Taipalsaaren vanhojen
traktorityökoneiden avomuseo
avataan kesällä 2017 Röytyn
kotiseututalon pihapiirissä
Taustaa
Ajatus Taipalsaaren vanhojen traktorityökoneiden museoinnista ja niihin
liittyvän historiatiedon tallentamisesta syntyi tämän vuosikymmenen
alkupuolella. Aloite museoinnista tuli Taipalsaaren maamiesseuran
yhteydessä toimivalta ” Wanhat masinat” konekerholta ja sen jäseninä
olevilta Seppo Koivuselta, Paavo Turkialta sekä Jarmo Koivuselta.
Heidän esityksestään Taipalsaaren maamiesseura kuin myös
Taipalsaaren tuottajayhdistys sekä Taipalsaaren kunta sitoutuivat
projektin toteuttamiseen.
Tavoitteena on valmistella ja sijoittaa Taipalsaaren vanhojen traktorityökoneiden avomuseo Röytyn kotiseututalon
pihapiiriin. Tavoitteena on löytää museoon sijoitettavaksi vanhoja traktorityökoneita, jotka ovat olleet käytössä 1930 –
1960 luvuilla.
Vanhojen traktorityökoneiden avomuseon toteuttaminen tapahtuu valtaosin talkootyönä. Kunnan puolelta avustetaan
avomuseon kentän perustamisessa tarvikehankintojen muodossa. Etelä-Karjalan maataloussäätiö on myös myöntänyt
pienen rahallisen avustuksen projektin toteuttamiseen
Taipalsaaren vanhojen traktorityökoneiden avomuseon avajaiset pidetään kesällä 2017 Taipalsaari-päivien
yhteydessä. Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Vanhojen traktorityökoneiden avomuseon toteuttaminen ja
siihen liittyen vanhojen traktorityökoneiden perinne- ja historiatiedon tallentaminen nykysukupolville on myös
Taipalsaaren maaseutuseurojen osuus ”Suomi – 100 vuotta tapahtumia” Taipalsaarella.
Se on myös jatkoa Taipalsaaren kotiseutuyhdistyksen vuonna 2006 toteutetulle ”Taipalsaaren vanhat koneet”
kirjalle, johon koottiin historiatietoa kuvien ja tarinoiden kera Taipalsaaren vanhoista traktoreista ja puimureista 19301970 luvuilta.

Taipalsaaren vanhojen traktorityökoneiden avomuseo tulee
kattamaan työkoneita 1930 -1960 luvuilta







Pellonraivaus ja pellon valmistelu liittyvät työkoneet
Maanmuokkaukseen ja kylvöön liittyvät työkoneet
Heinäntekoon liittyvät työkoneet
Viljankorjuuseen liittyvät työkoneet
Perunan ja juuresten viljelyyn liittyvät työkoneet
Talvella käytettävät työkoneet

Vanhojen traktorityökoneiden kartoitus Taipalsaarelta tehdään
kyläkunnittain.
Kartoitukseen osallistuvat Taipalsaaren maamiesseuran yhteydessä toimivan
”Wanhat Masinat” konekerhon jäsenet, jotka tuntevat oman kylän ja sen
puitteissa mahdollisesti löytyvät vanhat traktorityökoneet.
Kaikkiaan museokentälle tullaan kokoamaan noin 25- 30 vanhan
traktorityökoneen kokoelma.
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Miten asiassa on jo edetty ja mitä tapahtuu nyt vuosien 2016 – 2017 kuluessa
Vuosi 2015




Työsuunnitelma vanhojen traktorityökoneiden avomuseon toteuttamisesta valmistui
vuoden 2015 lopulla Jarmo Koivusen esityksen pohjalta. Asiaa eteenpäin työstämään
valittiin työryhmä, johon kuuluvat: Jarmo Koivusen (ryhmän puheenjohtaja), Markku
Hulkkonen, Seppo Koivunen, Paavo Turkia ja Eero Juntunen. Kunnan puolelta
työryhmään tarvittaessa osallistuu asiantuntijana Kai Könönen ja Reija Rämä.

Marraskuun lopulla tehtiin museokentän alustava katselmus Röytyn
kotiseututalla ja museokentän rajaus pihapiiriin sijoitettavaksi

Vuosi 2016




Helmikuun lopulla (25.2.2016) pidetyssä työpalaverissa täsmennettiin, mitä ja miten vanhoja traktorityökoita etsitään
kyliltä kevään ja kesän 2016 kuluessa ja joista sitten myöhemmin loppusyksyllä 2016 valitaan lopullinen valikoima
museokentälle sijoitettavaksi. Työpalaverissa laadittiin toivottavista työkoneista alustavan luettelo.
Valittiin yhteyshenkilöt (Jarmo Koivunen, Paavo Turkia, Seppo Koivunen, Markku Hulkkonen ja Asko Saikko) jotka
ottivat yhteyttä maalis – huhtikuun aikana Taipalsaaren alueen kaikkiin kyläkuntiin ja niissä asuviin ”konemiehiin”,
jotka olivat valmiita omalta kylältään kartoittamaan mahdollisesti löytyvät vanhat traktorityökoneet.



Huhtikuussa 27. -28.4.2016 pidettiin talkoot, jolloin Taipalsaaren vanhojen
traktorityökoneiden avomuseokentän teko Röytyn kotiseututalon pihapiiriin
toteutettiin noin 10 talkoolaisen voimin. Museokentän pohjustus tehtiin kuorimalla
vanha maa-aines pois ja salaojittamalla kenttä sekä järjestämällä kentän rajaava
luonnonkiviaita paikalleen. Aitaa varten tarvittavat luonnonkivet oli toimittanut Jarmo
Koivunen jo etukäteen museokentälle. Kentän pohjustuksen jälkeen maapohjalle levitettiin
viirakangas estämään rikkaruohojen kasvu kentällä. Viirakankaan päälle kentälle ajettiin ja
levitettiin talkootyönä noin puolen metrin paksuinen sorakerros. Kunta kustansi viiran ja
tarvittavan soran. Kaikki muu tehtiin talkootyönä.



Kesäkuun alussa pidettiin toiset talkoot, jollin 1.6.2016 kenttä sai vielä katteekseen
karkean pintasoran ja näin vanhojen traktorityökoneiden vaatima konekenttä saatiin
lopulliseen muotoonsa.



Heinäkuuna alussa Röytyn kotiseututalon pihapiiriin valmistunutta vanhojen
traktorityökoneiden museokenttää esiteltiin ja hyödynnettiin ensimmäisen. Osana
Taipalsaari-päivien ohjelmaa Rötyn pihapiirissä pidettiin 3.7.2016 ” maaseudun
perinnepäivät, jolloin työkonemuseokentällä toteutettiin jo pienimuotoinen
konenäyttely. Tapahtumassa kävi lähemmäs 500 vierailijaa.



Syys-lokakuun kuluessa vanhojen traktorityökoneiden kartoitus kyläkunnittain vielä
jatkuu ja tällöin tehdään vielä tilakohtaiset käynnit, jolloin niiden yhteydessä kootaan
tarkemmat historiatiedot saatavilla olevista vanhoista työkoneista ja niiden historiasta sekä
myös sekä pyritään valokuvaamaan saatavilla olevat vahat traktorityökoneet potentiaalisilta
luovuttajatiloilta.



Museoon lopullisesti valittavien työkoneiden tarkempi historiatieto kootaan loppuvuoden 2016 ja alkutalven 2017
kuluessa. Historiatietojen keruu ja tallennus museokentälle sijoitettavista työkoneista toteutetaan myös digitaalisena. Samoin
infotaulujen valmistelu toteutetaan alkutalvesta 2017. Tässä työssä on mukana Saimia ammattikorkeakoulun
markkinointiosuuskunta LUS:n edustajat. Taipalsaaren koulujen yläasteen oppilaille tarjoutuu myös mahdollisuus olla
mukana tässä historiatiedon kokoamisessa soveltuvin osin.

Vuosi 2017




Alkutalvesta 2017 toteutetaan museoon tulevien koneiden lopullinen valinta ja tarvittava mahdollinen kunnostus sekä
infomateriaalin valmistus. Työkonekartoituksen pohjalta esiin tulleiden vanhojen työkoneiden osalta kootaan myös erillinen
kuvallinen historiatieto; myös niistä koneista, joita ei mahdollisesti sijoiteta museokentälle.
Touko-kesäkuussa 2017 vaihteessa toteutetaan museokentälle valittujen vanhojen traktorityökoneiden sijoittelu
museokentälle.
Työkonemuseokentän avajaiset pidetään kesä-heinäkuun vaihteessa osana Taipalsaari-päiviä.ja osana Taipalsaaren Suomi
100 vuotta itsenäisenä juhlavuoden tapahtumaa.

Lisätietoja antavat: Jarmo Koivunen, puh. 0500-550245; Asko Saikko, puh.040-5075842, a-m@rantatupa.net ja
Eero Juntunen, puh. 0400-372857, eero.juntunen@pp1.inet.fi Seuraa projektia myös: www.maaseutuseurat.fi
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