
Köyliön Upeat valokuvat Arkistoon -
hanke eli KUVA- hanke 



Logon symboliikkaLogon symboliikka  

k ik lä ik li k i• Tunnuksen oikean yläreunan pikselit ovat kuin 
pieniä neliömäisiä ikkunoita, jotka suodattavat 

l k ll k t i k ivalon kennolle kamerassa tai skannerissa 
muuntaen kuvan nykyaikaiseksi digitaaliseksi 
tiedostoksitiedostoksi. 

• Tämä on myös hankkeen tarkoitus: Muuntaa 
h l k j k i k i illävanhat valokuvat ajanmukaiseen, nykyisillä 

välineillä helposti katseltavaan muotoon ja 
ll t ll t kö liöläi tä hi t i ähtä äk isamalla tallentaa köyliöläistä historiaa nähtäväksi 

ja myöhemminkin tarkasteltavaksi.



Alkoi 1.4.2008 ja päättyy 
31.10.2012

• Budjetti 32000 eBudjetti 32000 e

• Rahoitus ELY- keskuksen kautta 

• Köyliö-seuran omarahoitus-osuus siitä 9600 e

• Mukana omarahoitusosuutta maksamassaMukana omarahoitusosuutta maksamassa 
useita yhteistyötahoja, joihin palataan 

öh imyöhemmin



Hankkeen päätavoiteHankkeen päätavoite

• Arkistoida Köyliön talojen ja valokuvaajaArkistoida Köyliön talojen ja valokuvaaja 
Jaakko Ojalan valokuvat ja tällä tavalla 

V i ä k i ä l lli i k j• Varmistaa, että kuvat eivät lopullisesti katoa ja 
että

• Kuvat näin ovat vielä jälkipolvienkin käytössä   



Tavoitteeseen pyrittiinTavoitteeseen pyrittiin 

• Keräämällä ja selvittämällä ”kaikkien” KöyliönKeräämällä ja selvittämällä kaikkien  Köyliön 
kotien valokuvat ja niiden tiedot

Sk ll k• Skannaamalla kuvat

• Siirtämällä kuvat palvelimelle, jossa ne ovat p , j
kaikkien vapaasti katsottavissa 

J h l ti h k j ll lö d ttä i ä• Ja helposti hakusanojen avulla löydettävissä



Miten onnistuttiinMiten onnistuttiin 

• Tavoitteeksi asetettiin saada Köyliön ValokuvatTavoitteeksi asetettiin saada Köyliön Valokuvat 
– arkistoon 9000 valokuvaa 

• 27.10.2012 arkistossa on vajaa 8000 j
valokuvaa (7915 kuvaa 26.10.2012) 



Miksi KUVA oli uutta ja erikoista?Miksi KUVA oli uutta ja erikoista?

• Kaikki kuvat ovat 
yhdessä tietokannassa, 
vaikkakin tallennettuina 
arkistorakenteeseen eri 
otsakkeiden alle: 
yksilökuvat, 
ryhmäkuvat, maatalous, 
kauppa , teollisuus  jne.

• Siksi kuvia voidaan 
hakea HAKUSANOILLA





On kiitosten aikaOn kiitosten aika



Talkoissa mukana olleetTalkoissa mukana olleet 

• Köyliön kodit ja kuvien luovuttajat - lähes 200 
henkilöä 

• Valokuvien kodeista noutajat ja kotien kanssa 
kuvien tekstejä selvittäneet vajaa 20 henkilöäkuvien tekstejä selvittäneet - vajaa 20 henkilöä  

• Valokuvien skannaajat - vajaa 10 henkilöä 

• Kuvien palvelimelle siirtäjät - n. 40 henkilöä

P l li ll ii tt j k i t k t j t j• Palvelimelle siirrettyjen kuvien tarkastajat ja 
samalla tietojen korjaajat - 3 henkilöä  



Hankkeen ”etulinjassa”Hankkeen etulinjassa  

• Järnfors Leena (koululais- ja nuorisovastaava)Järnfors Leena (koululais ja nuorisovastaava) 

• Ojala Seija (Jaakon ja muidenkin oikea käsi) 

• Savioja Kirsti (tiliasioiden hoidossa mukana)

• Ojala Jaakko (laatuvastaava)Ojala Jaakko (laatuvastaava)

• Orpo Hannu (keruupäällikkö)

• Salmi Kalevi (hankkeen johtaja)  



YhteistyötahotYhteistyötahot

* Köyliön Osuuspankki

* Köyliön seurakunta Köyliön seurakunta

* Köyliön Lionsit

* Köyliön Lions Ladyt

* Köyliön kyläyhdistykset Köyliön kyläyhdistykset

* Amalia ja Jaakko Lehtiön rahasto



Muut yhteistyötahotMuut yhteistyötahot

• Köyliön kunta ja koulutoimi

• Satakunnan Museo/ Akuliina AartolahtiSatakunnan Museo/ Akuliina Aartolahti

• Museovirasto/ Sirkku Dölle

• Härkälä Paula /Köyliön museon kokoelmat

• Yski Liisa /Vuorenmaan kyläkirjan kuvat jaYski Liisa /Vuorenmaan kyläkirjan kuvat ja 
kyläyhdistyksen puheenjohtaja

• Korpinen Jouko 





Vaihe 1: Valokuvat kodeistaVaihe 1: Valokuvat kodeista

k i l l k i l j l d ii• Jokaiselta valokuvien luovuttajalta pyydettiin 
kirjallinen suostumus

• Albumit haettiin kodeista tai kodit toimittivat 
ne Ojalaan. Kuvia haettaessa  pyrittiin j py
selvittämään kuvausajat ja kuvien henkilöt ja 
kuvaus kohteet yhdessä luovuttajan kanssa y j

• Kuvat skannattiin ja niistä valmistettiin 
pinnakkaiset eli paperikopiot joissa olivatpinnakkaiset eli paperikopiot, joissa olivat 
skannatut kuvat pienoiskoossa 



Vaihe 1 jatkuuVaihe 1 jatkuu

• Kuvien noutajat palauttivat albumit ja pyrkivät 
saamaan kuvista lisätietoa, joka kirjoitettiin j j
paperille eli pinnakkaisiin 

• Arvio vaiheen 1 työmäärästä on todella vaikea• Arvio vaiheen 1 työmäärästä on todella vaikea 
tehdä. Joka tapauksessa suurin aika kului 
k l lkuvien tietojen selvittelyyn

• Rohkea veikkaus kokonaistyömääräksi onRohkea veikkaus kokonaistyömääräksi on 

2- 3 kuukautta





Vaihe 2: Valokuvien skannausVaihe 2: Valokuvien skannaus  

S t ki ää i J kk Oj l• Sen teki pääosin Jaakko Ojala. 
• Skannausta teki myös 4 nuorta palkattuna: Emmi 

Kimppa Tiia Kinnunen Tuua Nummi ja SampsaKimppa, Tiia Kinnunen, Tuua Nummi ja Sampsa 
Järnfors

• Skannattuja kuvatiedostoja myös jonkin verran• Skannattuja kuvatiedostoja myös jonkin verran 
korjailtiin kuvankäsittelyohjelman avulla  

• Netissä olevien kuvien lisäksi skannattiin ainakin• Netissä olevien kuvien lisäksi skannattiin ainakin 
sama määrä kuvia, joita ei puutteellisten tietojen 
takia siirretty palvelimelley p



Vaihe 2 jatkuuVaihe 2 jatkuu

• Tarvittava kokonaisaika on myös vaikea 
arvioitava ja teenkin sen käyttäen tietona j y
omia skannauskokemuksiani 

• 100 kuvaa/päivä• 100 kuvaa/päivä

• Kokonaisaika noin 6 kuukautta





Vaihe 3: Kuvien siirto palvelimelleVaihe 3: Kuvien siirto palvelimelle

• Kuvien siirtäjille toimitettiin kuvatiedostot CD: 
lle poltettuna ja mukana oli pinnakkainen, p j p
johon oli kirjoitettu kuvaan liittyvät tiedot

• Kukin teki siirtämisen kotoa käsin omien• Kukin teki siirtämisen kotoa käsin omien 
tietokoneittensa avulla

• Siirrossa käytettiin Köyliö-seuran ostamaa 
valokuvien siirto- ja tallennusohjelmaavalokuvien siirto ja tallennusohjelmaa



Vaihe 3 jatkuuVaihe 3 jatkuu

• Siirto oli hidasta, sillä eritoten kuviin liittyvien 
tietojen kirjaaminen oli työlästä j j y

• Vauhti oli noin 30 kuvaa päivässä

K k i ö ää ä li 8 9 k k• Kokonaistyömäärä oli 8-9 kuukautta





Nordlund Tuula 788

Salmi Mirja 592

Valjanen Veikko 475

Simula Ilpo 379

Cedercreutz Axel 362

Kylänpää Aulis 349



Laine Matti 542

Routama Risto 181

Surve Pertti 139

Laine Pentti 138

Virtanen Jari 128Virtanen Jari 128

Väinölä Pekka 62



Vaihe 4: Siirtojen tarkastusVaihe 4: Siirtojen tarkastus

• Kaikki siirretyt kuvat tarkastettiin ns. kolmen 
koplan toimesta: Martti Erkkilä, Pentti Vuotila p
ja Kalevi Salmi 

• Hankeaika jaettiin 2 viikon jaksoihin ja kukin• Hankeaika jaettiin 2 viikon jaksoihin ja kukin 
tarkasti oman jaksonsa aikana tulleet kuvat

• Parhaimpina aikoina uusia kuvia tuli kahdessa 
viikossa hiukan yli 500viikossa hiukan yli 500 



Vaihe 4 jatkuuVaihe 4 jatkuu

• Kuvien tarkastamisen tarve selvisi aika pian 
siirtojen alettua. j

• Kukaan ei voi olla täydellinen ja eri ihmisille 
tuli virheitä eri määrät Kaikki mahdollisettuli virheitä eri määrät. Kaikki mahdolliset 
virheet tulivat tehdyiksi 

• Kokonaistyömäärä tarkastuksissa oli noin 

2- 3 kuukautta2- 3 kuukautta  





Vaihe 5: YleistäVaihe 5: Yleistä

• Yllä olleisiin vaiheisiin liittymättömiä tehtäviä 
oli vaikka minkälaisia, joita en erikseen edes j
yritä luetella   

• Seija Ojala Jaakko Ojala ja Kalevi Salmi olivat• Seija Ojala, Jaakko Ojala ja Kalevi Salmi olivat 
siis kiinni muissa hankkeen tehtävissä ainakin 

k k k k4-6 kuukautta kukin, 

yhteensä siis 12-18 kuukauttayhteensä siis 12 18 kuukautta 



Koululais ja nuoriso osuusKoululais- ja nuoriso-osuus

• ELY- keskuksen myöntäessä rahoituksen se 
myös edellytti, että hankkeessa on koululais-y y
ja nuoriso- osuus

• Sitä toteutettiin palkkaamalla neljä nuorta• Sitä toteutettiin palkkaamalla neljä nuorta 
hankkeeseen, tosin vain pieniksi ajoiksi 

• Yhteistyö Köyliön koululaitoksen kanssa sujui, 
mutta tiettyjä vaikeuksia oli sovittaamutta tiettyjä vaikeuksia oli sovittaa 
toiveitamme koulujen ohjelmaan 



Koululais ja nuoriso osuus jatkuuKoululais- ja nuoriso- osuus jatkuu

h i h k l i i• Yhteistyötä hankaloitti myös se, että 
koululaitoksen energia jouduttiin 
kohdistamaan ”koulujen lopettamiseen” 

• Parhaiten yhteisyö toteutui Vuorenmaan y y
koulun kanssa, silloin kun se vielä oli olemassa 

• Opettaja Ari Liukko- Sipi Vuorenmaalla oliOpettaja Ari Liukko Sipi Vuorenmaalla oli 
yhdyshenkilönä hankkeeseen  
T i lt k l l it k it ki h öd i• Toisaalta koululaitos kuitenkin hyödynsi 
Köyliön valokuvat - arkistoa työskentelyssään  





Valokuvaillat ja muut tilaisuudetValokuvaillat ja muut tilaisuudet

• Hankkeessa korostui yhteistyö ja koordinointi

• Kalevi Salmi järjesti noin 40 eri tilaisuutta:Kalevi Salmi järjesti noin 40 eri tilaisuutta: 
Valokuvailtoja, asioiden organisointikokouksia 
ja muuten vaan tapahtumia tekemisenja muuten vaan tapahtumia tekemisen 
yhteensovittamiseksi

• Hankkeessa muodostui tärkeäksi yhteistyö 
köyliöläislähtöisten henkilöiden kanssa, jotkaköyliöläislähtöisten henkilöiden kanssa, jotka 
asuvat etelä- Suomen suurissa  kaupungeissa



Valokuvaillat ja muut JatkuuValokuvaillat ja muut…. Jatkuu 

• Valokuvaillat järjestettiin, kahteen kertaan, 
Tampereella, Porissa, Raumalla, Turussa ja p j
Helsingin seudulla 

• Valtaosa valokuvien siirtäjistä löytyi näiden• Valtaosa valokuvien siirtäjistä löytyi näiden 
iltojen kautta 





KokonaistyömääräKokonaistyömäärä

• Kaikki työt yhteensä 2,5- 3 vuotta

• Toivon, ettei kukaan hermostu omanToivon, ettei kukaan hermostu oman 
osuutensa mahdollisesta väärästä arvioinnista, 
sillä tarkoituksena oli kumminkin vain antaasillä tarkoituksena oli kumminkin vain antaa 

summittainen kuva siitä mittaluokasta, mitä 
hanke on tarkoittanut 





Nimi muuttuu 1 11 2012Nimi muuttuu 1.11.2012

• Tähän mennessä on  • Jatkossa on syytä siis 
lähinnä puhuttu KUVA-
hankkeesta(, jonka 

käyttää vain nimeä 
KÖYLIÖN VALOKUVAT-

aikana kuvia siirtämällä 
on synnytetty Köyliön 

ARKISTO, koska 
hanketta ei enää ole 

valokuvat – arkisto)



Onko jatkossa syytä huoleen?Onko jatkossa syytä huoleen?



Ei vaaraa 

Rahoitus on 
varmistettuvarmistettu 
ainakin 2 
seuraavaksi 
vuodeksivuodeksi 



On pelätty että työ meni hukkaan!On pelätty, että työ meni hukkaan!  

• Tehty mahtava työ ei ole ollut turhaa eikä 
mene hukkaan, sillä olemassa olevat 
kuvatiedostot voidaan milloin vain ottaa 
palvelimelta talteen ja säilyttää vaikkapalvelimelta talteen ja säilyttää vaikka 
”kassakaapissa”

k l l ll• Sen sijaan kuvien pitämisestä palvelimella ja 
katsottavissa pitää maksaa ja niiltä osin on 
voitava riittävä rahoitus varmistaa   



Palvelimella pysymisen hinta?Palvelimella pysymisen hinta?

• Palvelintilamaksut noin 120 euroa/ kkPalvelintilamaksut noin 120 euroa/ kk  
(Jatkuvasti kuvia uudistava palvelu, 
ultranopeat verkkoyhteydet ja ylläpito)ultranopeat verkkoyhteydet ja ylläpito)                     

• Muut kulut ovat noin 80 euroa/ kk 

• Summat ovat minimimaksuja, joilla on laskettu 
nipin napin pärjättävännipin napin pärjättävän 



Kahden vuoden sitoumus 1Kahden vuoden sitoumus-1 

• Kokonaiskulut 2400 e/vuosi 

• Köyliö-seura maksaa tästä puolet ja KöyliönKöyliö seura maksaa tästä puolet ja Köyliön 
kunta toisen puolen

Kö liö i h k ”k ikki ”• Köyliö-seura sitoutuu hakemaan ”kaikkia” 
mahdollisia apurahoja

• Jos rahaa saadaan, summat vähentävät 
tasapuolisesti molempien osapuolientasapuolisesti molempien osapuolien 
maksuosuuksia 



Kahden vuoden sitoumus 2Kahden vuoden sitoumus-2 

• Köyliö-seura sitoutuu siirtämään jonkin verran 
uusiakin kuvia arkistoon

• Korjailemaan ja lisäilemään kuvien tietoja 

P i k h k ii jä k i• Poistamaan kahteen kertaan siirrettyjä kuvia 

• Lisäksi Köyliö-seura mahdollisuuksiensa y
puitteissa pyrkii auttamaan Köyliön kuntaa 
kuntamarkkinoinnissakuntamarkkinoinnissa 



Ei rahan saanti helppoa oleEi rahan saanti helppoa ole 

Köyliö-seura anoi vuonna 2012:Köyliö seura anoi vuonna 2012:

• Apurahaa tähän tarkoitukseen 
K l i h S k l h lKulttuurirahaston Satakunnan aluerahastolta -
ei saanut

• Apurahaa Jenny ja Antti Wihurin rahastolta - ei 
saanutsaanut 





Suunnitelmia syksyksi 2013Suunnitelmia syksyksi 2013

2013-2014

• Yhteistyössä 

Vuorenmaan koululla 1981

Pyhäjärviseudun 
aikuisopiston kanssa kurssi, 
j k k l öjonka kuluessa myös 
korjaillaan Köyliön valokuvat 
- arkiston kuvien tietojaarkiston kuvien tietoja 

• Opiskelu on KIVAA



Hartaita toiveitaHartaita toiveita

kää i k li fi/k• Menkää osoitteeseen www.koylio-seura.fi/kuva
• Katsokaa vähintään itseänne koskevat kuvat ja 

mielellään koko suvun kuvat
• Tarkistakaa löytyykö kuvien tiedoista virheitä tai y yy

onko teillä lisätietoja niistä 
• Ilmoittakaa virheistä osoitteellaIlmoittakaa virheistä osoitteella 

kalevi.salmi@fimnet.fi tai suoraan ohjelmassa 
olevan sähköpostin kautta p




















