
1 
 

Pekka Koskinen 

 

 

 

 

 

Selvitys sastamalalaisesta museoverkosta 

 

 

 

 

 

Sastamala Johann Sebastian Bachin 325-vuotissyntymäpäivänä 21.3.2010 



2 
 

Sisällysluettelo 

 

I Aluksi      4 

II Museon määritelmä ja Sastamalan seudun Museo  5 

III Museoita Sastamalan kaupungin alueella  6 

IV Sastamalan seudun Museo    9 

  Suodenniemen kotiseutumuseo   17 

V Korvenmäen museo     23 

VI Sarkia-Museo     26 

VII Keikyän kotiseutumuseo    30 

VIII Vammalan Auto- ja traktorimuseo   36 

IX Putajan maatalous- & maansiirtomuseo   40 

X Suojeluskuntamuseo    43 

XI Kirjan Keskus – Kirjan Museo    47 

XII Yhteenveto     50 

 



3 
 

Käytetyt lyhenteet      51 

Lähdeluettelo      52 

Kuvaluettelo      58 

Taulukkoluettelo      59 

Liite: Sastamalan kaupungin muodostumisesta   60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannen kuva – Luminen männynoksa – on otettu Suojeluskuntamuseon piha-alueella 14. tammikuuta 2010. Kuva: Pekka Koskinen



4 
 

 

I 

Aluksi 

 

Tämän selvityksen tehtävänä on kartoittaa Sastamalan kaupungin alueella toimivat museot. Sastamalan 

kaupungilla tarkoitetaan Mouhijärven ja Äetsän kuntien sekä Vammalan kaupungin yhdessä perustamaa 

kaupunkikuntaa, joka aloitti toimintansa 1.1.2009. Kauemmaksi historiaan mentäessä voidaan havaita, että 

Sastamalan kaupunki koostuu seitsemästä aikaisemmin itsenäisestä kunnasta, jotka olivat Karkku, Keikyä, 

Kiikka, Mouhijärvi, Suodenniemi, Tyrvää ja Vammala. Vuonna 1973 Karkku, Tyrvää ja Vammala muodostivat 

yhdessä Vammalan kaupungin.1 Kahdeksan vuotta tämän jälkeen Keikyä ja Kiikka yhdistyivät Äetsän kun-

naksi,2 ja vuonna 2007 Suodenniemen kunta liittyi Vammalan kaupunkiin.3 Kaksi vuotta tämän jälkeen – 

2009 – Mouhijärven ja Äetsän kunnat sekä Vammalan kaupunki yhdistyivät Sastamalan kaupungiksi.4 

 Sastamalan kaupungin alueella on seitsemän museota (kesäkuusta 2011 alkaen kahdeksan). 

Tämän selvityksen tehtävänä on tuoda esille kunkin sastamalalaisen museon historia, yhteystiedot, au-

kioloajat ja pääsymaksut. sekä luoda pohjaa tulevalle pohdinnalle kulttuuriperinnön alalla toimivien toimi-

joiden yhteistyölle. Tämä taas antaa keinoja yhdessä palvella suurta yleisöä monipuolisesti siten, että mah-

dollisimman moni heistä tulee toistekin Sastamalaan ja tuo vielä ystävänsäkin tullessaan. 

                                                           
1
 Sopimus Tyrvään ja Karkun kuntien liittämisestä Vammalan kaupunkiin 1.1.1973. Sopimus on allekirjoitettu Vamma-

lassa 23.2.1972. Allekirjoittajia ovat Vammalan kaupungin kaupunginjohtaja Matti Pulli, kaupunginsihteeri Samueli 

Seljänperä, Tyrvään kunnan kunnanjohtaja Osmo Paulasto, kirjanpitäjä Mirjam Kartano, Karkun kunnan kunnanhalli-

tuksen puheenjohtaja Paavo Viskari ja kunnansihteeri Sirpa Toriseva. Sopimukseen liittyy pöytäkirjanotteita, jotka ovat 

ote Vammalan kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjasta 12.2.1972 § 22: Esitys valtioneuvostolle Tyrvään ja Karkun 

kuntien liittämisestä Vammalan kaupunkiin 1.1.1973 lukien, ote Tyrvään kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjas-

ta12.2.1972 § 24: Karkun ja Tyrvään kuntien liittäminen Vammalan kaupunkiin, ote Karkun kunnanvaltuuston kokous-

pöytäkirjasta 12.2.1972 § 32: Vammalan kaupungin sekä Tyrvään ja Karkun kuntien yhdistäminen. Voimassa olevat 

sopimukset. Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat. Hhl:2. SaKA. SKA; Koskinen 2008, 23. 
2
 Viikki 1990, 429.  

3
 Valtioneuvoston päätös ”Suodenniemen” kunnan liittämisestä Vammalan kaupunkiin. VNP 465 / 2006. Annettu 

31.5.2006. Päättäjänä alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, varmentanut neuvotteleva virkamies Kyösti Torn-

berg. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060465?search%5Bkohdista%5D=koko&sear...21.2.2010.  
4
 Valtioneuvoston päätös Vammalan kaupungin, Mouhijärven kunnan ja Äetsän kunnan lakkauttamisesta ja uuden 

Sastamalan kaupungin perustamisesta. VNP 313/2008. Annettu 8.5.2008. Päättäjänä hallinto- ja kuntaministeri Mari 

Kiviniemi, varmentanut ylitarkastaja Anu hernesniemi. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080-

313?search%5Bnimike%5D=Vammalan...21.2.2010.  
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II 

Museon määritelmä ja Sastamalan seudun 

Museo 

 

Museolain ensimmäisen pykälän toisessa momentissa museo on määritelty siten, että ”Museoiden tulee 

edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista 

ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja 

tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa”.5  

 Sastamalan kaupungin hallintosäännössä, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa, todetaan 

Sastamalan seudun Museosta seuraavaa: 

”Sastamalan seudun Museon maantieteellinen toimialue on Sastamalan kaupunki ja entinen 

Suoniemen kunta vuoteen 1973 saakka. Museo on kulttuurihistoriallinen museo, joka painot-

tuu Sastamalan kaupungin ja entisen Suoniemen kunnan paikallishistorian tallentamiseen. 

Museo profiloituu kirjaan tehtävänään ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä suomalaisen kirjan 

kulttuurihistoriallisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä ja harjoittaa siihen liittyvää tal-

lennusta, tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.” 

 

Kaupungin strategiassa kirja on otettu yhdeksi strategiseksi menestystekijäksi.6 Asia oli val-

tuuston käsittelyssä, kuten viitteestä 6 näkyy, joulukuun puolivälissä vuonna 2009. Se käsiteltiin talousarvi-

on yhteydessä ja hyväksyttiin joitakin vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta.  

                                                           
5
 Museolaki 3.8.1992 / 729. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729.10.2.2010. 

6
 Muita strategisia menestystekijöitä ovat 1. ylivertainen ympäristö asukkaille, yrittäjyydelle ja elinkeinotoiminnalle, 2. 

puoleensa vetävät työyhteisöt, 3. lasten ja nuorten Sastamala, jossa kirja ja kulttuuriteema ovat vahvasti mukana, ja 4. 

monipuolinen ja elinvoimainen kaupunki maaseutuineen. Sastamalan strategia. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 

2010 – 2013. Sastamalan kaupunginvaltuusto 14.12.2009. § 130. http://sastamala.tjhosting.com/kokous/20092054-

15.HTM.18.2.2010. 
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Sastamalan kaupungin museotoimi noudattaa lakia ja sen nojalla annettuja muita säädöksiä. 

Tällaisia ovat museoasetus, Sastamalan kaupungin hallintosääntö ja talousarvio vuodelle 2010 sekä talous-

suunnitelma vuosille 2010 – 2013. 
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III 

Museoita Sastamalan kaupungin alueella 

 

Sastamalan kaupungin alueella on seitsemän museota (kaupungin ulkopuolella yksi merkittävä yksityinen 

museo, Yli-Kirran talonpoikaismuseo Punkalaitumella, ja tulossa on valtakunnallinen erikoismuseo). Valta-

osa niistä on sekä yksityisiä että kulttuurihistoriallisia. 

Taulukko 1: Sastamalan kaupungin alueella toimivien museoiden luokittelu 

Museon nimi Julkinen Yksityinen Kult-

tuuri-

histo-

riallinen 

Liiken-

nemu-

seo 

Maata-

lousmuseo 

Sota-

museo 

       

Sastamalan seudun Museo ja Suoden-

niemen kotiseutumuseo 

X 

X 

 X 

X 

   

Korvenmäen museo  X X    

Sarkia-Museo  X X    

Suojeluskuntamuseo  X    X 

Keikyän kotiseutumuseo  X X    

Putajan maatalous- & maansiirtomu-

seo 

 X   X  

Auto- ja traktorimuseo  X  X X  

       

Yhteensä 2 6 5 1 2 1 

 

Taulukko kuvaa tilannetta tällä hetkellä. 

Taulukko osoittaa, että Sastamalan kaupungin alueella toimivat museot ovat pääosin sekä 

yksityisiä, 6 kpl, että kulttuurihistoriallisia, 5 kpl. Museoista Vammalan Auto- ja Traktorimuseo on ainoa, 

joka voidaan sijoittaa peräti kolmeen sarakkeeseen: se on yksityinen museo, joka on keskittynyt traktorien 

ja leikkuupuimurien perusteella maatalouteen ja autojen perusteella liikenteeseen. 

Julkisin varoin ylläpidettävät museot ovat Sastamalassa vähemmistönä. Niitä on yksi, ja se on 

luonteeltaan kulttuurihistoriallinen;se on valtionosuutta saava ja ammatillisesti hoidettu. Sastamalan seu-
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dun Museo, jonka Tyrvään seudun Museo- ja Kotiseutuyhdistys perusti vuonna 1932,7 ja Suodenniemen 

kotiseutumuseo, jonka Suodenniemen Museoyhdistys perusti 1940-luvun lopulla,8 ja joka siirtyi osaksi Sas-

tamalan seudun Museota vuoden 2007 alussa, ovat kaupungin alueella toimivista museoista vanhimmat. 

Taulukko 2: Sastamalan kaupungin alueella toimivien museoiden perustamisajat ja ikävuodet 

Nro Museon nimi Pe-

rus-

ta-

mis-

vuosi 

Ikä Perustaja Sijainti 

1 Sastamalan seudun Museo 1932 78 Tyrvään seudun Museo- ja 
Kotiseutuyhdistys; museon 

alkuperäinen nimi on Tyr-

vään seudun Museo 

Uossonmäki 

2 Suodenniemen kotiseutumu-

seo 

1940-

luku 

Yli 

50 

Suodenniemen Museo- ja 

Kotiseutuyhdistys ry 

Pohjakylä 

3 Sarkia-Museo 1959 51 Sarkia-Seura ry  

4 Keikyän kotiseutumuseo 1961 49 Keikyän Museo- ja Kotiseu-

tuyhdistys ry 

Keikyä 

5 Putajan maatalous- & maan-

siirtomuseo 

   Putaja 

6 Korvenmäen museo 1950-

luku 

Yli 

40 

Mouhijärven Museo- ja Koti-

seutuyhdistys ry 

Häijää 

7 Suojeluskuntamuseo 2003 7 Marja ja Kaarlo Koukku Kinnala 

8 Vammalan Auto- ja Traktori-

museo 

1980-

luku 

Yli 

20 

Seppo J. Kotajärvi Roismala 

 

Taulukko osoittaa, että aikakaudella, joka ulottuu 1940-luvun lopulta 1960-luvun alkuun, 

runsaan kymmenen vuoden aikana, perustettiin neljä museota, mikä on 50 % taulukossa mainittujen muse-

oiden kokonaismäärästä. Kun mukaan otetaan vielä 1930-luku, perustettiin neljän vuosikymmenen aikana 

viisi museota, 62,5 % nykyisten museoiden määrästä. Viimeksi kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana 

on perustettu vain kolme museota, 37,5 museoiden kokonaismäärästä. Mistä tämä kertoo? Tiedossa on, 

että nuorisoseuraliike eli noususuhdanteen aikaa 1930-luvulla ja oli voimissaan vielä 1950-luvullakin. Nuori-

soseuraliike panosti voimakkaasti menneisyyden tunnetuksi tekemiseen, mikä näkyy museoiden perustami-

sena.  

                                                           
7
 Piilonen 1982, 28. 

8
 Satakunnan Kansa 30.7.1987. 
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Taulukko 3. Luettelo erillisistä kokoelmista 

Nro Kokoelman nimi Joitakin tietoja kokoelmasta 

   

1 Heinoon aseman Rautatiemuseo Aseman odotushuoneeseen on koottu erilaisia rautateistä ja 

junaliikenteestä kertovia esineitä ja asiakirjoja. Aseman edessä 

ovat rautatiekiskot. Museo ei ole yleisölle avoinna, sillä se 

toimii pääasiassa rakennuksen omistajapariskunnan kesänviet-

topaikkana. 

2 Koppelon kotitilamuseo Museon omistaa emäntä Elvi Tuorin poika. Museo sijaitsee 

tilan vanhassa päärakennuksessa, eikä se ole avoinna yleisölle. 

3 Suodenniemen Lotta-museo Museota ylläpitää rekisteröimätön Suodenniemen Pohjakyläs-

sä toimiva Lotta-yhdistys puheenjohtajansa emäntä Elvi Tuorin 
johdolla. 

4 Törmän kotitilamuseo Kokoelma sijaitsee Ekon Törmän tilan 1700-luvun puolivälissä 
rakennetussa päärakennuksessa. Sen on koonnut hermanni 

Mauri Peltomäki ja omistaa nykyään hänern poikansa Hannu 

Peltomäki. Kokoelma ei ole yleisön nähtävissä. 

5 Koskelan museotorppa Kohde sijaitsee Sastamalan Suodenniemellä. Sen omistaa hä-

meenkyröläinen Frantsilan yrttitila. 

6 Meijerimuseo Museo sijaitsee Sastamalan Mouhijärvellä entisen Mouhijär-

ven Osuusmeijerin tiloissa. 

7 Villa Royal Yleisölle avoinna ajnoastaan tilauksesta. 

   

 

Muitakin kotitilamuseotyyppisiä museoita Sastamalassa on. Koska ne eivät ole yleisölle 

avoinna, ei niitä voi ottaa mukaan tähän selvitykseen. 

Tässä selvityksessä ei ole huomioitu gallerioita, koska niistä on tulossa galleria-selvitys. 
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IV 

Sastamalan seudun Museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omistaja:  Sastamalan kaupunki 

Ylläpitäjä:  Elävä maaseutu ja Elämänlaatu –ydinprosessi 

Käyntiosoite:  Jaatsinkatu 2, 38210 Sastamala 

Postiosoite:  Jaatsinkatu 2, 38210 Sastamala ja  

Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun Museo, PL 23, 38201 Sas-

tamala 

Puhelin:  03 52 131, 03 5213 4554, 03 5213 4555 

Sähköposti:  sastamalan.museo@sastamala.fi 

Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@sastamala.fi  

www.osoite:  www.sastamala.fi/palvelut/museo 

Henkilökunta:  Maria Pietilä, museonjohtaja 

  Pekka Koskinen, tutkija 

Museo on avoinna: 1.9. – 30.4. ke klo 12 – 18 

  1.5. – 31.8. ke klo 12 – 18, to – su klo 12 – 16  

Pääsymaksu:  Ei ole Opastusmaksu: 30 € / ryhmä 

Kävijöitä vuonna 2009: 2 817 henkilöä 

 

Suodenniemen kotiseutumuseo 

 

Käyntiosoite:  Koippurintie 9, 38510 Sastamala 

Postiosoite:  Sastamalan seudun Museo, Jaatsinkatu 2, 38210 Sastamala 

Sähköposti:  sastamalan.museo@sastamala.fi   

www.osoite:  www.sastamala.fi/palvelut/museo 

Museo on avoinna: 

Pääsymaksu:  Ei ole Opastusmaksu: Ei ole 

Kävijöitä vuonna 2009: 365 henkilöä 
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Kirkkoherra Johannes Bäck, jota on luonnehdittu taistelevaksi julistajaksi,9 teki 1890-luvun lopulla Suomen 

Muinaismuistoyhdistykselle ehdotuksen kansatieteellisen museon perustamisesta Tyrvään Pyhän Olavin 

kirkkoon, jota siihen aikaan kutsuttiin vanhaksi kirkoksi.10 Kirkkoherra Bäck oli sekä hengen mies että talo-

usmies, sillä hän lähti siitä, että Muinaismuistoyhdistys ottaisi vastatakseen hankkeen kustannuksista. Tyr-

vään seurakunnalla oli nimittäin rahareikiä varsin runsaasti: uusi kirkko oli valmistunut neljä vuosikymmen-

tä aikaisemmin, uusi pappila talousrakennuksineen aivan hiljattain ja seurakunta ylläpiti muitakin pappiloi-

ta. Mielenkiinto hanketta kohtaan ”lopahti heti, kun kävi selväksi, että lasku lankeaisi tyrvääläisten makset-

tavaksi”.11 Seurakunnalle vanha kivikirkko oli vain taloudellinen rasite, eikä se todellakaan ollut hyvässä 

kunnossa.12 Paikkansa pitää siis professori Piilosen väite, jonka mukaan museon perustamishanke oli lähtö-

kohdaltaan taloudellinen.13 

 Vuonna 1911 Väinö Heikinheimo perusti Tyrvään kotiseutuyhdistyksen, jonka päämääränä 

oli museon saaminen Tyrvääseen; Vammala oli vielä tuohon aikaan osa Tyrväätä. Yhdistys kuitenkin lakkasi 

toimimasta jo keväällä 1918. Se ei seitsemän elinvuotensa aikana ehtinyt saada museota aikaiseksi.14  

 Vuonna 1932 Kokemäellä järjestettiin Satakunnan Nuorisoseurain Liiton 50-vuotisjuhla, jonka 

yhteydessä osallistujille esiteltiin paikallinen museo. Sen oli koonnut harras nuorisoseura- ja museomies K. 

E. Kallio, joka oli saanut laajan esinekokoelmansa suojaksi vanhan myllyn. Se avasi ovensa vuonna 1932. 

Samana vuonna hän perusti paikkakunnalle museo- ja kotiseutuyhdistyksen. Koska Suomen Nuorison Liiton 

vuosikokous kesäjuhlineen oli vuonna 1933 päätetty pitää Vammalasssa, kannettiin täällä, kuten professori 

Piilonen on aiheellisesti huomauttanut, ”huolta tulevan tapahtuman onnistumisesta”.15 Piilonen jatkaa: 

                                                           
9
 Ks. Piilonen 1997, 297 – 298. 

10
 Piilonen 1982, 7. 

11
 Piilonen 1982, 7 – 8. 

12
 Professori Piilonen on Tyrvään Pyhän Olavin kirkon kuntoa 1890-luvulla kuvannut seuraavasti: ”Tyrvään vanha kirk-

ko oli ollut 40 vuotta käyttämättömänä ja alkoi vaatia yhä enemmän kunnostusta. Lattian kannatinvasat olivat lahon-

neet ja ikkunat puitteineen olivat uusimisen tarpeessa.” Piilonen 1982, 7.  
13

 Piilonen 1982, 7. 
14

 Piilonen 1997, 10. 
15

 Piilonen 1982, 26 – 27. 
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”Kokemäen esimerkki osoitti, että museo voisi olla kiintoisa nähtävyys. Joko nuorisoseurajuh-

lilla tai heti niiden jälkeen Prusi, Pakula ja muut asianharrastajat tulivat siihen tulokseen, että 

aika oli kypsä kauan hautuneen hankkeen toteuttamiseksi.”16 

 

 Vuoden 1932 syyskuun kolmantena päivänä kokoontui pieni joukko tyrvääläisiä ja vammala-

laisia perustamaan Tyrvään seudun Museo- ja Kotiseutuyhdistystä. Kokouspaikkana oli Tyrvään Seuraintalo. 

Tilaisuutta oli valmisteltu 20.7.1932 pidetyssä kokouksessa, johon osallistui kuusi henkilöä, kaikki Tyrväästä 

ja Vammalasta.17 Tässä tilaisuudessa oli korostettu sitä, että tulevaan toiminta-alueeseen tulee saada mu-

kaan myös Karkku ja Kiikka.18 Perustamistapahtumasta professori Piilonen on kirjoittanut mielenkiintoisella 

tavalla: 

”Toiminnan tavoitteena tuli olemaan ennen kaikkea museon perustaminen sekä paikallisen 

kulttuurin ja historian kannalta merkittävien esineiden ja rakennusten kokoaminen. Lisäksi 

mainittiin historianharrastuksen ylläpitäminen, kotiseuduntutkimuksen edistäminen sekä 

luonnon ja historiallisten muistomerkkien vaaliminen. Toimialue määritettiin hieman epä-

täsmällisesti, niin että se käsitti Tyrvään seudun. Tällä tarkoitettiin koko kihlakuntaa aina La-

viaa, Suodennientä ja Mouhijärveä myöten, joskaan mainittuja pitäjiä ei todellisuudessa kos-

kaan onnistuttu vetämään mukaan.”19 

 

Yhdistyksen ensimmäisestä hallituksesta alkaen on noudatettu alueellisen tasapuolisuuden 

periaatetta. Perustavassa kokouksessa 3.9.1932 valittuun hallitukseen kuuluivat Tyrväästä ja Vammalasta 

päätoimittaja Hannes Prusi, opettaja Vihtori Pakula, opettaja Anna Kotikoski, maanviljelijä Vilho Jaakola ja 

johtaja Matti Pesonen. Karkkua edusti maanviljelijä Kalle Hannu, Kiikkaa opettaja K. N. Hanhijärvi ja Kiikoisia 

paikallispäällikkö Tapani Halminen. Teologian ylioppilas Armo Nokkala edusti Helsingin yliopiston satakun-

talaista osakuntaa.20 

Heti, kun yhdistys oli saatu perustettua, se ensi töikseen perusti Tyrvään seudun Museon, 

mikä siis tapahtui 3.9.1932.21 Esineistö oli jo olemassa, sillä vuosisadan alkupuolella Sammaljoen nuoriso-

                                                           
16

 Piilonen 1982, 27. 
17

 Piilosen mukaan kokoukseen osallistuivat: päätoimittaja Hannes Prusi, ylioppilas Aaro Ahtee, ylioppilas Armo Nokka-

la, opettaja Vihtori Pakula, johtaja Matti Pasonen ja maanviljelijä Juuse Rahola. Piilonen 1982, 28. 
18

 Piilonen 1982, 28. 
19

 Ibid. 
20

 Piilonen 1982, 28. 
21

 Ibid. 
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seura oli koonnut parisataa esinettä museota varten, ja luovutti ne nyt Tyrvään seudun Museolle.22 Aktiivi-

set museoihmiset, kuten päätoimittaja Hannes Prusi, opettaja Vihtori Pakula ja kauppalanjohtaja Ahti Virk-

kala, saivat käyttöönsä auton, jolla he kiersivät ympäri pitäjää, poikkesivat maataloihin ja tiedustelivat, oli-

siko isännällä lahjoittaa mitään museoon.23 Lahjoitettavaa tietenkin oli – pääasiassa maatalousvälineitä.24 

 Museo sijaitsi alun perin niin sanotussa Tammisen makasiinissa, rakennuksessa, joka yhä 

edelleen on pystyssä.25 Paikka on Marttilankadun ja Onkiniemenkadun kulmauksessa olevan Hintahaavin 

takana oleva piharakennus. Sinne pystytettiin näyttely, ja niin oli museo valmis avaamaan ovensa yleisölle 

6.6.1933. Sitä hoiti vaatturi Urpo Virtanen aina vuoteen 1958 oman toimensa ohella.26 

                                                           
22

 Piilonen 1982, 30. – Esineiden hankkimista varten ”nimettiin toiminta-alueen eri puolille asiamiehiä”. Tuntuva mer-

kitys oli myös päätoimittaja Prusin omilla kokoelmilla, jotka hän antoi museon käyttöön. Piilonen 1982, 30. 
23

 Piilonen 1982, 47. – Kuorma-autoa siis käytettiin esineiden keräämiseen sen jälkeen, kun asiamieheltä oli saatu vihiä 

museota mahdollisesti kiinnostavan esineen löytymisestä. Piilonen jatkaa: ”Nyt näytti voimansa nuukuus, perisatakun-

talainen luonteenpiirre, joka teki vaikeaksi hylätä käyttökuntoista kapistusta senkään jälkeen kun tilalle oli keksitty 

jotakin uutta. Huipputapauksiin kuului Kaltsilan kylässä sijainnut Rosilan talo, mistä vanhaa tavaraa löytyi kokonainen 

autokuorma.” Piilonen 1982, 47. 
24

 Piilonen 1982, 46 – 48. – Yhdistys omaksui pääkaupunkiseudun museoasiantuntijoiden suosituksesta periaatteen, 

että ”vain paikkakunnalla valmistetut tai käytössä saattoivat tulla kysymykseen”. Tällä tavalla katsottiin museon par-

haiten heijastavan toimialueensa menneisyyttä. Tyrvään seudun Museossa parhaiten tulivat edustetuiksi maatalou-

dessa, metsästyksessä ja kalastuksessa käytetyt esineet. Piilonen jatkaa: ”Lisänä oli käsityöammatteihin liittynyttä 

välineistöä sekä tietysti huonekaluja, tekstiilejä, kirjallisuutta ja rahoja. Erityisen ylpeydenaiheen muodostivat kaksi 

kirkkovenettä, jotka olivat nähtävästi Kokemäenjokivarren viimeiset.” Piilonen 1982, 48. 
25

 Ks. kuvat 1 ja 2. 
26

 Piilonen 1982, 31. 



14 
 

 

Kuva 1.  

Museo aloitti toimintansa tässä rakennuksessa 6.6.1933. Rakennuksen omistaa nykyään Vammalan seudun 

Voima ry:n riveissä nyrkkeilijänä mainetta niittänyt maanviljelijä Pekka Laurila. 

Lähteet: Piilonen 1982, 30 – 31. 

Skannaus: Pekka Koskinen 18.2.2010.  
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Kuva12.  

Tammisen makasiini 17.2.2010 otetussa kuvassa. 

Kuva: Pekka Koskinen 17.2.2010. 

 

 Vuonna 1958 museo siirtyi kauppalan keskustasta Tyrvään pappilan silloin jo kuusi vuosi-

kymmentä nähneeseen kivinavettaan. Aiesopimus seurakunnan ja kotiseutuyhdistyksen kesken oli tehty 

vuonna 1951. Sen jälkeen uudeksi kirkkoherraksi tuli Eino Kolari, joka museon sijasta halusi navettaan seu-

rakunnan toimintakeskuksen. Kotiseutuyhdistyksen sihteeri ja Tyrvään Sanomien päätoimittaja ja toimitus-

johtaja Antti Prusi sai lehtiväen liikkeelle aina Helsingin Sanomia myöten yhdistyksen ajaman museohank-

keen taakse. Tähän häntä oli kehottanut Kotimaa-lehden päätoimittaja Armo Nokkala. Kotiseutuyhdistyk-

sen ja seurakunnan välinen kiista kivinavetan tulevaisuudesta päättyi syyskuussa 1955, jolloin kirkkohallitus 

teki asiassa oman ratkaisunsa. Jo 1950-luvun alussa alkaneita muutostöitä päästiin jatkamaan vuoden 1956 
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aikana Tyrvään kunnan ja Vammalan kauppalan takaamien laivavarojen turvin, ja 31.8.1958 voitiin pitää 

juhlalliset avajaiset Tyrvään seudun Museon omassa toimitalossa. ”Hannes Prusin haave neljännesvuosisa-

dan takaa oli toteutunut”, toteaa professori Piilonen.27 Kotiseutuneuvos Esko Pietilän pitkä, 35 vuotta kes-

tänyt museonhoitajaura sai alkunsa samana vuonna. Yhdistys rakensi 1960-luvun alussa museonhoitajalle 

asunnon aivan museoon kiinni. Sitä kotiseutuneuvos Pietilä on luonnehtinut aikansa moderneimmaksi ra-

kennukseksi Vammalassa28. 

 

 

 

                                                           
27

 Piilonen 1982, 45. – Professori Piilonen mainitsee Tyrvään seudun  Museon lisäksi kolme muuta museota, jotka ovat 

sijoitetut kivinavettaan: Pietarsaaren maalaiskunnan museo vuonna 1955, Vehmaan museo vuonna 1974 ja Asikkalan 

museo vuonna 1976. Hän on kuitenkin unohtanut yhden merkittävän museon, joka on Etelä-Pohjanmaan maakunta-

museo Seinäjoella. Seinäjoen museo, josta sittemmin tuli Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo ja jonka perusti myös  

museoyhdistys, perustettiin vuonna 1960 ja sijoitettiin heti kivinavettaan, siihen rakennukseen, jossa museo edelleen 

on. Maakuntatutkija Risto Känsälä 16.2.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa; Emeritusmaakuntamuseonjohtaja Marja-

Liisa Haveri-Nieminen 16.2.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. – Ks. kuva 3. 
28

 Piilonen 1982, 38 – 45; Kotiseutuneuvos Esko Pietilä 2.2.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys ry:n puheenjohtaja Veikko Koivu ja sihteeri Antti Prusi ja 

kaupungin puolelta kaupunginjohtaja Matti Pulli ja kaupunginsihteeri Samueli Seljänperä allekirjoittivat 

13.2.1974 museorakennuksen, museotontin ja museoesineistön luovutussopimuksen.29 Samalla allekirjoi-

tuksella museonhoitaja Pietilästä tuli kaupungin virkamies virkanimikkeellä museonhoitaja. 

 Vuoden 2009 alussa museon nimi muuttui Sastamalan seudun Museoksi.30 Kahta vuotta ai-

kaisemmin museoon oli liitetty Suodenniemen kotiseutumuseo, ja vuoden 2009 alusta lukien museon toi-

minta-alue kasvoi kattamaan lähes koko muinaisen Sastamalan pitäjän alueen.31 Siitä ovat poissa ainoas-

taan Kiikoinen ja Lavia. 

 Vuonna 2009 museo sai uuden johtajan, neljännen koko sen 77 vuotta kestäneen toiminnan 

aikana. Uusi johtaja on filosofian maisteri Maria Pietilä, ja hänen toimikautensa alkoi 1.12.2009. Häntä ovat 

edeltäneet seuraavat henkilöt: 

1. vaatturi Urpo Virtanen 1932 – 1958 

2. konservaattori Esko Pietilä 1958 – 1993 

3. FT Pekka Koskinen 1993 - 2009. 

 

 Museota koskevat muutokset eivät pääty vuoteen 2009. Uusia kulminaatiopisteitä ja –vuosia 

on tulossa. 

                                                           
29

 Tyrvään seudun Museon kunnallistaminen oli Vammalan kaupunginvaltuustossa esillä 10.1.1974 pykälän 10 kohdal-

la. Vaikka luovutussopimus hyväksyttiinkin, täysin kaupunginhallituksen esittämässä muodossa valtuusto ei museon 

kunnallistamista hyväksynyt. Valtuutettu Timo Roos (sd) nimittäin jätti ponnen, jossa hän peräänkuulutti työväenkult-

tuurin entistä parempaa huomioonottamista ja edellytti mahdollisimman vähäistä ulkopuolisen avun käyttöä. Muse-

onhoitaja Esko Pietilä siirtyi kaupungin virkamieheksi, minkä lisäksi on otettava huomioon, että hän oli museon ainoa 

työntekijä. Vammalan kaupunginvaltuusto 10.1.1974 Sylvään koululla. Paikalla olivat puheenjohtaja M. Hakala ja val-

tuutetut P. Antila, T. Antila, E. Anttila, J. Arve, A. Haavisto, K. Heinonen, E. Jalonen, A. Jokipohja, U. Kelkka, H. Kiuru, S. 

Knuutila, V. Koivu, L. Korventausta, E. Kuusela, E. T. Kuutti, M. Lauri, K. Lehto, M. Lehto, P. Lepistö, A. Matinheimo, M. 

Niemi, E. Nurmi, S. Nylund, A. Nyyssönen, J. Reinikka, T. Roos, R. Rydman, O. Saha, H. Solalinna, P. Viljanen, J. Virta, O. 

Virtanen, P. Viskari ja H. Ylinen. Valtuustoasian liitteenä numero 5 on Luovutuskirja. Vammalan kaupunginvaltuuston 

pöytäkirjat 1974. I. 10.1. – 25.4.1974. Ca:5. VKA. SKA. 
30

 Tyrvään seudun Museon nimen muuttaminen. Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta 24.6.2008. § 57. Järjeste-

lytoimikunnan pöytäkirjat. SKA; Sastamalan kaupungin työvaliokunta 6.8.2008 § 240. Työvaliokunnan pöytäkirjat. SKA; 

Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta 12.8.2008 § 65. Järjestelytoimikunnan pöytäkirjat. SKA. 
31

 Valtioneuvoston päätös Vammalan kaupungin, Mouhijärven kunnan ja Äetsän kunnan lakkauttamisesta ja uuden 

Sastamalan kaupungin perustamisesta. VNP 313 / 2008. Annettu 8.5.2008. Päättäjänä hallinto- ja kuntaministeri Mari 

Kiviniemi, varmentanut ylitarkastaja Anu hernesniemi.  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080313?se-

arch%5Bnimike%5D=Vammalan...21.2.2010; Uuden kaupungin perustaminen. Mouhijärven kunnanvaltuuston pöytä-

kirja 20.12.2007 § 106. http://vanha.mouhijarvi.fi/yleishallinto/valt201207.htm.21.2.2010. 
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 Sastamalan seudun Museossa on noin 22 000 esinettä, joista kahdeksisen tuhatta on luette-

loitu. Museon näyttelyissä on toista tuhatta esinettä, loput ovat varastoissa. Kotiseutuarkisto, jonka laajuus 

on noin 90 hm, koostuu yhdistysten, yritysten ja yksityisten henkilöiden arkistoista. Ensin mainitusta ryh-

mästä mainittakoon Vammalan seudun Voiman arkisto, jonka laajuus on kolmatta hyllymetriä, yritysarkis-

toista olkoon esimerkkinä Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n arkisto ja kolmannesta Patrakka-suvun arkisto. 

Arkistojen lisäksi kotiseutuarkistossa on neljä eri kokoelmaa: Biographica, Militaria, Pretiumica ja Topo-

graphica. Pretiumica on palkkakuittien kokoelma. Museon kirjakokoelma on noin kolmensadan hyllymetrin 

laajuinen. Harvinaisimpia ovat Ruotsin ajan viisi Raamattua, joista vuonna 1642 painettu Kristina-

kuningattaren Raamattu on faksimilepainos, loput neljä alkuperäisiä. Valokuva- ja postikorttikokoelmat 

ovat nekin varsin mittavat, kummankin laajuus on useita tuhansia yksiköitä. 

 Kokoelmien digitaalinen luettelointi ja kuvaus aloitettiin vuonna 2009. 

Suodenniemen kotiseutumuseo 

 

Suodenniemellä sijaitsee museoalue, jonka rakentamisen aloitti Suodenniemen kotiseutuyh-

distys jo 1940-luvun lopulla. Tuolloin siirrettiin vuodelta 1852 peräisin oleva tuulimylly Koippurinmäen kalli-

oiselle laelle.32 Museoajatuksen ensimmäinen irrallinen osa oli toteutettu. Tämän jälkeen alueelle siirrettiin 

vielä kolme rakennusta: vanha riihi, joka on peräisin 1700-luvun lopulta,33 aitta vuodelta 171334 ja asuinrivi, 

Lähteenmäen torppa, vuodelta 1888.35 Viimeinen siirto tehtiin asuinrivin ollessa sadan vuoden ikäinen.36 

Yksikään museon rakennuksista ei siis ole alkuperäisellä paikallaan.  

                                                           
32

 Paikallissanomat 29.7.1987; Satakunnan Kansa 30.7.1987. – Artikkelin kirjoittajaa ei ole mainittu. – Ks. kuva 8. 
33

 Ks. kuva 6. 
34

 Ks. kuva 7. 
35

 Paikallissanomat 29.7.1987. – Satakunnan Kansan mukaan ”Kotiseutumuseon uusimman rakennuksen pystytti alun 

perin torppari Ville Järvenpää veljensä Fabianin kanssa Suodenniemen Taipaleen kylään vuonna 1888, joten ensi vuon-

na rakennus täyttää pyöreät sata vuotta. Torpan kaltaista rakennusta on museoon etsitty jo ainakin 1960-luvulta 

saakka.” Satakunnan Kansa 30.7.1987. – Ks. kuva 5. 
36

 Siirto tehtiin talvella 1986 – 1987, joten sen tapahtuessa rakennus ei ollut ehtinyt täysin sadan vuoden ikään, vaik-

kakin hyvin lähelle sitä. Satakunnan Kansa 30.7.1987; Pekka Koskinen 16.2.2010. 
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 Museossa on kolmisen sataa esinettä, jotka on luetteloitu.37 Niistä todellisiin harvinaisuuksiin 

kuuluu postipyörä, jonka postinkantaja Kalle Pohja, joka kuljetti postia välillä Pohjakylä – Putaja, rakensi 

1800-luvun loppupuolella.38 Siinä ei ole polkimia eikä niin ollen myöskään jarruja. Takana on kaksi puupyö-

rää ja edessä polkupyörän etupyörä. Kulkuvälineestä puuttuu myös satula. Sen tilalla on kaksi hyllyä, joille 

kuljetettava posti laitettiin. Verkko piti postin paikallaan siten, että sitä ei pudonnut maahan matkan ede-

tessä. Aivan takana takapyörien välissä on astinlauta, jolle toinen jalka asetettiin. Ohjaustangosta oli narut 

postinkantajan käsiin siten, että kulkuvälinettä oli mahdollisuus ohjata. Astinlauta ja polkimien puuttumi-

nen tekevät postipyörästä Suomen ensimmäisen kickbiken. 

Muista spesialiteeteista on mainittava räätäli Lehdon kaavat ja varusteet, jotka hän Laviassa 

eläkkeelle jäätyään lahjoitti Suodenniemen kotiseutumuseolle. Kolmantena erikoisuutena on mainittava 

1800-luvun opetustaulut, jotka ovat kooltaan vain puolet siitä, mitä ne olivat 1900-luvulla. 

 Museossa ei ole sähköjohtoja, ei vesipistettä, ei WC:tä eikä minkäänlaista taukotilaa oppaille. 

Museo on avoinna vain kesäisin. 

 

Kuva 4. 

Postinkantaja Kalle 

Pohjan rakentama 

postipyörä on nykyään 

Suodenniemen koti-

seutumuseossa Sasta-

malassa.  

Kuva: Pekka Koskinen 

9.5.2008. 

                                                           
37

 Suodenniemen kotiseutumuseon esineluettelo. SsMA. 
38

 Ks. kuva 4. 
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Kuva 5. 

Suodenniemen kotiseutumuseo kesällä 2009 otetussa kuvassa. Riukuaidan ovat kunnostaneet Suodennie-

men Suonkiertäjät ry niminen partioyhdistys kesän 2008 aikana. 

Kuva: Pekka Koskinen 2008. 
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Kuva 6.  

Vanha riihi 1700-luvun lopulta. 

Kuva: Pekka Koskinen kesä 2008. 
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Kuva 7. 

Aitta vuodelta 1713.
39

  

Kuva: Pekka Koskinen 2008. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Kerrottakoon, että vuonna 1713, samana vuonna, jolloin Suodenniemen kotiseutumuseossa oleva aitta valmistui, 

Ruotsi ja Venäjä taistelivat Suuressa Pohjan sodassa (1700 – 1721). Pietarin kaupunki oli perustettu vuosikymmen 

aikaisemmin ja Pultavan tappiollisesta taistelustakin oli ehtinyt kulua jo neljä vuotta. Vuonna 1713 Venäjän armeija 

valloitti Helsingin ja eteni sieltä Hämeentietä pitkin kohti Hämeenlinnaa, jonka se taistelutta valtasi. Ruotsin armeija 

oli kunnostusta vaille jääneestä linnasta poistunut ennen vihollisen tuloa kohti Pälkänettä. Armeijat kohtasivat Pälkä-

neen Kostianvirralla, jossa taisteltiin 3. – 6.10.1713. Venäläiset voittivat ja Ruotsin hajalle lyöty armeija pakeni Hä-

meenmetsän kautta Pohjanmaalle karoliinikenraali Carl Gustaf Armfeltin johdolla. Professori Piilonen kirjoittaa Sasta-

malan historian toisessa osassa: ”Tappion jälkeen monet rykmentit todellakin hajaantuivat. Miehet hakeutuivat koti-

seudulleen joko noutaakseen lämpimät talvivarusteet tai jättäytyäkseen kokonaan sinne. Yksikin Mouhijärven ruotu-

mies ilmaantui kotipitäjäänsä, oleskeli talvikauden Suodenniemen peräkulmilla Mustapäässä ja lähti kesän tullen poh-

joiseen liittyen omaan armeijaansa Raahessa.” Koskinen 2007, 90 – 91; Piilonen 2007, 566. 
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 Kuva 8. 

 Koippurinmäen museoalueelle ensimmäisenä siirretty tuulimylly on vuodelta 1852. 

 Kuva: Pekka Koskinen 2008. 
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V 

Korvenmäen museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museon virallinen nimi on Korvenmäen museo. Tämän totesi minulle Mouhijärven Museo- ja Kotiseutuyh-

distyksen sihteeri Lauri Luoto torstaina 18.3.2010 käydyssä keskustelussa.40 

Museo perustettiin 1950-luvulla, ja saman vuosikymmenen lopulla siirrettiin 1800-luvun puo-

len välin tienoilta peräisin oleva aitta nykyiselle paikalleen Häijään koulun viereen. Missä aitta on aikai-

semmin ollut, siitä ei Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen sihteerillä ollut tietoa. Seuraavaksi – vuonna 1985 – 

Häijään koulun viereen siirrettiin 1800-luvun lopulta peräisin oleva asuinrakennus.  Se pystytettiin alun 

                                                           
40

 Lauri Luoto 18.3.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 

 

Omistaja:  Mouhijärven Museo- ja Kotiseutuyhdistys ry 

Ylläpitäjä:  Mouhijärven Yrittäjät ry 

Käyntiosoite:  Kyläraitti, 38420 Sastamala 

Postiosoite:  Raili Äijälä, Kapalontie 4, 38460 Sastamala 

Puhelin:  0400 232 778 

Sähköposti:  info@mouhijarvenyrittajat.fi 

www.osoite:  www.mouhijarvenyrittajat.fi  

Museo on avoinna: Sopimuksesta 

Pääsymaksu:  Ei ole 

Opastus:  Ei ole 

Kävijöitä vuonna 2009: noin 1 000 henkilöä 
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perin Teeren maille Lampisten tien varrelle.41 Rakennus on tyypillinen 1800-luvun rakennus, jossa on kaksi 

suurta huonetta päissä ja niiden välissä porstua ja sen takana porstuan peräkamari, joka toimi esimerkiksi 

isännän työhuoneena. Kolmantena museoalueelle siirrettiin lato, joka on peräisin 1800-luvulta. Siirto ta-

pahtui vuosina 2000 – 2001.42  

Edellä luetellut kolme rakennusta eivät ole ainoat, jotka museoalueella seisovat. Paikalle on 

rakennettu myös konehalli, joka on lautarakenteinen, ja näyttämörakennus. Viimeksi mainittu on kentän 

laidalla, ja sitä on hyödynnetty mm. rock-konserteissa.  

Esineistö on luetteloitu. Digikuvaus suoritettiin kolmisen vuotta sitten, mutta kuvat ovat 

tekstittämättä. Esineitä on sekä aitassa että asuinrakennuksessa. Ensin mainitussa on sellaisia esineitä, jot-

ka normaalistikin ovat olleet ulkosalla, jälkimmäiseen sijoitettiin lähinnä kotitalousesineitä ja esineitä, jotka 

ovat tavanneet olla sisätiloissa.  

Näyttely on vanha, 1950-luvulta. Asuinrakennuksessa on mm. vuonna 1642 valmistuneen ja 

1858 puretun kirkon pienoismalli ja penkkijärjestys. Muista esineistä on mainittava juustokehät, kirnu ja 

erilaiset isokokoiset säilytysastiat. Tuvassa on useita pöytiä, takka, keinutuoleja jne. Huone toimii paitsi 

museohuoneena, myös kokouspaikkana ja Häijään markkinoiden aikaan kahvilana. 

Mouhijärven Yrittäjät ry ylläpitää vanhan ja alkuperäisen valtatie yhdentoista varrella sijait-

sevaa Korvenmäen museota. On siis niin, että Mouhijärven Museo- ja Kotiseutuyhdistys ry, joka edelleen 

omistaa museon, on vuokrannut museon kaikki rakennukset Mouhijärven Yrittäjät ry:lle, joka ylläpitää sitä. 

Tällaiseen järjestelyyn yhdistykset päätyivät muutama vuosi sitten kotiseutuyhdistyksen ollessa aloitteen 

tekijänä. Lauri Luoto kertoi kotiseutuyhdistyksen toiminnan hiipuneen. Tämän vuoksi johtokunta katsoi 

                                                           
41

 Ks. kuva 9. 
42

 Lauri Luoto 18.3.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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olevan parasta luopua sekä museon ylläpidosta että Häijään markkinoiden järjestämisvastuusta.43 Mouhi-

järven Yrittäjät ry:tä taas on elähdyttänyt kotiseuturakkaus, huoli perinteen säilymisestä.44 

 

Kuva 9.  

Korvenmäen museo, joka samalla on Mouhijärven kotiseutumuseo, sijaitsee Häijään markkinoiden tapah-

tumapaikan välittömässä läheisyydessä. 

Kuva: Pekka Koskinen 14.1.2010. 

 

 Mouhijärven Yrittäjät ry:n tavoitteena on saada Korvenmäen museoon toimintaa. Yhdistyk-

sen puheenjohtaja Raili Äijälä kertoi suunnitteilla olevan kesäisten konserttien järjestäminen. Hän kertoi 

myös Häijään markkinoiden olevan työläs projekti. Yrittäjät ottivat tapahtuman vetääkseen, jotta perinne ei 

katkeaisi.45 

                                                           
43

 Lauri Luoto 18.3.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
44

 Raili Äijälä 18.3.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
45

 Ibid. 
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VI 

Sarkia-Museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”On ehtoo hämäräinen, ja saunat sauhuaa. Ruislintu yksinäinen vain jossain narahtaa.”46 

Edellä oleva on Kaarlo Sarkian runosta ”Maisema” vuodelta 1939. Sarkia-Museo sijaitsee Kiikassa Sarkian-

tien varrella. Sen omistaa ja sitä ylläpitää vuonna 1952 perustettu Sarkia-Seura ry. Aloitteen seuran perus-

tamisesta teki helmikuussa 1951 maanviljelijä Viljo Pietilä. Perustamisajatuksen taustalla on Tyrvään Yhteis-

                                                           
46

 Sarkia – Hangaslahti 1985, 56. 

 

Omistaja ja ylläpitäjä: Sarkia-Seura ry 

Käyntiosoite:  Sarkiantie 144. 38300 Sastamala 

Postiosoite:  Puheenjohtaja Leena Toivonen, Länsitie 5, 38300 Sastamala 

Puhelin:  0400 726 549 

Sähköposti:  seura@sarkiaseura.net 

www.osoite:  www.sarkiaseura.net 

Museo on avoinna: Tilauksesta, soitto puheenjohtajalle  

Pääsymaksu:  Vapaaehtoinen 

Opastus:  Ei ole 

Kävijöitä vuonna 2009: 120 henkilöä 
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koulun teinikunnan vuonna 1948 järjestämä Sarkia-juhla ja sen juhlassa luovuttama Essi Renvallin veistämä 

Sarkia-patsas.47  

Perustavaa kokousta valmistelemaan asetettiin toimikunta, johon kokoonkutsujaksi nimetyn 

Pietilän lisäksi kuuluivat Elma Veikkola, Kirsti Hangaslahti, Kalle Pietilä ja Pentti Siuko. Sarkia-Seuran perus-

tava kokous oli 31.1.1952. Seuran ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin rovasti N. J. Heikkilä, 

varapuheenjohtajaksi Arvo Vuorinen, sihteeriksi opettaja Kirsti Hangaslahti ja rahastonhoitajaksi neiti Saara 

Enberg. Muut ensimmäisen hallituksen jäsenet olivat maanviljelijä Kalle Pietilä, opettaja Taavi Kannari ja 

Arvo Vuorinen. Varajäseniä olivat maanviljelijät Viljo Pietilä, Olavi Kallo ja Viljo Laurila.48 

 Kaarlo Teodor Sarkia syntyi Kiikassa 11.5.1902 ja kuoli Sysmässä 16.11.1945. Hänet haudat-

tiin Helsingin Hietaniemen hautausmaahan 23.11.1945. Koulunkäynnin Sarkia aloitti Kiikan Kirkonkylän 

kansakoulussa, valmistui ylioppilaaksi Tyrvään yhteiskoulusta vuonna 1923 ja opiskeli sen jälkeen sekä Hel-

singin että Turun yliopistossa. Hänen teoksiaan ovat mm. ”Kahlittu”, joka ilmestyi vuonna 1929, vuonna 

1931 ilmestynyt ”Velka elämälle” ja viisi vuotta myöhemmin ilmestynyt ”Unen kaivo”.49 

 Sarkia-museota vastapäätä vanhan valtatie yhdeksäisen toisella puolella on Kaarlo Sarkiaa 

esittävä patsas, jonka Kauko Räike teki vuonna 1959. Sen lahjoitti seuralle kiikkalaislähtöinen kankaanpää-

läinen Jalo Jokinen. Patsas luovutettiin seuralle 11.3.1959, mutta paljastusjuhlaa vietettiin vasta 3.7.1960.50 

Vuonna 2002 ilmestyneessä Sarkia-Seuran julkaisemassa vihkosessa todetaan Sarkian lapsuudenkodista: 

”Aadolfi Mäkelän mökki, jossa runoilijan äiti oli palveluksessa. Rakennus on hävinnyt. Sen 

paikalla on Kauko Räikkeen veistämä ja Jalo Jokisen lahjoittama muistomerkki ja lähellä tietä 

Pegasos-viiri.”51 

 Tien toisella puolella on Sarkia-museon rakennus,52 joka koostuu kolmesta huoneesta ja 

eteisestä eli porstuasta. Porstuan oikealla puolella on pakari ja vasemmalla pirtti. Näiden välissä ja samalla 
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 Leena Toivonen 13.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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 Leena Toivonen 13.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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 Ibid. 
50

 Puheenjohtaja Leena Toivonen 13.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
51

 Sarkia-Seura ry:n esittelyvihko. Vammala 2002. 
52

 Ks. kuva 10. 
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porstuan takana on kamari, joka toimi Kaarlo Sarkian asuinhuoneena 14 ikävuodesta alkaen. Hänen äitinsä 

nimittäin kuoli tuona vuonna, vuonna 1916, ja Sarkia siirtyi kummiensa kutoja Hilda Runnin ja tämän äidin 

Tilda Runnin hoiviin, jotka asuivat nykyistä museota. Edellä mainitussa julkaisussa nimittäin todetaan, että 

”Kalle sai asuttavakseen porstuanperäkamarin, jossa nyt on mm. hänen kirjoituskoneensa ja hänen kansa-

koulussa veistämänsä paperiveitsi”.53 

Kutoja Hilda Runnin ja hänen äitinsä Tildan mökin osti Manda Haavisto, joka huhtikuussa 

1959 myi sen Sarkia-Seuralle. Haavisto oli vaalinut Sarkian muistoa kattamalla pöydän Kaarlo Sarkian muis-

toesineillä. Rakennus kunnostettiin museoksi urjalalaisen Suomen Museoliiton neuvojan Arvo Kytölän oh-

jeiden mukaan. Koska Sarkia-Seura on Sarkia-Museon kannatusyhdistys, seura järjestää vuosittain huhti-

kuun viimeisenä päivänä siivoustalkoot. Vuosittaisiin ohjelmiin kuuluvat myös seurakunnan järjestämät 

tilaisuudet. Seura on myös osallistunut Vanhan Kirjallisuuden Päiville ja kolmena vuonna järjestänyt retken 

Italiaan Kaarlo Sarkian jalanjäljille. Vierailukohteina ovat olleet Iskian saari ja Rooma. Kuluvan vuoden kesä-

kuussa seura tekee matkan Toscanaan.54 

Museon esineet, joita on muutamia kymmeniä, on luetteloitu. Uutuuksiin kuuluvat Sarkian 

koulukasvisto sekä lampaannahkainen makuupussi ajalta, jolloin runoilija oli Lahden parantolassa. Se on 

Sarkialle varta vasten tehty. Makuupussi tuli lahjoituksena hoitokodin pitäjän tyttäreltä. 55 

Puheenjohtaja Leena Toivonen, joka tarvittaessa käy avaamassa museon ovet ja esittelee 

museon, kertoi, että vuonna 2009 Harjavallasta tuli linja-autollinen vieraita; he olivat puhelimitse pyytäneet 

aamukahvit museolle. Toivonen oli esitellyt museon ja lausunut joitakin Sarkian runoja. Harjavaltalaiset 

olivat olleet museolla tunnin verran ja nauttineet vierailustaan.56 
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Museo ei ole säännöllisesti avoinna. Sinne pääsee joko hakemalla avaimen naapurista Reu-

naselta tai soittamalla Toivoselle.57 

Takavuosina Sarkia-seura on järjestänyt ohjelmallisia iltamia, joihin ei kuitenkaan tanssi kuu-

lunut. Vuonna 1960 järjestetyssä ohjelmallisessa iltamassa silloinen Leena Vesanen oli lausunut runoja ja 

Kiikan Kameraseura oli esitellyt elävää kuvaa Kiikasta.58 

  

 

Kuva 10.  

Sarkia-museo koostuu kahdesta rakennuksesta. Pääty kohti katsojaa oleva rakennus on juuri se, jonka pors-

tuan peräkamarissa Kaarlo Sarkia asui vuodesta 1916 alkaen. Julkisivu kohti katsojaa oleva rakennus on 

ulkorakennus. 

Kuva: Pekka Koskinen 14.1.2010. 
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 Puheenjohtaja Leena Toivonen 13.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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VII 

Keikyän kotiseutumuseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keikyän kuntaan perustettiin Museo- ja Kotiseutuyhdistys vuonna 1961, ja se rekisteröitiin seuraavana 

vuonna. Nimen perusteella yhdistyksen toiminnan pääpainopiste on museotyössä.59  

Ajatus museon perustamisesta lienee noussut esille 1950-luvun lopulla, koska esineistön ke-

rääminen aloitettiin silloin. Aktiivisia museohankkeen puuhaihmisiä oli varapuheenjohtaja Antti Heinikor-

ven mukaan kuusi, nimittäin Viljo Koivisto, Matti Leino, Martti Lähde, Martti Ranta, kunnansihteeri Martta 

Salonen ja Tarmo Vainiomäki. Koska varsinaista keräyspaikkaa ei ollut, he kukin säilyttivät haltuunsa saami-

                                                           
59

 Varapuheenjohtaja Antti Heinikorpi 7.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 

 

Omistaja ja ylläpitäjä: Keikyän Museo- ja Kotiseutuyhdistys ry 

Käyntiosoite:  Museotie, 32730 Sastamala 

Postiosoite:  Antti Heinikorpi, Keikyäntie 164, 32730 Sastamala 

Puhelin:  03 5133 275, 050 5735 629 

Sähköposti:  antti.heinikorpi@keikyankotiseutumuseo.fi 

www.osoite:  www.keikyankotiseutumuseo.net 

Museo on avoinna: Kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin tilauksesta 

Pääsymaksu:  1 € / aikuinen, lapset ilmaiseksi 

Opastusmaksu: Ei ole 

Kävijöitä vuonna 2009: 350 henkilöä 
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aan museoesineitä kotonaan. Kun Keikyän Museo- ja Kotiseutuyhdistys vuonna 1961 perustettiin, edellä 

mainitut henkilöt olivat mukana. Tällä hetkellä yhdistyksessä on jäseniä noin 250. Vuosijäsenmaksu on kol-

me euroa.60 

 Museon toiminta käynnistyi vuonna 1962 Pehulan Torpolla. Siellä se oli vuoteen 1972 saak-

ka, jolloin toiminta siirrettiin nykyiseen paikkaansa Uotilan tilalle vanhan valtatie yhdeksän varrelle. Keikyän 

kotiseutumuseo sijaitsee valtatien ja Kokemäenjoen välisellä alueella Uotilan tilan nykyisen päärakennuk-

sen tuntumassa. 

Vuonna 1972 ilmeni, että Uotilan tilan vanha rakennus oli jäänyt tyhjäksi. Opettaja Viljo Koi-

visto, Vihtori Pakulan tapaan museoaatteen täyttämä opettaja, sai väsyttämällä, kuten varapuheenjohtaja 

Heinikorpi on asian ilmaissut, Hannes ja Paula Uotilan myymään sen yhdistykselle. Museon rakennuskanta 

on vuoden 1972 jälkeen kasvanut, sillä nyt niitä on kolme: juhlatalo, ylistalo ja luhtirakennus.  

Rakennukset ovat yhdistyksen, mutta sijaitsevat Uotilan yhdistykselle vuokramaalla maalla. 

Hannes ja Paula Uotila olivat museoaatteen takana, kuten Heinikorpi asiaa kuvasi, sillä he tekivät vuokraso-

pimuksen kolmeksikymmeneksi vuodeksi vuokran ollessa lähinnä nimellinen: yksi markka vuotta kohden. 

Vuokran hinta on nykyään 100 € vuotta kohden ja vuokrasopimus on tehty vain kymmeneksi vuodeksi. 

 Keikyän kotiseutumuseon rakennuksista luhtitalo on vanhin.61 Se on 1700-luvulta. Rakennus 

on kolmiosainen. Alakerrassa on kaksi ratashuonetta sekä liha-aitta ja vilja-aitta. Yläkerrassa ovat sijainneet 

piikojen ja renkien kesäiset makuusijat ja –tilat. Siellä on myös vaatteiden säilytystiloja. Luhtirakennus on 

”muualta muuttanut”, se on siirretty Huittisista ja koottu eri osista.62 
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 Varapuheenjohtaja Antti Heinikorpi 7.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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 Ks. kuva 11. 
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 Varapuheenjohtaja Antti Heinikorpi 7.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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Kuva 11. 

Luhtitalo Keikyän kotiseutumuseolla. 

Kuva: Pekka Koskinen 7.1.2010. 

 

Toiseksi vanhin rakennus on juhlatalo.63 Se on rakennettu 1800-luvun alussa. Uotilan tilan 

vanha rakennus sijaitsi vieressä, mutta se purettiin jo 1900-luvun alkupuolella. 1800-luvun alkupuolella 

pystytetystä rakennuksesta tuli vuonna 1972 museon päärakennus. Sillä on värikäs historia, sillä siellä on 

vietetty useita häitä, sitä on vuokrattu juhlatilaisuuksia varten ja Keikyän kansakoulu aloitti siinä toimintan-

sa vuonna 1885.64 
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 Ks. kuva 12. 
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 Varapuheenjohtaja Antti Heinikorpi 7.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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Kuva 12. 

Juhlatalo 1800-luvun alusta. 

Kuva: Pekka Koskinen 7.1.2010. 

 

Ylistupa on peräisin vuodelta 1852. Se on toiminut käräjätupana, se on ollut postitalona ja se 

on ollut kestikievarina. Uotilassa se on ollut alle sadan vuoden ajan.65 
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 Varapuheenjohtaja Antti Heinikorpi 7.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. – Ks. kuva 13. 
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Kuva 13. 

Ylistupa vuodelta 1852.  

Kuva: Pekka Koskinen 7.1.2010. 

 

 Keikyän Museo- ja Kotiseutuyhdistys ry on Keikyän kotiseutumuseon kannatusyhdistys. Mu-

seorakennuksia korjataan talkooperiaatteella. Antti Heinikorpi kertoi, että vuonna 2008 kaikki rakennukset 

maalattiin itse keitetyllä maalilla.66 Avustusta rakennusten kunnostukseen on haettu Museovirastolta. Sas-

tamalan kaupunki myönsi yhdistykselle vuonna 2009 avustuksen.67 

 Paitsi talkoita, Keikyän Museo- ja Kotiseutuyhdistys ry järjestää museolla perinnepäivän, joka 

ajoittuu elokuulle. Keikyäläinen perinnepäivä on Punkalaitumen Yli-Kirran ”Kaikkien aikojen maatalousnäyt-

telyn” ”pikkuveli”, koska päivän ohjelmassa on erilaisia työnäytöksiä, kuten lampaan keritseminen, ja peli-
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 Varapuheenjohtaja Antti Heinikorpi 7.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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mannimusiikki. Paikalla on myös eläimiä, kuten kanoja, kuttuja ja lampaita, erityisesti lapsiperheitä var-

ten.68 

 Keikyän perinnepäivänä on mahdollisuus ostaa kahvia pullan kera sekä erilaisia käsityön ja 

hengen tuotteita, kuten Anneli Keinosen kangaskasseja, pohjallisia, kampoja, kortteja ja kotiseutukirjoja.69 

Tällä hetkellä esineitä on noin 3.600 kappaletta. Ne on luetteloitu. Valokuvia ja kirjoja on yhteensä noin 

1.600 kpl, ja nekin on luetteloitu. Keikyän kotiseutumuseon perusnäyttely on vanha ja pitäisi uusia.70 
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VIII 

Vammalan Auto- ja Traktorimuseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiselvityksessä, jonka on tilannut Seppo J. Kotajärvi-säätiö ja joka on saanut otsikokseen ”Maatalouskone-

museokeskus” todetaan Roismalassa sijaitsevan Auto- ja traktorimuseon alkuvaiheista seuraavaa: 

”Vammalalaissyntyinen Seppo Kotajärvi aloitti 1980-luvulla vanhojen, käytöstä poistettujen 

maatalouskoneiden keräämisen. Pääkohteena olivat traktorit, joista vanhimmat ovat aina 

1920-luvun alun vuosimalleja. Kokoelmaan kuului parhaimmillaan kolmisensataa traktoria, 

kattaen lähes kaikki Suomessa käytössä olleet traktorimerkit. Kotajärvi ehti lahjoittaa suuren 

osan kokoelmista Sarka-museolle ja hänen kuollessaan jäljellä oli hieman yli 100 traktoria, 

nelisenkymmentä autoa ja kymmenkunta leikkuupuimuria. Traktorit ovat sopivasti eri vuosi-

 

Omistaja ja ylläpitäjä: Seppo J. Kotajärvi Säätiö 

Käynti- ja postiosoite: Punkalaitumentie 158, 38250 Sastamala 

Puhelin:  050 3633 255 

Sähköposti:  info@kotajarvi-saatio.fi 

www.osoite:  www.kotajarvi-saatio.fi 

Museo on avoinna: 15.5. – 30.8.2010 

  Ti – Pe ja Su klo 11 – 18 

  La klo 11 – 16 

Pääsymaksut:  5 €, alle 10-vuotiaat lapset ilmaiseksi 

Opastus:  15 € / ryhmä 

Kävijöitä vuonna 2009: 1 500 henkilöä, joista maksaneita noin 1 200 

henkilöä 
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kymmeniltä, ja osa niistä on huolella entisöity ja osa on työn jäljiltä kuvastaen niiden tärkeää 

merkitystä Suomen maataloudelle. 

 Kotajärven kokoelmista löytyy myös muita arvokkaita vanhoja kulkuneuvoja, 

koneita ja laitteita: moottoripyöriä, mopoja, skoottereita ja polkupyöriä, erikoisajoneuvoja, 

maamoottoreita ja muita koneita, laitteita, koneenosia, maatalouden puukalusteita ja käsi-

työkaluja. Onpa yksi laivanmoottorikin – höyrykone, joka on samanlainen, kuin oli Näsijärvel-

lä uponneessa Kuru-laivassa. Esineistöön kuuluu myös täytettyjä lintuja ja muita eläimiä, 

harmonikkoja ym. soittimia, vanhoja aseita ja maisematauluja, joita on säätiön toimesta luo-

vutettu säilytettäväksi mm. Sylvään koululle, Sastamalan Opistolle ja Suomen Harmonik-

kainstituutille Ikaalisiin. 

 Vammalan kaupunki tarjosi Seppo J. Kotajärven perustamalle Auto- ja trakto-

rimuseolle tilat usean vuoden ajan Sastamalan kaupunginosasta, kunnes toiminta siirtyi Pun-

kalaitumentien varteen Roismalaan. Seppo Kotajärven kuoltua 4.7.2007 toimintaa jatkaa hä-

nen testamenttinsa mukaisesti perustettu Seppo J. Kotajärvi-säätiö. Testamentin mukaan 

säätiön tulee perustaa Maatalouskonemuseokeskus, joka jatkaa Auto- ja traktorimuseon 

toimintaa. Toiminnan kehittämiseen on testamentissa varauduttu määräämällä Kotajärven 

kaksi asuntoa myytäväksi ja käytettäväksi varasto- ja näyttelytilojen rakentamiseen.” 71 

 

 Museon toiminta-ajatuksen mukaan sen tehtävänä on ”tutkia ja tallentaa Suomen maatalo-

uskoneita ja maaseudun esineistöä sekä välittää tietoa eri sukupolville maatalouden ja maaseudun kehit-

tymisestä”.72 Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi museo järjestää omia kokoelmiaan hyödyntäen aluksi 

kesäaikaisia, myöhemmin ympärivuotisia näyttelyitä, suorittaa entisöintiä, harjoittaa yhteistyötä muiden 

museoiden kanssa riippumatta siitä, ovatko ne samalla erikoistumisalalla ja myy erilaisia tuotteita toimin-

tansa tukemiseksi.73 

 Museon kokoelmiin kuuluu traktoreita. autoja, harmonikkoja, tauluja, leikkuupuimureita, 

maamoottoreita ja höyrylaivan moottori. Tämä jo osoittaa Seppo Kotajärven olleen innokas keräilijä, mikä 

on johtanut useiden kokoelmien muodostumiseen. Esineet on kuitenkin luetteloitu. Keväällä 2010 alkaa 

esineiden digitointi Suomen Maatalousmuseo Saran Renki-ohjelmistoa apuna käyttäen. 
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Kotiseutuneuvos Esko Pietilä on laatimassaan muistiossa 74 joka on saanut otsikokseen ”Nä-

kemyksiä Seppo Kotajärvi Säätiön traktorikokoelman tavoitteista ja hoidosta” ja jonka hän on päivännyt 

11.11.2009, suosittanut museon profiloituvan selkeästi traktoreihin. 

 Museorakennuksen,75 joka sijaitsee Punkalaitumelle johtavan tien varrella, säätiö on hankki-

nut omakseen. Edellytykset museotoiminnalle ovat siltä osin kunnossa. Vuoden 2009 aikana rakennuksessa 

avattiin kahvio, jonka kalustukseen kuuluvat erilaiset traktoreiden pienoismallit. Museolta puuttuvat edel-

leen kunnolliset säilytystilat ja selkeä näkemys siitä, mihin se aikoo profiloitua. 

 Säätiö palkkaa kesäkaudeksi työntekijän pitämään museota avoinna. Saman henkilön tehtä-

viin kuuluu myös kahvilatoiminta ja esineiden luettelointi.  

                                                           
74

 Pietilä, Esko, Näkemyksiä Seppo Kotajärvi-Säätiön traktorikokoelman tavoitteista ja hoidosta.  11.11.2009. Kirjeistö. 
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 Ks. kuva 14. 



40 
 

 

 

 

Kuva 14. 

Seppo J. Kotajärven perustama ja Seppo J. Kotajärvi säätiön omistama ja hallinnoima Auto- ja traktorimu-

seo sijaitsee Roismalassa Punkalaitumelle johtavan tien varrella Vinkin teollisuusalueella. 

Kuva: Pekka Koskinen 20.2.2010.
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IX 

Putajan maatalous- & maansiirtomuseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vammalasta Putajan kylän kautta Suodenniemelle johtavan tien varrella satunnaista kulkijaa kohtaa kilo-

metrin verran ennen valtatie yhdentoista risteystä yllättävä näky: on kuin hirvi olisi tulossa tielle. Kysymyk-

sessä ei kuitenkaan ole elävä hirvi, vaan patsas, jonka materiaali on lasikuitu. Hirven läheisyydessä on mui-

takin patsaita, kuten jättikokoinen kurki, nainen lehmää lypsämässä, mies kyntää hevosella peltoa ja niin 

edelleen. Patsaat ovat koristeellisen punaisen isokokoisen hallin edessä. Hallissa on Putajan yksityinen maa-

talouskonemuseo, jonka omistaa Arto Vuorenniemi.  

Hallissa on useita traktoreita ja muita maatalouteen liittyviä koneita, kuten maamoottoreita. 

Kokoelmissa on myös traktorien metallisia istuimia ja muita maatalouteen liittyviä välineitä toisaalta koris-

 

Omistaja ja ylläpitäjä: Arto Vuorenniemi 

Käynti- ja postiosoite: Putajantie 1919, 38510 Sastamala 

Puhelin:  0400 126 289 

  03 517 5186 

Sähköposti:  putajan.museo@co.inet.fi  

www.osoite:  www.putajanmuseo.net  

Kävijöitä vuonna 2007: 4500 henkilöä  
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teina, toisaalta kertomassa maatalouden koneellistumisesta ja työstä maatalouden parissa joitakin aikoja 

sitten. 

Arto Vuorenniemi, joka ammatikseen korjaa autoja, on kerännyt pitkään maatalouskoneita.76 

Kerran vuodessa hän on järjestänyt toimintapäivän. Toimintapäivä on kerännyt kävijöitä muualtakin kuin 

Putajasta, ja heitä on ollut runsaasti, eikä vain kävijöitä, vaan myös näytteilleasettajia. Toimintapäivän oh-

jelmaan kuuluivat työnäytökset, joihin kuuluivat ojan kaivaminen kaivurilla, kyntönäytökset traktorilla, 

maamoottorien käyttö jne. Ruokailu oli luonnollisesti järjestetty, minkä lisäksi paikalla myytiin grillattua 

makkaraa, kahvia ja pullaa.77 

 

Kuva 15.  

Putajan maatalous- & maansiirtomuseon kohtalaisen kookas halli.  

Kuva: Pekka Koskinen 19.2.2010. 
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 Ks. kuvat 15 – 16. 
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 Arto Vuorenniemi 20.3.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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Kuva 16. 

Putajan maatalous- & maansiirtomuseon informatiivis-dekoratiivinen pääty. 

Kuva: Pekka Koskinen 19.2.2010. 
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X  

Suojeluskuntamuseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastamalan Kiikan Kinnalan Koukulla sijaitsevan Suojeluskuntamuseon omistavat maanviljelijäpariskunta 

Kaarlo ja Marja Koukku. He perustivat museon sikatilalleen vuonna 2003.78 
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 Kaarlo Koukku 13.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. – Ks. kuvat 17 ja 18. 

 

Omistajat ja ylläpitäjät: Marja ja Kaarlo Koukku 

Käyntiosoite:  Haapaniementie 21, 38300 Sastamala 

Postiosoite: Kinnalan Koukku, Marja ja Kaarlo Koukku, Haapa-

niementie 21, 38300 Sastamala 

Puhelin: 03 5135 493 

Sähköposti: koukku@kinnalankoukku.fi 

www.osoite: www.kinnalankoukku.fi 

Pääsymaksut: 3 € / hlö, kun ryhmässä on vähintään 10 henkilöä, 

yksittäisiltä henkilöiltä 4 € 

Opastus: Sisältyy pääsymaksuun 

Kävijöitä vuonna 2009: Noin 600 henkilöä 
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Kuva 17. 

Kinnalan Koukun Suojeluskuntamuseo sijaitsee tilan ulkorakennuksessa. Samassa rakennuksessa on myös 

autotalli ja tilan tuotteiden myyntitila. Museon käytössä on kaksi huonetta. 

Kuva: Pekka Koskinen 14.1.2010. 

  

Erityisesti Kaarlo Koukku on ollut kiinnostunut suojeluskunnista, Vapaussodasta ja suojelus-

kuntalaisista Talvi- ja Jatkosodassa. Koska materiaalia oli vuosien saatossa kertynyt, oli museon perustami-

nen helppoa. Motiivina oli oikean tiedon levittäminen suojeluskuntalaisista ja Vapaussodasta, koska kum-

mastakaan ei Koukun mukaan tänä päivänä tiedetä juuri mitään. 
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Kuva 18. 

Kinnalan Koukun vanha päärakennus on useassa osassa rakennettu. Vanhimmat osat lienevät 1700-luvun 

puolelta. Tässä rakennuksessa vieraat voivat viettää perhejuhlia, kuten häitä, syntymäpäiviä, kihlajaisia jne. 

Hääpari voi myös yöpyä tässä rakennuksessa. 

Kuva: Pekka Koskinen 14.1.2010. 

  

Suojeluskuntamuseossa on esineitä noin 1 000 kpl, Vapaussotaan liittyviä kirjoja noin 200 kpl ja yleensä 

suojeluskuntaan liittyviä kirjoja muutama kymmenen kappaletta sekä kortteja satakunta. Suojeluskuntaa 

käsittelevistä kirjoista on mainittava suojeluskunnan pukuja käsittelevä kirja ja ”Kunniamerkkikirja”. Mie-

lenkiintoisiin esineisiin lukeutuu Kiikan viimeisen paikallispäällikön Vilho Tuinan takki, jonka hihansuussa on 

sininen merkki, ja joka löytyi erään navetan parvesta. Esineet on suurimmaksi osaksi luetteloitu ja valoku-

vattu. 
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 Museon näyttelyt ovat kahdessa huoneessa. Uudemman huoneen näyttelyn materiaalina on 

1900-luvulla käytyihin sotiin liittyviä sanomalehtiä, aikakauslehtiä, postikortteja, mainoksia ja muita lähinnä 

painotuotteita. Talvisin huoneen lämpötila on matala. 

 Toisessa huoneessa, joka avattiin ensimmäisenä, on tilanne korsusta. Paikalla ovat ainakin 

radisti, joukko-osaston päällikkö, sotilas jne. Sotilaspuvut on puettu mallinukkien päälle, radistin edessä on 

aito puhelin ja tunnelma on kuin sota-ajan korsusta. Ainoastaan taistelun äänet puuttuvat. 

 Museo on avoinna tilauksesta. Yllätysten yö -tapahtuman aikana museo on niin ikään avoin-

na. Koska Kinnalan Koukku on myös maatilamatkailuyritys, pääosa kävijöistä on niitä, jotka ovat paikalle 

tulleet viettämään esimerkiksi perhejuhlaa. Juhlaan liittyy siten luontevasti käynti Suojeluskuntamuseossa. 
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XI 

Kirjan Keskus – Kirjan Museo 

 

Suomessa ei ole ensimmäistäkään kirjaan keskittynyttä museota. Suunnitelmissa sellainen tosin on. Se on 

nousemassa apteekkari Bäckmanin taloon Marttilankadun varrelle Sastamalaan. 

”Kirjan museota on Suomeen hankittu jo 1940-luvulta alkaen. Työ yksikön saamiseksi Vam-

malaan käynnistyi 1990-luvulla.”79 

 

 Muistan ensimmäisen kokouksen, johon itsekin osallistuin ja joka pidettiin 1990-luvun alku-

vuosina. Paikalla olivat myös apulaiskaupunginsihteeri Hannu Nikkilä, kirjastotoimenjohtaja Terttu Vuori ja 

kulttuuritoimenjohtaja Ilpo Tiitinen sekä joukko muita henkilöitä. Tuolloin oli esillä myös kotiseutuarkiston 

saaminen museohankkeeseen mukaan. 

 Aaltonen jatkaa: 

 ”Hanke eteni olennaisesti, kun Pirkanmaan kulttuuriselvityksen”, ”Identiteettiä etsimässä”, 

jonka kirjoitti professori Aulis Aarnio ja jonka Pirkanmaan liitto julkaisi, ”pilottihankkeiden toisen ryhmän 

kärkeen tuli Suomen Kirjainstituutin perustaminen. Tämän pohjalta käynnistyi FT Marja-Liisa Rönkön vuosi-

na 2001 – 2003 vetämä EU-avusteinen projekti, jonka kautta syntyi Suomen kirjainstituutin säätiö.” Viimek-

si mainitun toiminta käynnistyi vuonna 2004. Säätiön sääntöjen mukaan ”tarkoituksena on lisätä kirjan ja 

kirjallisuuden ilmentämän kulttuurihistorian ja kulttuuriperinnön tuntemusta ja tutkimusta Suomessa”. Yksi 

keino säätiön tarkoituksen toteuttamisessa on museotoiminta, johon näyttelyt kiinteästi liittyvät.80 

                                                           
79

 Toiminnanjohtaja Leena Aaltonen 13.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
80

 Toiminnanjohtaja Leena Aaltonen 13.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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Säätiö on vuoden 2004 jälkeen pyrkinyt löytämään toiminnalleen tarkoituksenmukaiset tilat 

ja löytänyt sellaiset apteekkari Bäckmanin talosta.81 Rakennusta kunnostetaan parhaillaan ja samalla myös 

ainakin ikkunoiden osalta entisöidään. Tälläkin tavalla asiaa tarkasteltaessa on Kirjan Museo hanketta pi-

dettävä todellisena kulttuuritekona.82 

 Toiminnanjohtaja Leena Aaltosen mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän Bäckmanin 

talon peruskorjaus- ja muutostyöt valmistuvat kulumassa olevan vuoden aikana. Kirjan Museo avataan ke-

säkuussa 2011. Kirjan Museosta – Kirjan Keskuksesta tulee, kuten Aaltonen runollisesti toteaa, ”iloa, oppia 

ja kirjavia kertomuksia tarjoava kirjan keskus”. Paikka ”kertoo suomalaisen kirjan ja kirjallisuuden tarinan 

elämyksellisesti ja kaikenlaisia” ihmisiä ”kiinnostavasti”.83 Tämän tavoitteen toteuttamiseksi ”Kirjan talos-

ta” löytyy kiintoisia näyttelyitä, siellä järjestetään tapahtumia ja välillä vierailija voi poiketa kahvilaan naut-

timaan päivän aterian. ”Kirjan talosta” löytyy luonnollisesti myös museokauppa. 

 Sisältösuunnittelun tekee Suomen kirjainstituutti yhteistyössä Sastamalan seudun Museon 

kanssa. Viimeksi mainitun yhteistyö edellisen kanssa tulee entisestään tiivistymään.84 

 Edellä tuli jo osittain selville, että ”Kirjan talo” sijaitsee alkuperäisen valtatie yhdeksäisen 

varrella, valtatien, joka Sastamalan kaupungin keskustassa kulkee Marttilankadun nimellä muistuttaen sa-

malla paikalla olleen kylän alkuperäisestä nimestä. Rakennus on, kuten jo on tullut mainittua, kulttuurihis-

toriallisesti merkittävä apteekkari Bäckmanin talo. Sen edeltäjä tuhoutui Vammalan kauppalan tuhopoltos-

sa 18.4.1918. Nykyisen rakennuksen edeltäjässä kokoontuivat ne miehet, kuten apteekkari O. A. Bäckman, 

Hjortman ja Savonius, joiden työn tuloksena Vammalan kauppala 24.4.1907 perustettiin.85 

                                                           
81

 Ks. kuva 19. 
82

 Toiminnanjohtaja Leena Aaltonen 5.1.2010. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
83

 Ibid. 
84

 Ibid. 
85

 Sillanpää 1962, 54; Piilonen 1997, 182 – 184. 
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Kuva 19. 

Apteekkari Bäckmanin talo. Tähän rakennukseen sijoittuu Kirjan Keskus – Kirjan Museo. Muutostyöt ovat 

alkaneet. Kattotiilet aiotaan vaihtaa, koska vanhat on jo heitetty alas. 

Kuva: Pekka Koskinen 14.1.2010. 
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XII 

Yhteenveto 

 

Edellä olevan perusteella on todettavissa, että Sastamalan kaupungissa on tällä hetkellä yhteensä seitse-

män museota. Museoista ammatillisesti hoidettuja on yksi, joka on Sastamalan seudun Museo ja sen alai-

suudessa toimiva Suodenniemen kotiseutumuseo. Museo on julkisin varoin ylläpidettävä. 

 Yksityiset museot ovat kaikki ei-museoammatillisesti hoidettuja. Ne ovat yksityisen henkilön 

keräilyinnostuksen tuloksena syntyneitä, eivätkä ne ole säännöllisesti avoinna. Niitä hoidetaan oman toi-

men ohella. Tällaisia ovat Auto- ja traktorimuseo, Suojeluskuntamuseo, Keikyän kotiseutumuseo, Sarkia-

Museo, Korvenmäen museo ja Putajan maatalous- & maansiirtomuseo. 

 Kulttuurihistoriallisia museoita ovat seuraavat: Sastamalan seudun Museo, Keikyän kotiseu-

tumuseo, Korvenmäen museo ja Sarkia-Museo. Maatalouteen ja koneisiin keskittyneitä museoita on kaksi: 

Auto- ja traktorimuseo ja Putajan maatalous- & maansiirtomuseo. Suojeluskuntamuseo on maanpuolustuk-

seen keskittynyt yksityinen museo. Kulttuurihistoriallisia museoita on siis neljä, maatalouskonehistoriallisia 

museoita kaksi ja ”sotamuseoita” yksi. 

 Museoista vain yksi – Sastamalan seudun Museo – on avoinna ympäri vuoden, muut ovat 

avoinna joko tilauksesta tai vain kesäisin. 

 Aktiivista markkinointia harrastavia museoita on kaksi: Auto- ja traktorimuseo ja Sastamalan 

seudun Museo. Muut ovat kaupungin matkailuesitteessä ja www.sastamala.fi -sivustolla. 

 Esineet ovat pääosin luetteloidut ja valokuvatut. Heikoin on tilanne Sastamalan seudun Mu-

seossa, mutta siellä esinemääräkin on aivan toisenlainen kuin muissa sastamalalaisissa museoissa. Digitointi 
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on aloitettu Sastamalan seudun Museossa ja Auto- ja traktorimuseossa se on alkamaisillaan. Muissa muse-

oissa tähän ei vielä olla menossa. 

Käytetyt lyhenteet 

 

Ibid. Ibidem 

MoKA Mouhijärven kunnanarkisto 

SaKA Sastamalan kaupungin arkisto 

SJKSA Seppo J. Kotajärvi Säätiön arkisto 

SKA Sastamalan kaupunginarkisto 

SsMA Sastamalan seudun Museon arkisto 

VKA Vammalan kaupunginarkisto 

VNP Valtioneuvoston päätös 
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Liite 

Sastamalan kaupungin muodostumisesta 

 

Vuosien 1439 – 1443 välisenä aikana Sastamalan muinaispitäjästä alkoi irrota osia. Käyn tämän lyhyesti läpi, 

jotta muodostuisi kuva siitä, mistä kaikki alkoi. Edellä mainittujen vuosien aikana, tarkka vuosi ei ole selvillä, 

Sastamalan muinaispitäjä jakautui Ala- ja Ylä-Sastamalaksi.86 Edelliselle vakiintui sittemmin nimeksi Tyrvää 

ja jälkimmäiselle Karkku.87 Vuonna 1639 Mouhijärvi itsenäistyi sekä seurakunnallisesti että hallinnollisesti 

Karkusta.88 Mouhijärvi taas jakautui hallinnollisesti Laviaksi ja Suodenniemeksi vuonna 1865 hyväksytyn 

maamme ensimmäisen Kunnallislain jälkeen vuoden 1869 alusta lukien.89 Seurakunnallinen itsenäistyminen 

vei pitempään.90 Tyrvään kappelit Kiikka91 ja Kiikoinen92 itsenäistyivät niin ikään pian vuoden 1865 jälkeen. 

 1900-luvulle tultaessa oli olemassa seuraavat kunnat: Karkku, Kiikka, Kiikoinen, Mouhijärvi, 

Lavia, Suodenniemi, Suoniemi93, Tyrvää, jotka alkuaan ovat muodostaneet Sastamalan muinaispitäjän, 

eräänlaisen Sydän-Sastamalan. Näistä kunnista kiinnostavia ovat kaikki Kiikoista ja Laviaa lukuun ottamatta. 

Luettelosta puuttuvat Kaikyä ja Vammala. 

 Vammalan perusti keisari ja suuriruhtinas Nikolai II 24.4.1907.94 Sen mahdollisti vuonna 1898 

hyväksytty Kunnallislain muutos, jonka mukaan kunnan sisään oli mahdollista perustaa taajaväkisiä yhdys-

                                                           
86

 Piilonen 2007, 76. 
87

 Piilonen 2007, 77. – Uusien nimien alkuperästä on professori Juhani Piilonen todennut, että ”Kun Kustaa Vaasan 
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 Suoniemi itsenäistyi hallinnollisesti 15.12.1867. Tuona päivänä pidettiin Karkun pappilassa kokous, jonka tuloksena 

sekä Karkulle että Suoniemelle valittiin omat kunnalliset elimet. Seurakunnallisesti se oli itsenäistynyt jo 13.10.1863. 

Seurakunnallisen itsenäisyyden aikaa ei kuitenkaan kovin kauan kestänyt, sillä, kuten professori Piilonen on todennut, 

”pari vuotta myöhemmin senaatti kuitenkin lakkautti liian pienen palkkauksen takia pitäjänapulaisen viran, minkä 

jälkeen Karkku ja Suoniemi muodostivat yhden ainoan seurakunnan, jolla oli palveluksessaan kirkkoherra ja yksi kap-

palainen sekä omistuksessaan kaksi rapistunutta kirkkoa”. Filosofian maisteri Jouko Jaakkolan mukaan ”virallisesti 

Suoniemen kappeliseurakuntaa ei vuosina 1863 – 1893 ollut olemassa. Piilonen 1997, 325; Jaakkola 2008, 178 – 179.. 
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 Sillanpää 1962, 52 – 54; Piilonen 1969, 84; Piilonen 1997, 183. 
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kuntia ja epäitsenäisiä kauppaloita.95 Marttilan kylän asukkaat käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja jättivät 

vuonna 1900 Senaatille anomuksen Vammala epäitsenäisen kauppalan perustamisesta Tyrvään kunnan 

sisään.96 Kuten edellä kerroin, keisari Nikolai II hyväksyi anomuksen ja määräsi perustettavaksi Vammalan 

kauppalan Tyrvään pitäjän Marttilan kylään. Vammala itsenäistyi Tyrvään kunnasta vuoden 1915 alusta 

lukien.97 

 Keikyä itsenäistyi omaksi kunnaksi Huittisista vuonna 1920 Kunta lakkasi olemasta, kun se 

vuoden 1981 alusta lukien muodosti Äetsän kunnan yhdessä Kiikan kunnan kanss.98 

 Kaksikymmentäkaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1942, kehitys lähti toiseen suuntaan, kohti 

suurempia kokonaisuuksia. Vuonna 1942 Tyrvään kunnan ja Vammalan kauppalan välistä rajaa oikaistiin 

Vammalan seudun sairaalan kohdalla siten, että sairaalan tontti siirtyi Tyrvään kunnasta Vammalan kauppa-

laan.99 Vuoden 1955 alusta lukien Vammalan kauppalaan liitettiin sen ympärillä olevia Tyrvään kunnan alu-

eita noin kahdentoista neliökilometrin verran ja vuoden 1973 alusta lukien Karkun ja Tyrvään kunnat liittyi-

vät Vammalan kaupunkiin; kauppala muuttui kaupungiksi vuoden 1965 alussa.100 

 Vuoden 1973 jälkeen tapahtui enää kaksi kuntaliitosta, jotka olen edellä jo maininnut: Keiky-

än ja Kiikan kunnat muodostivat Äetsän kunnan vuoden 1981 alusta lukien,101 Suodenniemi liittyi Vamma-

laan vuonna 2007 ja vuonna 2009 Mouhijärvi, Vammala ja Äetsä yhdistyivät Sastamalan kaupungiksi. Siihen 

kuuluu alueita sekä Sastamalan muinaispitäjästä että Huittisten muinaispitäjästä.  
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 Ehdotuksia taajaväkisten maalaisyhdyskuntain järjestämiseksi 15 p:nä kesäkuuta 1898 annetun armollisen asetuk-

sen mukaan. Helsinki 1900. 
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 Piilonen 1997, 182 – 183. – Kauppalan perustamishankkeen puoltajista on yksi otettava esille – kirkkoherra Johan-

nes Bäck. Kun Marttilan kylän asukkaiden Senaattiin lähettämästä anomuksesta piti antaa Tyrvään kunnan lausunto, 

lähetti Bäck kokoukseen kirjeen, jossa hän lämpimästi puolsi hanketta. Hänen mukaansa ”kauppalasta tulisi vielä ker-

ran kukkanen Tyrvään kunnan keskelle”; tuohon aikaan Bäck itse makasi kuolinvuoteellaan. Bäckin kirjeellä oli vaiku-

tusta, sillä lopultakin Tyrvään kunta puolsi suunnitelmaa 
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 Viikki 1990, 429. 
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 Piilonen 1969, 160. – Professori Piilonen on Tyrvään kunnan satavuotishistoriassa kirjoittanut ensimmäisestä liitok-
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 Vuoden 1955 alusta lukien toteutetussa liitoksessa, josta Valtioneuvosto oli tehnyt päätöksen 3.11.1953, Tyrvään 

kunta menetti professori Piilosen mukaan lähes neljänneksen asukkaistaan (2 600 asukasta eli 23,5 % väestöstään) ja 

”tuntuvan osa verotuloistaan”. Kauppalan alue ulottui nyt Liekosaaren ja Hartolankosken välistä lähelle Vanhankir-

konniemeä länsi – itä suunnassa ja pohjois – etelä suunnassa Nuupalan kylän vesijättöalueelta Ojansuuhun. Tässä 

alueliitoksessa kauppalan alueen sisäpuolelle jäivät Tyrvään rautatieasema, jonne juna oli ensimmäisen kerran saapu-

nut heinäkuussa 1894, Muistolan kansakoulu ja Keskusurheilukenttä. Sillanpää 1962, 87 – 92; Piilonen 1969, 161 - 

1966 
101

 Viikki 1990, 429. 


