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Kotiseutunäyttely Immulan koululla 1994 
 

Ykkös Lohja-lehti 7.2.1993 (lyhennelmä) 

 

”Lohjan kaupunki, Lohjan kunta ja Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät anoivat vuonna 1990 

Suomen Kotiseutuliitolta oikeutta järjestää vuoden 1994 valtakunnalliset kotiseutupäivät Lohjalla. 

Järjestelyoikeuden myöntäminen on kunnianosoitus sille, että maan kotiseutuliike sai alkunsa 

Lohjalta tasan 100 vuotta aikaisemmin. Kotiseutupäivät tulevat olemaan vuosikymmeniin 

merkittävin valtakunnallinen tilaisuus Lohjalla ja suomalaisen kulttuurin juhlavuoden 

päätapahtumana ne kohdistavat paikkakuntaan runsaasti huomiota. 

Kotiseutupäivien päätoimikunnan puhejohtajana toimii professori Aarne Laurila ja sihteerinä Päivi 

Pohjola. Kotiseutupäivät on suunniteltu aloitettavaksi kaksipäiväisellä pohjoismaisella seminaarilla 

ja sitä seuraa kolmipäiväinen päätapahtuma, johon odotetaan 600 virallista edustajaa. 

Kotiseutupäiviä ei kuitenkaan suunnitella vieraille, vaan ennen muuta lohjalaisille itselleen. Päivien 

eri tilaisuuksiin odotetaan tuhansia kävijöitä.” 

Huhtikuussa 1993 Päivi Pohjola kertoo kotiseututapahtumasta ja pyytää kyliltä apua niiden 

järjestämisiin. Asia alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa. Onhan meilläkin kylällä vaikka mitä… 

Heinäkuussa kysytään kyläläisiltä halukkuutta näyttelyn tekoon. Yhtään yhteydenottoa ei tullut. 

Mutta ajatus on itämässä ja keskustelut muutamien kyläläisten kanssa paljastaa, ettei ajatus ole 

hullumpi. Päätettiin kokoontua elokuun lopussa. 

Lokakuun lopussa täytettiin jo ilmoittautumiskaavake Eero Ahtelalla. 

Marraskuussa jo suunniteltiin näyttelyä ja uusia ihmisiä liittyi joukkoomme. 

Tammikuussa 1994 jaettiin tutkittavia taloja eri ihmisille. Kysellään mistä taloista saadaan vanhoja 

käsitöitä, valokuvia, huonekaluja, tavaroita ym. Päätettiin tehdä suuri kartta seinälle, jossa näkyy 

vanha ja uusi tie. Talot valokuvataan ja numeroidaan ja asetetaan oikeille paikoilleen. Lisää taloista 

löytyy seiniltä numeron perusteella. Entisiltä koululaisilta kerätään vanhoja koulukuvia, jotka 

suurennetaan ja laitetaan seinälle. Pikkuluokkaan laitetaan vanhanaikainen kahvila, jossa 

tarjoillaan vanhanajan herkkuja. Pukeudutaan myös vanhanaikaisesti. Ulos laitetaan 

maatalouskoneista oma näyttely. Vielä kun sais lampaita, ajateltiin. Eero Ahtela oli myös 

vieraanamme, ja häntä kiinnosti kovasti suunnitelmamme. 

Maaliskuussa hankittiin vanhoja karttoja kunnasta. Osa taloista on jo tutkittu, mutta paljon on 

vielä tekemättä. 

 



Huhtikuussa kokoonnutaan ja kerrotaan toisillemme, mitä olemme saaneet aikaan. 

Vanhat talojen vintit ovat olleet oikeita aarreaittoja. Tavaraa on jo runsaasti. Päätettiin, että osa 

naisista pukeutuu kansallispukuihin ja miehille ehdotettiin pussihousuja ja ruutupaitaa ym. asiaan 

sopivaa. 

Toukokuussa puhuttiin leipomisasiaa. Annettiin erilaisten leipomusten tekemisiä eri ihmisille. 
Diakoniakahvikupit otetaan käyttöön. Työväenyhdistykseltä saatiin tauluja. tavaraa kertyy. 
 
Pankista saatiin vanhaa tavaraa. Koulun seinälle kiinnitettiin vanhat ”kunniataulut”, sodassa 
kaatuneet ja palkintotaulut ym. Mäntynummen koululta saatiin sermit, joihin saatiin lisätilaa, kun 
seinät ei enää riitä. Nurkkaan tehtiin vanhasta tapetista seinää ja sinne vanhat huonekalut: 
keinutuoli , kukkapylväs, jossa soilikki kukki, pöytä, missä vanha lehti avonaisena, vanha radio, 
matto ,tossut tuolin alla. Ja aina välillä gramofoni soi kaihoisasti pöydällä. 
 
Kesäkuussa siivottiin. Pestiin ikkunat, lattiaa pestiin ja täydennettiin näyttelyä. Pirjo Pistooli tuli 

vieraaksemme koululle ja teki meistä jutun lehteen. Se oli hyvää mainosta tulevalle näyttelylle. 

Istutettiin orvokit rappujen viereen ja sisälle paljon luonnonkukkia. Käsityöpöydällä oli paljon 

vanhaa pitsiä ja siihenhän sopi valkoiset ruusut hyvin. Vanhat räsymatot levitettiin vielä lattialle. 

Oli aika kotoisan näköistä. 

Miehet viimeistelivät ulkonäyttelyä. Seuraavana päivänä avattaisiin näyttely. Kaikki oli valmista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Näyttely 
la 18.6.1994 Immulan koulu, kello 10–20 

Mentiin noin kello 9 ja laitettiin lippu salkoon ja laulettiin Siniristilippumme. Kahvilan tytöt 

valmistelivat tarjottavat esille. Ennen kymmentä tulivat jo ensimmäiset vieraat. Urosen Elsa asettui 

rukkinsa viereen ja alkoi kehräämään lankaa. Kättelimme eteisessä vieraita ja esiteltiin näyttelyä. 

Erityisesti koulukuvat olivat kiinnostavia. Kahviossa kahvi teki kauppansa ja ulkonäyttelyä 

ihasteltiin. Vieraskirjaan tuli noin 150 nimeä. 

su 19.6.1994 Immulan koulu, kello 10–16 

Kokoonnuttiin taas lipun nostoon. Pihalla oli jo valmiina vieraita. Varsinainen hulina alkoi ja kesti 

koko päivän. Pukalan Patruunalla on tänään renkipoika apuna. Kahviossa on niin paljon väkeä, että 

pyydettiin naapurista 150 munkkia. Lehmänmaitoa sai myös ostaa kahviosta. Vieraskirjassa 208 

nimeä, mutta väkeä oli paljon enemmän. Osa tuli kahteen kertaan, kun ei ollut silmälaseja tai 

muuten ei ehtinyt tarpeeksi tutustua näyttelyyn, tai toi vieraita tullessaan. 

ma 20.6.1994 Immulan koulu, kello 18–20 

Ei enää lippua salossa, mutta muuten ollaan juhlatuulella vielä. Pukalan Patruuna rehun teossa, 

mutta renki hoitaa hommat. Kahdessa tunnissa kirjan mukaan 150 kävijää. 

Laitettiin lehteen ilmoitus, että näyttely jatkuu vielä kahtena maanantaina. 

ma 27.6.1994 Immulan koulu, kello 18-20 

Ei enää kahviota, eikä erikoisvaatteita. Kun menin viideksi, niin vieraita oli jo pihalla. Onneksi Elsa 

tuli kehräämään. N. 50 kävijää.. 

ma 24.7.1994 Immulan koulu, kello 18-20,noin 10 kävijää.. 

Yhteenveto 

Vieraskirjan mukaan kävijöitä 620,mutta oli paljon enemmän, kaikki eivät läheskään kirjoittaneet 

kirjaan nimeään. 

Kävijöitä oli eniten kyliltä ja lähiseudulta, mutta oli kyllä kauempaakin. 

Oli: Kirkkonummi, Hyvinkää, Seinäjoki, Aura, Loppi, Siuntio, Vantaa, Nummi-Pusula, Hauho, Espoo, 

Sulkava, Helsinki, Turku, Vihti, Kangasala, Tammisaari, Rovaniemi, Ruotsi, Canada ja Australia. 

Tuntui, että näyttely oli onnistunut. Kävijät kiittelivät ja itse olimme erittäin tyytyväisiä. Olimme 

tehneet suuren ponnistuksen kaiken kokoamisessa, mutta se kannatti. Myös lehdessä meitä 

kiiteltiin ja toivottiin lisää samanlaista. 

Näyttelytoimikunta 

Heikki ja M-L Mäkinen, Kaija ja Juhani Suominen, Aila ja Pekka Suominen, Eija ja Jorma Ullgren, 

Annikki ja Kaino Vuori, Liisa Lind, Elsa Uronen, Marjut Komulainen, Soile Hainari, Ansa Mäkinen. 

Kiittää saamme kaikkia niitä kyläläisiä, jotka avustivat ja auttoivat meitä kootessamme näyttelyä. 


