kankaita ja metallituotteita. Talonpoikaispurjehduksella oli pitkä historia jo siinä vaiheessa, kun se
virallisesti vapautui 1700-luvun puolivälin jälkeen. 1800-luvulla talonpoikaispurjehdus sai merkittävän aseman
Itämeren piirin kauppamerenkulussa, ja 1850-luvun jälkeinen aika oli sen kulta-aikaa. Monilla Varsinais-Suomen saariston ja rannikon kunnilla on kunniakas historia laivojen varustajina.

Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Houtskarin päivien yhteydessä kisaillaan talonpoikaisveneillä.

Kuva Joonatan Stenwall

Kuva Joonatan Stenwall

Talonpoikaispurjehdukset ovat tehneet uutta nousua 1980-luvulta lähtien ja talonpoikaisten puuveneiden purjehduskilpailuja järjestetään nykyään muun muassa Kustavissa, Iniössä, Korppoossa ja Kemiönsaarella. Ne voivat olla osa suurempaa tapahtumaa tai peräti itsetarkoitus. Osana perinnelaivojen uutta tulemista on saaristossa
kunnostettu tai rakennettu useampiakin isompia jahteja, kuten Eugenia.

Vanhat traktorit kiinnostavat aina, tässä Loimaan Virttaalla.
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Kuva Håkan Rosenqvist

XII . Valoa ja tulta elokuun lopulla

Suomalaisessa kalenterissa on monia päiviä ja juhlia, joiden juuret saattavat viedä kauas menneisyyteen mui-

naissuomalaisiin pahojen henkien karkotusriitteihin tai vaikkapa katolisen pyhimyksen kuolinpäivään. Elokuun
lopun valon ja tulen juhlat ammentavat maallisemman taustansa sekä 1800-ja 1900-luvun taitteen huvila- ja
veneilykulttuurista ja toisaalta viikinkiajasta.
Länsi-Suomen rannikkoalueilla vietettävät venetsialaiset syntyivät reilut sata vuotta sitten. Ainakin yhden teorian mukaan ne kehittyivät tarpeesta päästä eroon kesän huvilakauden tuottamista jätteistä. Vauraampi satamien
ja rantojen lähellä lomaillut huvilaväki päätti sivuuttaa logistiset ongelmat yksinkertaisesti polttamalla jätteet
kokossa. Veteen heijastunut tuli näytti hienolta ja pian oli uusi perinne syntynyt.
Aluksi tapahtuma kulki valon juhlan nimellä, mutta ilotulitteiden tultua mukaan kuvaan, muuttui nimikin
viimeistään 1910-luvulla venetsialaisiksi. Ilotulitteet kulkivat nimittäin pitkään venetsialaisten tulien nimellä.
Viittaus tulee italialaisesta 1500-luvun karnevaaliperinteestä.

Pitkin rannikkoa vietetään siis elokuun viimeisenä viikonloppuna venetsialaisia mökkikauden
merkeissä.
Tuoreempi
samaisesta
tapahtumasta
ovat muinaisPitkinpäättymisen
rannikkoa vietetään
siis elokuun
viimeisenä tulkinta
viikonloppuna
venetsialaisia
mökkikauden päättymisen
tulet.
merkeissä. Tuoreempi tulkinta samaisesta tapahtumasta ovat muinaistulet.

Muinaistulia alettiin sytyttelemään vuonna 1992 pitkin eteläisen Suomen rannikoita ja pian myös muualla
Muinaistulia alettiin sytyttelemään vuonna 1992 pitkin eteläisen Suomen rannikoita ja
Itämeren
piirissä.
Kokkojen
polttamisella
haluttiin
korostaa Itämeren
suojeluahaluttiin
ja sen kulttuuriperinnön
säilyttäpian myös
muualla
Itämeren
piirissä.
Kokkojen
polttamisella
korostaa Itämeren
mistä,
Itämeren
erikulttuuriperinnön
alueiden välisen kanssakäymisen
ja yhteistyön
merkitystä
sekä sisämaassa
rannikolla
suojelua
ja sen
säilyttämistä,
Itämeren
eri alueiden
välisenjakanssakäymielävien
ihmisten
yhtenäisyyttä.
sen ja yhteistyön merkitystä sekä sisämaassa ja rannikolla elävien ihmisten yhtenäisyyttä
.

Alun perin muinaistulet ovat olleet jo viikinkiajalla Itämerellä käytettyjä korkeille maastonkohdille sytytettyjä
Alun
perin muinaistulet
ovatturvallisen
olleet jotien
viikinkiajalla
Itämerellä
käytettyjä
korkeille ulkosaarisviestintävälineitä.
Tulet osoittivat
satamaan, mutta
ne muodostivat
myös yhtenäisen
maastonkohdille
sytytettyjä
viestintävälineitä.
Tulet
osoittivat
turvallisen
tien satamaan,
tosta sisämaahan ulottuvan valvontajärjestelmän. Peräkkäisillä kukkuloilla sytytetyt tulet ilmoittivat
vihollisen
mutta
ne
muodostivat
myös
yhtenäisen
ulkosaaristosta
sisämaahan
ulottuvan
valvontatulosta jo hyvissä ajoin. Lounais-Suomessa on lukuisia vuori- ja mäki -loppuisia paikkoja, joiden etuliitteet
järjestelmän.
tulet ilmoittivat
vihollisen tulostaperua.
jo hyvissä
viittaavat tuleen, Peräkkäisillä
kokkoon, linnaankukkuloilla
tai vartioon –sytytetyt
todennäköisesti
juuri tätä tulivartiojärjestelmän
ajoin. Lounais-Suomessa on lukuisia vuori- ja mäki -loppuisia paikkoja, joiden etuliitteet
viittaavat tuleen, kokkoon, linnaan tai vartioon – todennäköisesti juuri
tätä tulivartiojärjestelmän perua.

Keistiön muinaistulevat keräävät saaren asukkaat ja
matkailijat loimun äärelle kesäkauden päätteeksi.
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Kuva Joonatan Stenwall

XIII. Kylähistoriasta kylämatkailuun

Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua tukevien yhdistysten yhteistä

ponnistusta matkailun kehittämiseksi: kylän omat vahvuudet kootaan yhteen. Kylän historialla voi olla olennainen osa tässä prosessissa.
Kylämatkailutuotteissa yhdistyy kylän ainutlaatuinen tarina, kylätoimijoiden palvelut sekä matkailuyrityksen
tuotteet. Kylämatkailutuotteeksi määritellään sellaiset tuotteet, joissa matkailupalveluiden lisäksi osatekijänä
ovat kylän historia, tarinat, kulttuuri, tapahtumat, ihmiset tai maisema. Tuote voi olla yhden tai useamman
yrittäjän, yhdistyksen ja kyläläisen yhteistuote. Tavoitteena on synnyttää kannattavaa liiketoimintaa, elävöittää
kylää ja lisätä sen hyvinvointia.
Tässä oppaassa ei ole mahdollista syventyä kylähistorian tuotteistamisprosessiin kylämatkailutuotteeksi. Näillä
sivuilla on kumminkin lukuisia esimerkkejä siitä, että kylillä on jo valmiiksi lukuisia vetovoimansa historiasta
ammentavia kohteita, jotka liikuttavat sadoittain jollei tuhansittain ihmisiä ilman, että varsinaisesti puhutaan
kylämatkailusta. On tapahtumia, kesäteattereita, juhlataloja, luontokohteita, ruokaperinnettä…
Pari ajatusta kannattaa kumminkin uhrata sille, millainen ihminen voisi kiinnostua kylän historiasta niin paljon, että lähtisi jopa matkailemaan sen vuoksi.
Etenkin korona-aikana on esille noussut matkailijatyyppi, jota voidaan kutsua moderniksi humanistiksi.
Modernia humanistia kuvaillaan ”seikkailijaksi ja vapaa-ajan antropologiksi, joka matkalla ollessaan arvostaa
ennen kaikkea erilaisuuden löytämisen ja aidon kohtaamisen kokemusta”.
Modernille humanistille on tärkeää löytöretkeily, oppiminen ja paikallisen kulttuurin ymmärtäminen monipuolisesti ja syvällisesti. Moderni humanisti haluaa päästä osaksi paikallista elämäntapaa, olla vuorovaikutuksessa
paikallisten kanssa sekä kokea turvallisesti eksoottista luonnonympäristöä. Suomalainen matkailumarkkinointi
onkin nostanut tämän ryhmän jo vuosi sitten huomionsa kohteeksi muun muassa live like a local -kampanjoillaan. Osana tätä ryhmää voitaneen pitää myös niitä pyöräilijöitä, jotka yhä useammin löytävät varsinaissuomalaiset kylät osana pyrkimystä hiiliviisaaseen matkailuun.
Modernin humanistin ohella historialla on vetovoimaan ryhmään, jota kutsutaan vakaviksi harrastajiksi. Tämä
ryhmä panostaa monenlaisiin historiallisiin kohteisiin, kuten vanhoihin maatalouskoneisiin tai vaikkapa talonpoikaisveneisiin. Metallinetsijät lienevät ryhmän uusin alalaji.

Mynämäellä sijaitseva Pyheen vanha
puusilta on osa matkailijoiden suosimaa
kuvankaunista perinnemaisemaa.

Harrastukseen käytetään paljon voimavaroja ja harrastaja on perehtynyt harrastamaansa asiaan syvällisesti ja
intohimoisesti. Osa etenkin nuorista vakavista harrastajista saattaa siirtyä jopa alansa ammattilaiseksi. 2000-luvun alkuvuosina syntyi esimerkiksi esihistorian elävöittäjien joukko, jonka alun perin harrastuksena alkanut
kiinnostus menneisyyteen muuttui ajan myötä vähintään osa-aikaiseksi työskentelyksi asian parissa.
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Kuva Joonatan Stenwall

Kuva Tauno Linkoranta

Kuva Eila Knuutila

Maskulaisen Kaiturin tilan perinteisessä talonpoikaismiljöössä on voinut tutustua myös lukulehmiin ja lammasjoogaan.

Kuva Joonatan Stenwall

Pärehöylän käyttäminen ei nuoremmalta väeltä enää tahdo onnistua. Loimaan Haaran kylän perinnepäivät esittelivät vanhoja taitajia.

.

Kustavin kirjallisuusviikko perustuu Volter Kilven kirjalliseen perintöön.
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XIV . Lapset kohderyhmänä

Lasten ja lapsiperheiden tavoittelu on haastava tehtävä, mutta monet ovat siinä silti onnistuneet. Yksi vaihto-

ehto ovat teemalliset lastentapahtumat, joissa jotenkin hyödynnetään paikallista historiaa. Samalla tavoin kuin
muutkin tapahtumat, ne houkuttelevat sekä lähialueen väkeä, että matkailijoita.
Hyviä kokemuksia on yleensä syntynyt, kun lapset pääsevät itse touhuamaan. Historiaa saa helposti ujutettua
ohjelmaan esimerkiksi perinneleikkien myötä, vanhan traktorin tai auton kyydissä matkaamalla ja vaikkapa
vanhan ajan heinätalkoilla. Eläimet ovat yleensä varma vetonaula, katsottuna, silitettynä ja etenkin ratsain.
Eläimien ei välttämättä tarvitse olla eläviä, sillä keppihevostelu on suosittu ilmiö lähinnä tyttöjen piirissä. Keppihevostapahtumassa yhdistyvät käsityö (keppihevosen valmistus), lastentapahtuma, perinneleikit ja liikunta.
Sagalundin museo Kemiönsaarella on lapsille suunnatun museotoiminnan edelläkävijä. Museossa vierailevista
ryhmistä puolet on päiväkoti- ja kouluryhmiä ja myös lapsiperheitä käy poikkeuksellisen paljon, mikä on määrätietoisen kehittämistyön tulosta. Toiminnan voi jakaa kahteen pääluokkaan.

Untamalan Wanhalla koululla kylän lapset pääsivät kokeilemaan, miltä tuntui viettää 1950-luvun koulupäivää.
Kuva Marjukka Kulmala

Leikkiympäristöt ovat museopedagogisia tiloja, jossa esillä olevat tavarat eivät ole museoesineitä, vaan rekvisiittaa. Kaikkeen saa koskea ja kaikkea saa kokeilla! Aikamatkalla puolestaan siirrytään toisen aikaan: pukeudutaan valitun ajan vaatteisiin, valitaan uusi nimi ja eletään draaman keinoin sitä aikaa. Aikamatkalla lapset
saa kokea, tuntea ja aistia, millaista siihen aikaan oli. Kun menneisyys tulee ihan lähelle, oppii historiaa aivan
toisella tavalla kuin vaikkapa koululuokassa. Lapset innostuvat myös siitä, että oppivat samalla jotain konkreettista, kuten karstaamista, kehräämistä, tai perinnelelujen valmistusta. Lähtiessä mukana on muiston lisäksi
jotain itse tehtyä.

Maskun Pakaisten lasten leirin tunnelmia.
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CASE II .

Kylä itse on elävää historiaa. Laitilan Soukainen
Pyhälle Bartholomeukselle omistettu – kotoisammin Perttelin - kirkko on ainutlaatuinen pieni kyläkirkko,
jonka omistaa jakokunta. Yli 130 omistajan puolesta kyläyhdistys on kuitenkin se, joka käytännössä hoitaa
kirkkoa ja on esimerkiksi kunnostanut sen katon. Suntio löytyy kirkon naapurista. Kansalaisopistossa tiloihin
syntyi 1800-luvun mallia noudattava vihkiryijy. Kirkko on kuin luotu musiikkielämyksille, kuten kauneimmille
joululauluille. Vihkitoimitus Perttelin kirkossa on myös eksoottinen kokemus ja toteutetaan tietysti yhteistyössä
Laitilan seurakunnan kanssa.

Laitilassa kylillä on asuttu kauan. Soukaisten ja saman kyläyhdistyksen alla olevan Valkon kylillä historia ulottuu ajalle ennen ajanlaskun alkua, mahdollisesti 2500 vuoden taakse. Vehnää ja ohraa on tutkitusti viljelty jo
noin 350 eaa. Pronssikauden (1500-500 eaa) hiidenkiukaita löytyy useita ja 100-luvulle jaa ajoitettu Savemäen
kalmisto. Parin sadan metrin päästä Soukaisten koulun kentän rakennustöiden ohessa löytyi yksi esihistorian
hienoimpia suomalaisia löytöjä: 300-luvulta peräisin oleva lasinen juomasarvi Reinin alueelta. Yhteyksiä lienee
ollut Skandinaviaan rautakaudella enemmänkin.

Aiemmin mainittu Valkosten rukouskellokin on edelleen toiminnassa. Seinässä on infotaulu historiasta ja yhä
edelleen kyläläisten valittu joukko käy soittamassa pyhäpäivän kellot.
Laitilan Soukaisten kylällä historia on elävää luonnostaan. Tiloja ja taloja pidetään kunnossa, ja perinteistä
pidetään kiinni. Historia ei synnytä suuria spektaakkeleita, mutta lukuisia pieniä tapahtumia ja yleistä viihtyisyyttä. Ja keskellä historiallista kylämiljöötä toimii Soukaisten kyläkoulu. Oppimisympäristö parhaasta päästä,
voisi olettaa.

Tuoreempaa historiaa edustavat Perttelin kyläkirkko, joka perimätiedon mukaan juontaa juurensa Pyhän Henrikin ajoille saakka, ollen mahdollisesti Suomen vanhin kyläkirkko – nykyinen rakennus on toki 1800-luvun
peruja. Kylältä löytyy myös laskuopin kehittäjän Efraim Elon koulu, joka oli alun perin myös hänen kotinsa.
Valkon puolella oleva Valkosten rukouskello ilmaisi lauantaina klo 17 pyhän alkaneen (ns. pyhäpäivän kellot),
mutta sitä käytettiin myös kylän asukkaan kuolemasta tiedottamiseen. Kellon soitosta kantoivat talon vuorotellen vastuun. Perinne liittyy Laitilan Perttelin seudun voimakkaaseen rukoilevaisuuteen.
Kylä siis huokuu vuosituhantista historiaa ihan arjessa. Mutta miten se näkyy kylän toiminnassa?

Kuva Tauno Linkoranta

Savemäen kalmisto on hieno kohde ja infotaulu johdattaa olennaiseen tietoon. Soukaisten kyläyhdistys ja
Lounais-Suomen esihistoriamatkailuyhdistys Louhi ovat jo monina kesinä hoitaneet alueen kunnossapitoa eli
pääasiassa alueen niiton ja pensaiden raivauksen. Musiikkiakin alueella on joskus kesäiltoina kuultu.

Kuva Tauno Linkoranta

E. Elon koulun omistus on Laitilan kaupungilla ja varsinaisen koulurakennuksen tiloissa toimii kansalaisopisto, käytännössä kangaspuut. Kyläläiset järjestävät siellä satunnaisesti tapahtumia, kuten musiikkitilaisuuksia ja
valokuvausnäyttelyjä. Hienoa matematiikan perinnettä ylläpidetään Lionsien ja Laitila säätiön järjestämien 5-6
-luokkalaisten matematiikkakilpailun muodossa. Kyläyhdistys on korjannut pihan keittolasauna -rakennusta ja
vajaa. Huutokauppaa ja vanhoja kulkupelejäkin pihapiirissä on nähty. Kesänäytelmää suunniteltiin.
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Savemäen kalmiston ounastellaan kertovan alueen Ruotsista tulleista siirtolaisista noin 100 jaa.
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Kylän historia eläväksi -työpaja. Lemun nostalgiapyöräily

Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry perustettiin itsenäisyyspäivänä vuonna 1951. Kantavana ajatuksena on

alusta asti ollut paikallisen historian ja kulttuuriperinnön esilletuonti ja välittäminen. Tätä tarkoitusta varten
muutettiin paikallinen pitäjänmakasiini jo seuraavana vuonna kotiseutumuseo Kemppien tuvaksi. Museotoiminta olikin pitkään yhdistyksen pääasiallinen toimintamuoto.
Sittemmin olennaiseen osaan ovat nousseet myös kotiseutukirjojen julkaiseminen, arvokkaasta kulttuurimaisemasta huolehtiminen, tapahtumatoiminta ja lähimatkailu.
Lemun Kempit lähti vuonna 2019 yhdessä partiolippukunta Kolkankävijöiden sekä MLL:n Lemun osaston
kanssa suunnittelemaan Metsässä, merellä ja maantiellä – Luontoliikuntaa Lemussa -Leader-hanketta. Yhtenä
osana hanketta Kempit päätti toteuttaa kulttuurimatkailuhenkisen polkupyöräreitin Lemuun. Polkupyöräreitin
kantavana teemana oli tehdä tutuksi Lemun historiaa ja esitellä vaihtoehtoisia historiallisia reittejä. Reittiä oli
jo alustavasti hahmoteltu ProAgrian Matkaillen kylillä -hankkeen työpajoissa vuotta aiemmin, mutta tuolloin
niiden toteutus jäi vaihtoehdoiksi kartalle.
Reittivaihtoehdoista päätettiin lähteä toteuttamaan niitä, joiden varrella oli mahdollista tuoda paikallista
historiaa parhaiten esille ja jotka muutenkin olivat sivussa vilkkaimmin liikennöidyiltä teiltä. Matkan varrella
lisäarvoa saatiin myös siitä, että Maskun kunta oli lähtenyt suunnittelemaan omaa reittiä ja Kemppien valinnat
täydensivät sitä.

Etapeiksi valikoituivat näin muun muassa Lemun ensimmäinen koulu, Hannulan herätyksen inspiroima rukoushuone, Akseli Gallen-Kallelan lemulaiset sukujuuret, Miiaisten talvikievari, valtiopäivämies (1867-1868)
Juha Nikkarlan kotipaikka, Lemun ainoa ja lähes umpeenkasvanut järvi, Kuuvan linnavuori ja monia muita
kohteita.
Mutta voisiko kulttuuripyöräilyä saada vielä jotenkin erottumaan perinteisestä kotiseuturetkestä? Jotenkin
piipahdus historiaan tuntui vielä kaipaavan jotain…
Seuraavaksi Mahtava Lemu -facebook-ryhmässä oli kotiseutuyhdistyksen kuulutus vanhojen polkupyörien perään. Jos kerran tehdään matkaa Lemun historiaan, tehdään se tyylillä; vanhoilla polkupyörillä. Niitä saatiinkin
lahjoituksena pari kolme ja kotiseutuyhdistyksen aktiivit kaivoivat myös omia tallejaan. Kotiseutukeskuksen
varastosta löytyi vielä huikea 1930-luvun Suomen Polkupyörä- ja konetehtaan miestenpyörä, omaperäisellä
SEIS-kissansilmällä varustettuna.
Leader-hankkeeseen oli suunnitelmien selvittyä haettu muutosta, jolla reittikyltteihin varattu summa siirrettiin
city-nomadi-sovelluksen hankintaan ja vanhojen pyörien korjaamiseen. Kulttuuripyöräily nimettiin Nostalgiapyöräilyksi ja matkalle tehtiin mukaan vielä vanhan ajan eväät. Avausmatka järjestettiin 19.6. paikallislehden
toimittajan läsnä ollessa. Osallistujista suurin osa oli paikallisia ja omilla pyörillä, mutta vanhoillekin pyörille
löytyi käyttöä. Pari osallistujaa tuli Turusta ja yksi Laitilasta.
Kuva Tauno Linkoranta

CASE III .

Keskeisimmiksi reitin osiksi valikoituivat Miiaisten ja Seijaisten kylätiet sekä Nousiaisiin menevä Aatoilantie.
Kylätiet kulkevat edelleen lähes samoilla sijoilla kuin perustamisaikoinaan keskiajan lopulla. Niiden kautta tiettävästi myös liityttiin Suurelle Postitielle saariston suunnasta. Aatoilantie, joka paitsi toimi paluureittinä, myös
muistutti liikenteen kulusta ennen 1960-luvun alussa valmistunutta Kustavintietä. Aatoilantien kautta matka
Turkuun on toistakymmentä kilometriä pidempi kuin Kustavintietä pitkin.
Reitin suurten linjojen jälkeen alkoi matkan varrella olevien kohteiden kartoitus. Pohdintaa aiheutti myös se,
miten kohteista kerrotaan. Pitäisikö matkan varrelle laittaa kylttejä? Satunnaiset retket voidaan vetää oppaan
johdolla, mutta miten muut reitistä kiinnostuneet saavat samat tiedot?
Ajatus omista kylteistä hylättiin ja omatoimimatkailijoita arveltiin parhaiten palveltavan mobiilisovelluksella.
Virtuaaliseksi esitysmuodoksi valikoitui Citynomadi-sovellus, joka onnekkaasti oli saatavissa Suomen Kylät
ry:n sopimuksen kautta tavallista edullisemmin. Virtuaalisuus mahdollisti samalla useampien kohteiden esittelyn.
Kohteiden valinnassa pohjauduttiin oman toiminnan helmiin. Lemusta ei ehditty koskaan tehdä omaa pitäjänhistoriaa ennen kuntaliitosta Maskuun, mutta kotiseutuyhdistys on itse ollut mukana tekemässä teosta lemulaisesta kulttuurimaisemasta ja vanhasta rakennuskannasta. Muutkin yhdistyksen itse tuottamat kotiseutukirjat
tulivat kovaan käyttöön. Suomen teiden historiasta löytyi myös materiaalia. Vanhoista Lemun kirkolla olleista
1800- ja 1900-lukujen taitteen kuulutuksista saatiin lisää paikallisväriä.
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Lemun Nostalgiapyöräilijät taukopaikalla, joka toimii myös Kolkan polut -reitistön yhtenä
parkkipaikkana. Puiden välistä näkyy 1970-luvun alussa lakkautettu Veraisten koulu.
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Kuva Tiina Hyvönen

XV . Kerrataan vielä. Historian eläväksi tekemisen askeleet

Kylän historia ja siitä kerätty aineisto (esineet, valokuvat, tarinat, äänet, reseptit, kartat, rakennukset,

luontokohteet jne.) on raakamateriaalia. Sen kokoamisen eteen kannattaa nähdä vaivaa. Kolua arkistoja, lue
kylä- ja kuntahistoriikkeja ja vanhoja lehtiä, vieraile kotiseutumuseossa ja järjestä materiaalinkeruutalkoita
kylällä (muisteluiltoja, valokuvien tunnistamisia) ja somessa, turvaudu tarvittaessa asiantuntija-apuun. Faktat
kuntoon!

Ihmisiä laajemmin kiinnostavaksi ja viihdyttäväksi kokemukseksi/tuotteeksi kylän historian tekee sen elävöittäminen. Vierailijat (kylän asukkaat, koulun oppilaat, matkailijat jne.) odottavat viihdyttävää kokemusta,
jonka ohessa on myös mahdollisuus oppia uutta. Onko tavoitteena joku tietty kohderyhmä?

Elävöittäjä (tapahtumajärjestäjät, käsikirjoittajat, oppaat, museotoimijat jne. kylällä) esittää historiatiedon
niin, että asian syvemmät merkitykset avautuvat kuulijalle. Elävöittäjä ei tuo tarjolle kaikkea mahdollista

tietoa historiasta, vaan valitsee sopivia teemoja ja keskittyy niihin. Yllättäviä yhdistelmiä kannattaa silti kokeilla
ja erilaisten toimijoiden verkostoa.

Kylän historialla voi olla vetovoimaa, joka tuo ihmisiä toistekin kylälle; on se sitten matkailupalvelupaketti,
kesäteatteri tai vaikkapa tapahtuma. Elävöittäminen edistää myös yleisön kykyä arvostaa kylän menneisyyttä
ja perinteitä (arvoja) ja kannustaa suojeluun ja jopa omakohtaiseen toimintaan niiden puolesta.

Lemun Nostalgiapyöräilyn somemarkkinoinnissa
käytetty kuva ”Mäntylän nuoresta isännästä”.
1930-luvun polkupyörän kissansilmällä on selkeä viesti.
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Lähteitä ja luettavaa

Eläköön rakennus! Uusi käyttötarkoitus – uusi elämä. Toimittaneet Mikko Närhi et al.
Euroopan rakennusperintöpäivät 2013. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:27.
evl.fi/pyhiinvaellus/pyhiinvaellukset-suomessa
Hernberg, Hella: Tyhjät tilat. Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön.
Ympäristöministeriö 2014.

Kylän historia eläväksi -iltojen esitykset
Eeva Turpeinen/Kyläyhdistys Emma ja Anselmi: Littoisten verkatehdasmiljöö –
muistitietosta matkailutuotteisiin
John Björkman/Varsinais-Suomen maakuntamuseo: Elävä museo – seudun vetovoimatekijä
Venla Luoma/Framil ry: Kylämatka -esityssarja – kotiseudun tarinat luovan toiminnan keskiössä
Ritva Seppälä/Lahdingon kyläyhdistys ry: Kivityön historiaa Tummamäen luontopolulla

Hiiliviisaus -julkaisu. Toimittaneet Heli Kallio-Kauppinen, Kaisa Kervinen, Mari Korhonen, Niina Vuori,
Reeta Rönkkö ja Timo Reko. MSL 2018.

Elsa Hietala/Suomen maatalousmuseo Sarka & Haara-Onkijoen kyläyhdistys ry:
Kylän menneisyys muuntuu moneksi

Hiiltä sitovat kylät -julkaisu. Toimittanut Heidi Hallongren. Pirkan Kylät ry 2020.

Ulla Kaskiluoto/Suomen Kuunnelmayhdistys ry: Eksyssuolta Asemalle – tarinasta kuunnelmaksi

Kalliomäki, Anne: Tarinallistaminen: palvelukokemuksen punainen lanka. Talentum 2014.

Pekka Mäkilä/Mäkilän traktorimuseo: Ol hollil – vanhan maatalouden ja koneiden lumo

Kansa liikkeessä. Toimittaneet H. Stenius, R. Alapuro, I. Liikanen ja K. Smeds. Helsingin yliopisto 1987.

Hannu Tuominen/tietokirjailija: Maaseudun helmien jäljillä

Koskinen, Harro: Talonpoikaisveneet Saaristomerellä. Allmogebåtar i Skärgårdshavet. Litorale 2020.

Hanna-Maija Saarimaa/Muurlan kotiseutuyhdistys ry: Muurlan historia elää näytelmissä

Kotiseutu 2013. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:25.

Maija Mäki/Turun yliopisto: Yhteisvoimin esihistoriaa eläväksi

Kotiseutu 2017. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:37.

Marja-Leena Andelmin/Suomusjärvi-Seura ry: Kekkosentien tarinat kiehtovat

Kulttuurista kestävyyttä. Toimittanut Katriina Siivonen. Ethnos ry 2006.

Kari Ahtiainen/Mynämäen seudun oppaat ry & Wirmo-seura: Historiasta on moneksi,
case Mynämäki

Linkoranta, Tauno: Elävät tilat. Näkökulmia ja keinoja entisten kyläkoulujen ja muiden julkisten tilojen
uusiokäyttöön yhteisöllisinä tiloina. Varsinais-Suomen Kylät ry 2020.
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Katriina Koski/Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset: Maisematarinoita ja mobiilireittejä
Kari Aalto/Pyhämaan matkailuyhdistys ry: Merellinen elävä kulttuuriperintö Pyhämaan
matkailuvalttina

Lähdön ja saapumisen paikat. Toimittanut Anna-Maija Halme. Euroopan rakennusperintöpäivät 2006.
Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:12.
Menestystä menneisyydestä -tutkimushanke. Jyväskylän yliopisto 2021.
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maastokohteilla. Kansatieteellinen arkisto 61. Suomen Muinaismuistoyhdistys 2020.
Onnellisia tarinoita. Rakennusten uusi elämä. Toimittaneet Eeva Puustjärvi ja Suvi Korhonen.
Maa- ja kotitalousnaiset 2017.
Osumia. Kansatieteellisiä avauksia muutoksesta, sen hallinnasta ja sopeutumisesta. Toimittaneet Niina Koskihaara,
Maija Mäki ja Kirsi Sonck. Turun yliopisto 2014.
Pöyhtäri, Annika: Kylä paikkatuotteena – esimerkkinä Hajalan kylä Salossa. HAMK 2019.
Vallunen, Albert: Lemu ennen ja nyt. Muuttuvat maisemat valokuvissa.
Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry 2014.
Vanhamäki, Isto: http://maaseutumatkailu.blogspot.com/
Virtuaalinen kotiseutu. Toimittaneet Sulevi Riukulehto ja Ari Haasio. SKS 2020.
Wahlroos, Lasse: Opas historiakirjan tekijälle. Finn Lectura 2000.
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