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Johdanto 

Yttilän Museokoulu on Yttilän kyläyhdistyksen ylläpitämä museo ja kulttuurita-
lo, joka toimii Köyliön ensimmäisessä koulussa Pyhän Henrikintien varrella 
maakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä.  Yttilän Museokouluun on 
kerätty Köyliön lopetettujen koulujen esineistöä, oppi- ja koulukirjoja sekä arkis-
tomateriaalia. Museo on avoinna vain erikseen sovittaessa. Avoinnapidosta ja 
museon ylläpidosta vastaa Yttilän Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Sari Minko-
vitsch.  

Leader Pyhäjärviseudun tukemaan Köyliö-seura ry:n Museotaksvärkki-hank-
keen hankesuunnitelmaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi laatia Yttilän Museo-
koululle kokoelmapoliittinen ohjelma käyttösuunnitelman sekä käyttökokoelmiin 
kuuluvien esinekokoelmien inventoinnin ja luetteloinnin lisäksi. Hankesuunni-
telmassa todetaan, että: 

	 Hankkeessa Köyliön Museokoulun osalta on tavoitteena luoda käyttösuunnitelman ja 
	 kokoelmapoliittisen suunnitelman kautta selvät pelisäännöt koulun toimimiselle sekä 
	 epävirallisena museona että nyt kyläyhdistyksen omistamana kylätalona. Kyläyhdistys 
	 tarvitsee kiinteistön kehittämiselle kuntaomistajaa selkeämmät ohjeet ja mahdollisuudet. 

Kokoelmapolitiikka toimii ikään kuin Yttilän museokoulun käsikirjana, jossa esi-
tellään museon kokoelmat ja niiden syntyhistoria sekä kokoelmien kartuttami-
sen, ylläpidon ja saavutettavuuden periaatteet. Tavoitteena on ylläpitää aineistoa 
siten, että ne tulevat säilymään myös tuleville sukupolville. Käyttösuunnitelman 
tavoitteena on puolestaan ohjata museon, mutta etenkin kulttuuritalon suunni-
telmallisempaa toimintaa.  
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Kokoelmapolitiikka 
Yttilän koulun historia ja kokoelman synty 

K. E. Klintin kuvaama Yttilän koulu. Kuva: Köyliön Valokuvat-arkisto. 

Ensimmäinen maininta kansakoulun perustamisesta Köyliöön löytyy kuntako-
kouksen vuoden 1872 pöytäkirjasta, jossa kuvernöörin tiedustellessa kansanvalis-
tuksesta vastattiin, että kunta ei voi perustaa kansakoulua.  Kunnat saivat valtiol-
ta ns. viinarahoja, jotka Köyliön kunta päätti tallettaa kansakoululaitoksen poh-
jarahastoksi.  Kun vuonna 1877 kuvernööri puuttui uudelleen kouluasiaan Köy-
liön kuntakokouksessa, todettiin viinarahoja tähän mennessä kertyneen 2800 
markkaa. Kuvernöörin päätöksestä päätettiin perustaa kuntaan kansakoulu, 
jonka rakentamista ja ylläpitoa varten perustettiin komitea. Kirkkoherra Claes 
Sumeliuksen koolle kutsuma komitea kokoontui ensimmäisen kerran kuitenkin 
vasta vuonna 1879. 

Koulun Koulun perustaminen aiheutti erimielisyyksiä, kun kaikki säätyläiset 
kirkkoherraa myöten ja lähes kaikki maanomistajat olivat perustamisen puolesta, 
kun taas torpparit ja maatyöväki (mm. itselliset) olivat sitä vastaan. Torppareille-
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han kouluhanke tiesi lisärasituksia ainakin perustöiden muodossa. Koulun pai-
kasta syntyi myös lihava riita. Köyliön kirkkoherra ehdotti Yttilän Ottaa, kun 
taas komitean enemmistö vapaaherra Cedercreutz etunenässä piti soveliaimpa-
na paikkana Vanhankartanon mailla sijaitsevaa Utterin torpan lähistöä. Vapaa-
herra Cedercreutz lupasi myös lahjoittaa tulevalle koululle sisustuksen ja opetus-
välineet ja tontinkin, jos koulu perustettaisiin kartanon maille. Riita koulun pai-
kasta päättyi komitean enemmistön hyväksi. Yttilän kansakoulu rakennettiin Ut-
terin torpan lähistölle. 

Koulun rakentaminen alkoi vuonna 1880 kauppias Henrik Winnarin piirustus-
ten pohjalta. Heinäkuun puolivälissä vuonna 1880 koulurakennus oli jo saanut 
katon "päänsä päälle". Työnjohtajana toimi muurarimestari K.G. Willing, joka 

ikuisti koulun palomuuriin nimensä ja valmis-
tusvuoden. Koulu valmistui lopulta vuonna 
1881. Alarakennus eli piharakennus sekä ulko-
rivi eli talousrakennus valmistuivat vuonna 
1883. Piharakennusta käytettiin vuosina 1884-
1900 kunnanhuoneena ja samassa rakennuk-
sessa asui myös kätilö. Ennen rakennuksen 
valmistumista koulu toimi väliaikaisesti Yttilän 
Mikontalossa nykyisessä Vännilässä, josta oli 
vuokrattu pirtti luokkahuoneeksi ja peräkama-
rit opettajan asunnoksi. Ensimmäiseksi opetta-
jaksi saatiin Jyväskylän seminaarista valmistu-
nut Iida Sandström. Hän toimi Yttilän koulun 
opettajana kuolemaansa asti vuoteen 1911.  

Iida Sandström. Kuva: Köyliön Valokuvat-arkisto. 

Vanhankartanon omistaja, vapaaherra Axel Cedercreutz perheineen olivat alus-
ta alkaen koulun tuki ja turva, jolloin kartano vastasi pitkälti kustannuksista. Al-
kuvuosina koulu olikin tavallaan yksityiskoulu. Myöhemmin koulun taloudelli-
sesta tuesta vastasivat Köyliönsaari, Pajula, Tuohiniemi, Pehula, Vellinkylä, 
Uusimaa, Yttilä ja Kankaanpää. Kuitenkaan Vanhankartanon väen ystävällisyys 
ei loppunut tähän vaan perinteeksi muodostui, että kartanon väki saapui joka 
vuosi koulun kuusijuhlaan tuoden jokaiselle oppilaalle pienen lahjan. Tämä pe-
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rinne jatkui 1960-luvulle asti, jonka jälkeen vapaaherratar Marianne Cederc-
reutz lahjoitti huomattavan summan koulun kirjaston kartuttamiseen.  

Yttilän koulu toimi yksitoista vuotta Köyliön ainoana kouluna. Oppilaita tuli 
koko kunnan alueelta ja osa oppilaista majoitettiin Yttilän taloihin. Oppilasmää-
rän kasvaessa perustettiin apuopettajan virka vuonna 1899. Tätä virkaa hoiti 
vuosina 1903-1919 Ilta Nuotio. Puuseppä F. Rönnberg vastasi poikien käsitöistä 
vuosina 1882-1892 ja veistonopettaja Kalle Salonen vuosina 1892-1911. Ida 
Sandströmin jälkeen johtajaopettajana toimi vuosina 1911-1918 T. E. Soini. Pi-
simmän opetustyön tekivät opettajapariskunta Lyyli (1920-1957) ja Antti (1918-
1956) Kovanen. Heidän jälkeen opettajina toimivat pariskunta Alpo (1957-1971) 
ja Helga (1957-1959, 1968-1979) Heino.  

Muutoksia Yttilän koulupiirissä tapahtui, kun erillinen alakoulu perustettiin 
Kankaanpäähän vuonna 1925 ja vuotta myöhemmin Tuohiniemeen. Tällöin 
Yttilän koulupiiri muuttui neliopettajaiseksi. Kankaanpäässä opettajana toimi 
alakoulun loppumiseen asti vuoteen 1958 Elma Tuomola ja Tuohiniemessä 
opettajana toimi puolestaan alakoulun lakkautumiseen asti vuoteen 1968 Taimi 
Varpia. 

Suurimmat muutokset kuitenkin olivat, kun vuonna 1958 Kankaanpään koulu 
perustettiin ja jaettiin omaksi koulupiiriksi. Jaon jälkeen Yttilän koulupiiriin jäi-
vät Hankaankorven, Tuohiniemen, Pehulan, Vellinkylän, Uudenmaan ja Yttilän 
kylät sekä muutama yksittäinen tila Karhialta.  

Vuonna 1972 tehtiin jälleen uusi koulupiirijako, kun Köyliö maamme ensim-
mäisten kuntien joukossa siirtyi peruskoulujärjestelmään. Tällöin Yttilän koulu-
piiri lakkautettiin ja liitettiin Kankaanpäähän. Opetus vanhassa koulurakennuk-
sessa jatkui kuitenkin kevääseen 1979, jolloin sen melkein sata vuotta kestänyt 
toiminta päättyi. 

Köyliön kunnanhallituksen kokouksessa 18.4.1977 päätettiin Yttilän koulusta 
perustaa museokoulu, johon kerättäisiin lakkautetuista kouluista museoarvoiset 
esineet ja koulukirjat. Toiveena myös oli, että museoesineet luetteloitaisiin ja 
Museokoulusta tehtäisiin museoesite, mutta nämä jäivät toteuttamatta. Entisessä 
opettajan asunnossa ja pienessä luokkahuoneessa toimi kansalaisopiston kudon-
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tapiiri. Isompaan luokkahuoneeseen on sijoitettu museoesineet ja tila toimi soit-
tokunnan harjoitustilana sekä kylätoimikunnan kokouspaikkana. Piharakennuk-
sen käsityöluokasta kunnostettiin nuorisotila. Talousrakennus toimii varastona.  

Vuonna 2015 Köyliön kunta myi Yttilän Museokoulun Yttilän kyläyhdistys ry:l-
le, joka ylläpitää Museokoulun toimintaa sekä museon että koko kylän yhteisen 
kulttuuritalon osalta.  

Esinekokoelmien nykytila  

Suurin osa Yttilän Museokoulun esineistä ovat kouluun ja koulutoimintaan liit-
tyviä esineitä. Museoarvoiset esineet on kerätty aikoinaan Yttilän lopetetuista 
kouluista. Samalla kartutettiin myös koulu- ja oppikirjakokoelmia. Piharaken-
nuksessa sijaitsevat omina kokoelminaan myös opettajapariskunta Kovasen 
1930-luvulla aloittama maatalousesineiden kokoelma sekä Kepolan kylästä 
2000-luvun alkupuolella siirretty Pauli Mattilan suutarinverstaaseen kuuluva 
esineistö. Vain muutamista yksittäisistä esineistä on hankinta- tai lahjoittaja tie-
dot tallella. Mm. vyötiäisen, lentokalan ja sahakalan leuan on merkintöjen mu-
kaan hankkinut Arvi Huhtinen vuosina 1916-1931 tehtyjen ulkomaanmatkojen 
yhteydessä. Viimeisimmät kouluaiheiset lahjoitukset ovat Lallin koulun ikkuna-
vitriinistä, jotka lahjoitettiin Yttilän Museokoululle vuonna 2016. Museokoulun 
esineistö kuuluu käyttökokoelmiin, joka tarkoittaa sitä, että suurinta osaa esineitä 
saa esineen kunnon mukaan koskea ja käsitellä sen mukaan, mitä esinettä on ai-
emminkin käytön mukaan käsitelty. Suurin osa koululuokan esineitä ovat olleet 
opetuksen havaintovälineitä. 

Museotaksvärkki-hankkeen tavoitteena oli päivittää Köyliön museoiden esineko-
koelmat ja –luettelot tähän päivään sekä inventoinnin yhteydessä valokuvata 
kaikki museoiden esineet. Yhtenä kohteena oli Yttilän Museokoulu, josta aiem-
paa varsinaista esineluetteloa ei oltu tehty, lukuun ottamatta huonekohtaisia in-
ventointeja. Museotaksvärkki-hankkeen hankesuunnitelmaan on Yttilän Museo-
koulun osalta kirjattu seuraavaa:  

	 Inventoida kevyesti ja digitoida Köyliön Museokoulun kokoelmasta kattava otos.  
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Museokoululle laadittiin hankkeen aikana ns. kevyt luettelointi, mikä tarkoitti 
sitä, että käyttökokoelmiin kuuluvista esineistä kirjattiin Exceliin vain tärkeim-
mät tiedot, kuten mm. esineen nimi, lyhyt kuvaus, materiaali, valmistaja, ajoitus, 
hankintatiedot, merkinnät sekä sijainti. Luetteloinnista vastasivat allekirjoittanut 
sekä Sari Minkovitsch.  

Esinevalokuvaus ja -inventointi toteutettiin talkoovoimin kesällä ja syksyllä 2017. 
Valokuvaajina toimivat Jaakko Ojala, joka kuvasi kaikki kouluesineistöt ja Emilia 
Helminen, joka valokuvasi puolestaan piharakennuksen maatalousaiheiset sekä 
suutarinverstaan esineistöt. Kaiken kaikkiaan talkoita pidettiin viidet, joihin osal-
listui yhteensä kolmetoista talkoolaista. Esineitä valokuvattiin ja luetteloitiin yh-
teensä 589, joista kouluesineistöön kuuluu 400 esinettä, maatalousaiheisia esinei-
tä on 100 ja suutarinvertaan esineistöä 89. Valokuvaamatta ja luetteloimatta jäi-
vät esineet, jotka olivat pahasti rikki ja esineet, jotka eivät selkeästi kuuluneet Yt-
tilän koulutoimintaan. Suurin osa esineistä on hyväkuntoisia. Inventoinnin yh-
teydessä poistimme kokoelmista muutaman huonokuntoisen esineen, kuten hiir-
ten syömät nahkakengät, jotka olivat toimineet useita vuosia hiirten pesänä.  

Kuvat: Jaakko Ojala, Emilia Helminen. 

Yttilän Museokoulu ei ole virallisesti museoksi luokiteltu museo, vaan museota 
ylläpidetään Yttilän kyläyhdistyksen voimin. Luettelointia ei näin ollen tehty Sa-
takunnan Museon ylläpitämään tietokantaan. Esinetieodot ja –kuvat on kuiten-
kin siirretty alkuvuodesta 2018 Köyliön valokuvat-arkistoon, josta ne ovat digi-
taalisesti kaikkien saavutettavissa. Köyliön valokuvat-arkisto löytyy täältä:  
http://www.koylio-seura.fi/default2.asp?active_page_id=354  

Lisäksi Yttilän Museokoulun arkistomateriaali käytiin hyvin kevyesti läpi ja ylös 
kirjattiin vain ne kirjat ja materiaalit, jotka liittyvät Köyliöön sekä tietysti merkit-
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tävimmät koulutoimintaan liittyvät opetusmateriaalit. Luettelointi suoritettiin 
tiloittain ja kaapeittain. Yhteensä Exceliin kirjattiin 93 kirjaa ja arkistoaineistoa.  

Esinekokoelmien kartuttaminen 

Yttilän Museokoulu tallentaa nimenomaan Köyliön alueen kouluaineistoa. Esi-
neistön kartutus aloitettiin 1980-luvulla ja suurin osa esineistä on koulutoimin-
taan liittyvää esineistöä, jotka ajoittuvat 1900-luvun alkupuolelta 1970-luvulle. 
Piharakennukseen on puolestaan kerätty maatalousaiheista esineistöä, joista suu-
rin osa ajoittuu mahdollisesti 1900-luvun alkupuolella. Pauli Mattilan suutarin-
verstaan esineet puolestaan ajoittuu mahdollisesti 1900-luvun puoleenväliin vai-
heille.  

Yttilän Museokoululle on jo nyt karttunut arvokas kouluaineisto Köyliön alueen 
koulutoiminnasta. Museokoulu ei toteuta tallennusta valtakunnallisesti, vaan 
pääpaino on Köyliön alueen kouluhistorian tallennuksessa. Jatkossa kokoelmien 
kartuttamisessa on huomioitava, että museo ei toimi varastona, jonne vastaano-
tetaan mitä tahansa materiaalia. Kartuntakohteena ovat Köyliön alueen 
koulutoimintaan liittyvä aineisto, jota ei löydy jo ennestään Museo-
koulun kokoelmista ja josta löytyy mahdollisimman kattavat kon-
tekstitiedot sekä tärkeää on, että objekti ehjä.  

Museokoulun kokoelmat ovat karttuneet niin sanotun passiivisen kartunnan 
myötä eli aloitteentekijänä on toiminut objektin lahjoittaja. Aktiivinen kartunta 
voisi tulevaisuudessa keskittyä jo olemassa olevien aineistojen kontekstitietojen 
kartuttamiseen, mikä voisi olla myös osa Yttilän Museokoulun käyttösuunnitel-
maa.  

Esineprosessi 

Yttilän Museokoulun osalta yleistä on, että lahjoittajalla on yksi tai kaksi objektia 
lahjoitettavana museolle. Esineprosessissa kuvataan, millaisten työvaiheiden 
kautta esine siirtyy osaksi Museokoulun kokoelmaa.  
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Kun lahjoittaja tarjoaa esinettä Museokoulun kokoelmiin, on tärkeää jo heti 
aluksi ottaa ylös esineen perustiedot, esineen taustasta ja kunnosta sekä kirjata 
ylös lahjoittajan tiedot. Jos on mahdollista, voi esineestä pyytää valokuva nähtä-
väksi tai sopia tapaaminen. Mikäli esine ei kuulu Museokoulun keruupiiriin eli 
kyseessä ei ole Köyliön alueen kouluaineistoon liittyvä esine tai sille ei ole tiedos-
sa soveltuvampaa kokoelmaa esimerkiksi jossain muussa museossa (Tuiskulan 
Torpparimuseo, Räisälä-museo), tulee tehdä kielteinen päätös esineen vastaanot-
tamisesta Museokoulun kokoelmiin.  

Esineen vastaanottaessa lahjoittajaa haastatellaan tarvittaessa uudelleen, jotta 
esineen historiaan, käyttöön, valmistukseen ja omistussuhteisiin liittyvä tieto 
saadaan tallennettua. Tärkeää on myös kirjata ylös lahjoittajan henkilöhistoria, 
kuten syntymäaika ja –paikka, ammatti ja koulutus.  

Vastaanoton yhteydessä täytetään luovutusasiakirja (kts. liite 1), johon kirjataan 
lahjoittajan yhteystiedot ja lahjoituksen sisältö. Asiakirja täytetään kahtena kap-
paleena, joista luovuttaja saa toisen ja vastaanottaja toisen kappaleen.  

Luovutuksen yhteydessä esine saa juoksevan esinenumeron, joka Museokoulun 
tapauksessa on esineluettelon seuraava vapaa numero esim. YMK 427. Esineen 
kunto ja puhtaus tarkistetaan ja tarkkaillaan ettei esineessä ole tuholaisia, jotka 
voisivat tuhota olemassa olevan kokoelman.  

Luettelointi tapahtuu olemassa olevaan Excel-taulukkoon, johon kirjataan luo-
vutuksen yhteydessä kerätyt tiedot sekä kuvataan esine lyhyesti. Tämän lisäksi 
esine digikuvataan ja esineeseen merkitään numero, joka kiinnitetään esineeseen 
asianmukaisesti ja pysyvästi. Esim. puu- ja paperimateriaaliin lyijykynällä, teks-
tiileihin esinenumero kirjataan kanttinauhaan, joka ommellaan tekstiilin nurjalle 
puolelle ja metalliin ja lasiin numero merkitään maalikynällä.  

Poistoperiaate 

Epäsopivuus tai merkityksettömyys tarkoittaa sitä, ettei objekti sovi 
museon kokoelmiin. 
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Objektista ei ole tietoa. Esineen tai muun materiaalin kontekstitiedot puut-
tuvat, jolloin sitä ei voi käyttää historiallisena lähteenä.  

Huonokuntoisuus. Esine on erittäin huonokuntoinen, eikä sitä voi enää pe-
lastaa ja saattaa jopa vaarantaa kokoelman muut objektit.  

Korkeat säilytyskustannukset. Objektin säilyttäminen aiheuttaa museolle 
kohtuuttomat säilytys- ja ylläpitokustannukset.  

Objektista on kaksoiskappaleet. Vastaavanlainen objekti on jo museon 
kokoelmissa.  

Poistoprosessin eri vaihtoehdot ovat:  

1. Objekti siirretään rekvisiitta- tai opetuskokoelmaan.  
2. Objekti lahjoitetaan toisen museon kokoelmiin.  
3. Objekti palautetaan lahjoittajalle.  
4. Objekti myydään tai lahjoitetaan (ICOM:n eettisten ohjeiden mukaisesti 

objektin myynnistä saadut tulot on käytettävä museon kokoelmatyön hy-
väksi).  

5. Objekti tuhotaan.  

Ennen poistoa esine valokuvataan ja luettelointitiedot tarkistetaan ja tarvittaessa 
täydennetään. Esineen tietoihin merkitään tieto poistosta. Huomioitavaa on, 
että esinettä poistaessa esine rikotaan osiin ja esinenumero poistetaan siten, ettei 
se ole enää selkeänä näkyvissä sekä mahdollisuuksien mukaan esineen osat kier-
rätetään.  

Museoliiton Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -verkkojulkaisusta löytyy hyödyllistä 
tietoa kokoelmien poistoista: http://www.museoliitto.fi/doc/verkkojulkaisut/
Kokoelmapoistojen_hyvat_kaytannot.pdf   
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Museon hoito  

Museotilojen siivoaminen kuuluu osana museoiden ylläpitoa sekä suunnitelmal-
lisella ja jatkuvalla siivouksella ennaltaehkäistään vauriot ja vahingot. Siivous on 
ennen kaikkea rakennusten arvoa säilyttävää toimintaa. Keskeistä on pitää tilat 
puhtaina. Esineiden hoito suoritetaan paljon harvemmin. Museoiden siivoukses-
sa käytetään tavallisia kotitalouksissa käytettäviä välineitä, mutta liiallista veden-
käyttöä tulee välttää. Tärkeintä siivotessa on kuitenkin huomioida esinekokoel-
mien turvallisuus. Talvella suljettuna olevissa museoissa keskeiset siivousajan-
kohdat ovat kevät, jolloin museo avataan, sekä syksy, jolloin museo suljetaan.  

Perussiivous:  

- Lattiat lakaistaan tai imuroidaan. 
- Näkyvä irtolika, kuten pöly, roskat ja kuolleet hyönteiset poistetaan pinnoilta.  
- Likaiset, maalatut lattiat kuiva- tai nihkeäpyyhitään.  
- Matot imuroidaan. 
- Roskakorit tyhjennetään ja saniteettitilat siivotaan.  

Lisäksi:  

- Näyttelytilat tuuletetaan.  
- Tarkkaillaan tuhohyönteisten näkymistä.  

Vuosisiivous:  

- Hyväkuntoiset ikkunat pestään.  
- Seinät ja katot imuroidaan varovasti. Tapettiseinistä poistetaan seitit ja pölyt 

lampaankarvahuiskulla.  
- Museon ullakot ja vintit siivotaan.  
- Esinevitriinit ja -kaapit puhdistetaan. Siivouksen ajaksi esineet siirretään tur-

vaan.  
- Pyyhitään pölyt lampaankarvahuiskulla sellaisista esillä olevista museoesi-

neistä, jotka kestävät puhdistusta.  
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Museo kesäkuntoon:  

- Varaa aikaa riittävästi.  
- Museon lämmittäminen, kuivattaminen ja tuulettaminen aloitetaan varovas-

ti.  
- Piha-alue kunnostetaan ja korjataan tarvittaessa rakennukset ja rakenteet. 
- Museon vuosisiivous on hyvä ajoittaa keväälle.  
- Esineiden kunto tarkistetaan ja puhdistetaan varovasti tarpeen mukaan.  

Museo talvikuntoon:  

- Museon sulkemiseen liittyvät tehtävät aloitetaan ennen kuin säät muuttuvat 
viileiksi ja kosteiksi.  

- Museorakennuksessa tehdään vedetön syyssiivous. Lattiat, ikkunalaudat, jal-
kalistat, hyllyt, komerot, kaapit ja säilytystilat imuroidaan tai lakaistaan ja 
pyyhitään kuivilla tai nihkeillä mikrokuituliinoilla.  

- Ikkunoiden kunto tarkistetaan. Haalistavan kevätauringon varalta ikkunoihin 
asetetaan suojaverhot.  

- Ilmanvaihto tarkistetaan.  
- Huolehditaan tilkinnästä, jotteivät jyrsijät pääse paikkoihin, joihin ne eivät 

kuulu.  
- Talvella on välttämätöntä säännöllisin väliajoin tehdä tarkastuskäyntejä 

museolle.  

Lisätietoja paikallismuseoiden hoidosta voit lukea Museoviraston Opas paikallis-
museon hoitoon -julkaisusta, joka löytyy osoitteesta: http://www.nba.fi/fi/File/
2587/opas-paikallismuseon-hoitamiseen.pdf  

Käyttösuunnitelma 

Köyliö-seura ry:n Museotaksvärkki-hankkeen tavoitteena on Yttilän Museokoulu 
osalta toteuttaa osallistava käyttösuunnitelma. Köyliön kunta myi Museokoulun 
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Yttilän kyläyhdistys ry:lle ja kunnan toivomuksena oli, että kyläyhdistys kehittäi-
sin Museokoulun toimintaa. Museotaksvärkki-hanke osallistuu yhdessä kyläyh-
distyksen kanssa kehittämään Museokoulun toimintaa ja aktivoimaan kyläläisiä. 
Käyttösuunnitelman ovat laatinut Museotaksvärkki-hankkeen hanketyöntekijä 
Hanna Jaakola ja Yttilän kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Sari Minkovitsch.  

Päärakennus  

Koulutoiminnan loputtua Museokoululla on ollut aktiivista toimintaa jo vajaan 
neljänkymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä Museokoulun sisätilat ovat kylä-
läisten kudonnan ja käsityön harrastajien käytössä sekä yhdistysten toiminta- ja 
kokouspaikkana. 

Iso luokkahuone. Kuva: Jaakko Ojala. 

Iso luokkahuone on säilytetty mahdollisimman vähin muutoksin vanhassa asus-
saan kertomassa entisajan koulunkäynnistä. Suurin osa vanhasta kouluesineistös-
tä on esillä tässä huoneessa. Kylässä asuvat Liisa Palonen ja Ilmo Huhtinen ovat 
tulleet kertomaan vieraileville ryhmille, millaista koulunkäynti oli heidän lap-
suudessaan.  Luokassa vierailevat syksyisin ja keväisin lähikoulujen oppilaat, sil-
loin kun heillä on kotiseutuun liittyviä teema- ja liikuntapäivä tai pieni luokka-
retki. Myös päiväkotiryhmät ovat tulleet katsomaan luokkaa ja samalla leikkineet 
ja syöneet eväitään Museokoulun leikkikentällä. 
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Koska koulun vanhat oppilaat eivät ole aina paikalla kertomassa koulusta, 
museokoululuokkaan tai eteiseen voisi suunnitella pienimuotoisen muutaman 
esitystaulun kokoisen näyttelyn, jossa esitellään vanhaa koulunkäyntiä ja raken-
nuksen omaa historiaa. 

Isossa luokkahuoneessa on järjestetty säännöllisesti luentoja eri aiheista sekä 
musiikillisia tapahtumia ja juhlia. Tilaan mahtuu hyvin noin kolmenkymmenen 
hengen yleisö, silloin kun keskellä olevat koulupulpetit jätetään paikoilleen. 

Pienemmässä luokassa sijaitsevat tällä hetkellä kutojien kangaspuut. Luokka on 
toiminut aiemmin voimistelusalina, josta muistuttavat puolapuut ja voimistelu-
renkaat.  

Entinen voimistelusali on nykyisin kutojien käytössä. Kuva: Jaakko Ojala. 

Talviaikaan opettajan huoneistossa järjestetään kerran kuussa olohuonepäiviä, 
jolloin koululle voi tulla vapaasti seurustelemaan, pelaamaan pelejä tai luke-
maan. Sukututkimusryhmä kokoontuu tiloissa myös kerran kuussa juttelemaan 
ja kertomaan oman tutkimuksen ongelmakohdista. Samalla ryhmä kokoaa yh-
dessä tietokantaa Köyliön torppareista 1860-luvulta 1920-luvun alkuun. Myös 
ompeluseura on kokoontunut opettajan huoneistossa säännöllisesti talviaikaan. 
Huoneisto on vuokrattavissa myös pieniin, enimmillään noin 20 hengen yksityi-
siin tilaisuuksiin. 
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Opettajan huoneisto, johon kuuluu, etuhuone ja takahuone. Kuvat: Jaakko Ojala. 

Vuonna 2018 Yttilän Kyläyhdistys haki Leader-tukea Museokoulun keittiön ja 
saniteettitilojen kunnostukseen. Tilojen kunnostus mahdollistaisin suurempien, 
kuten rippi- ja ylioppilasjuhlien järjestämistä Museokoululla.  

Piharakennus  

Keltaisessa Keltaisessa piharakennuksessa sijaitseva Rompetori on auki kesäai-
kaan iltatorin yhteydessä kerran kuussa tiistai – iltapäivisin sekä Syysmarkkinoil-
la. Tila oli aikaisemmin poikien puukäsityöluokka ja 1980-luvulla nuorisotilana. 
Keltaisen rakennuksen toisessa päädyssä on Kepolan kylästä siirretty Pauli Mat-

tilan suutarinverstas ja opettajapariskunta 
Kovasen 1930-luvulla aloittama vanhojen 
maatalousesineiden kokoelma. Näihin ko-
koelmiin yleisö saa tutustua Museoviikon 
sunnuntaina toukokuussa, Avoimet kylät -
päivillä kesäkuussa sekä Syysmarkkinoiden 
aikaan. Kokoelmia esitellään myös yksit-
täisestä pyynnöstä. 

Piharakennuksen veistosali on nykyään ”rompetorina”. Kuva: Jaakko Ojala. 

Keltaisessa rakennuksessa on nykyisen rompetorin huoneen vieressä vanha keit-
tiöhuone sekä takahuone, joille ei ole määritelty tarkkaa käyttöä. Tällä hetkellä 
keittiötila toimii ovien ja ikkunoiden korjaustilana ja pienessä takahuoneessa on 
sekalaista kouluesineistöä. Keittiötila toimisi vastaisuudessakin hyvin työtilana, 
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johon takahuoneen voisi liittää. Takahuoneessa oleville esineille täytyisi kuiten-
kin löytyä muualta sopiva säilytystila. Vesi- ja viemäriliittymää keittiötilassa ei 
ole enää, ja se on tilan käytössä rajoite. 

Piharivin tuvassa on nykyisin suutarinverstas ja peräkamarissa on esillä maatalouteen liittyvä esineistö. 
Kuvat: Jaakko Ojala. 

Talousrakennus  

Museokoulun talousrakennuksen huonetilat ovat tällä hetkellä säilytystiloina ja 
sellaisina niitä vastaisuudessakin tarvitaan. Tiloissa on myös muiden paikallisten 
seurojen ja yhdistysten tavaroita kuin pelkästään Yttilän kyläyhdistyksen. Ta-
lousrakennuksen tiloista erottuu kehitettäväksi vanha kolmen huonetilan sauna 
(puku-, pesu ja löylyhuone), josta saisi pieni muutoksin yksinkertaisen kesämajoi-
tustilan esimerkiksi Pyhän Henrikintien pyhiinvaeltajille. Tilan teknisinä ongel-
mina ovat vesiliitännän ja käymälän puute. Käymälän voisi toteuttaa puuceenä 
koulun vanhoihin käymäläkoppeihin samassa rakennuksessa, mutta vesiliitäntä 
eristämättömässä kylmässä rakennuksessa on työläämpi toteuttaa.  Vaihtoehtoi-
sesti vanhan saunatilan käyttäjille voisi tarjota mahdollisuutta käyttää Museo-
koulun yhteydessä olevia keittiö- ja käymälätiloja. 

Pihapiiri  

Lasten leikkikenttä Museokoulun eteläisessä päädyssä on ympärivuotisesti pie-
nemmän väen käytössä. Museokoulun leikkikentällä on ohjattua leikkikenttä-
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toimintaa kesäkuussa joka toinen vuosi.  Ohjaajat ovat vuorovuosina joko 
Museokoulun leikkikentällä tai Lallin koulun kentällä. Nuorten leikkikenttäoh-
jaajien palkkaaminen on paikkakunnalla toimivien yhdistysten yhteinen voi-
manponnistus. Leikkikentän välineiden kunnossapito ja nurmikonleikkuu leikki-
kentän osalta ovat Säkylän kunnan vastuulla. 

Museokoulun läntisellä sivulla on Köyliim Mölkyn 03 ry:n ja Yttilän kylätoimi-
kunnan yhteisesti rakentama mölkkykenttä, jota on joinakin talvina myös jäädy-
tetty. Köyliim Mölkky 03 ry harjoittelee kentällä ja pitää kenttää käyttökunnossa. 
Kesä- tai heinäkuussa Köyliö-seuran järjestämillä kolmipäiväisillä Köyliö-päivil-
lä kentällä pelataan tapahtuman lauantaipäivänä kylien kesken tiukka mutta 
lämminhenkinen mölkkykisa. Kenttää on käytetty lajin esittelemiseen esimerkik-
si Syysmarkkinoilla, jolloin siellä on pelattu pikamölkkykisat. 

Syysmarkkinoiden järjestäminen syyskuun toisena viikonloppuna on ollut Ytti-
län kyläyhdistyksen jokavuotinen perinne. Aikaisemmin syysmarkkinat pidettiin 
vanhan Sepon kaupan edessä, mutta kauppa lopetti toimintansa joulukuussa 
2014. Vuodesta 2015 lähtien on Syysmarkkinat pidetty Museokoulun pihalla. 
Toistuva ongelma markkinoiden aikaan on sopivan pysäköintitilan löytyminen 
autoille.   Autoja on pysäköity tien varteen, naapureiden pihoille ja niitetylle vil-
japellolle Kuustontien viereen. Peltojen käyttö paikoitustilana on ongelmallista, 
koska tilan löytyminen on riippuvainen sadonkorjuun ajoituksesta ja viljelykier-
rosta: samalla pellolla on eri kasvilajikkeita eri vuosina. 

Pihan istutuksia on toteutettu vuosien saatossa ilman kokonaista suunnitelmaa, 
mikä aiheuttaa erilaisia ongelmia joko pihan käytössä, hoidossa tai rakennusten 
kunnossa. Rakennusten vaarana ovat liian lähellä rakennuksia kasvavat puut ja 
pensaat. Keltaisen rakennuksen takana olleen korkean kuusirivin kaataminen n. 
10 vuotta sitten on aiheuttanut kritiikkiä. Istutusten suunnittelu jonkin ajanjak-
son mukaan, esimerkiksi 1930 - 1950 – luvut, voisi tuoda menneen kouluajan 
teeman myös ulkotiloihin. Tiedetään, että keltaisen rakennuksen ja saunapäädyn 
välissä oli Kovasen opettajapariskunnan aikana hedelmäpuita, ja että Köyliön 
Vanhastakartanosta lahjoitettiin koivuntaimia aidan kivipaasien keskelle istutet-
tavaksi pohjoissivulle. Pihasuunnitelma istutus- ja hoitosuunnitelmineen olisi 
hyödyksi pitkällä tähtäimellä. 
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Museokoulun piharakennus. Kuva: Hanna Jaakola. 

Oman kehityssuunnitelman tarvitsisi myös luoteisosa Museokoulun tontista, joka 
tällä hetkellä seisoo pusikoituneena ja käyttämättömänä, syvän ojan erottamana 
muusta tontista. Tontinosan käyttöä esimerkiksi paikoitustilana on pohdittu, 
mutta se vaatisi tieliittymän rakentamista Hiisintien varteen sekä nurmikon tai 
sora-alueen pohjatöitä riippuen siitä, halutaanko alueelle myös muuta käyttöä. 

Pihalla on nykyään kyläyhdistyksen iso metallinen paperinkeräysastia talousra-
kennuksen edessä, joka tarvitsisi ympärilleen aitauksen näkösuojaksi. Pihalta 
puuttuu myös kunnollinen ilmoitustaulu. 

Hankkeen aikana järjestetty toiminta  

”Mitä täällä voisi tehdä?”  

Alusta asti oli selvää, että Yttilän Museokoulun käyttösuunnitelman yhteydessä 
kaivataan paikallisten ääntä. Aiemminkaan perinteinen paperikysely ei ole tuot-
tanut Museokoululla toivottua tulosta, joten Sari Minkovitschin ideoimana pää-
timme koittaa liitutaulun ja liidun voimaa, ja pistimme kyselyn pystyyn syyskuun 
alussa, samaan aikoihin, jolloin 9.9.2017 Yttilän Museokoulun pihamaalla jär-
jestettiin syysmarkkinat. Jo aiemmin olen Museotaksvärkin blogissa Yttilän 
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Museokoulun tulevaisuus?, Esinevalokuvaustalkoot olivat tältä osin tässä – mitä seuraavaksi? 
ja Yttilän Museokoulun tarina osa 1. päivityksissä kysellyt lukijoilta heidän ajatuksia 
Museokoulun toiminnan kehittämisestä, mutta kommenttikentät ovat toistaiseksi 
jääneet tyhjiksi.  

Liitutaululla kysyimme: Mitä täällä voisi tehdä?  

Vastaukseksi saimme: Kuvata elokuva, aikuisten vanhanajan leikkipäivä 
(kirkonrottaa, pikipataa jne.), maalata ja piirtää sisätiloista kuvia, lukupiiri, kir-
joituspiiri, kertoa Köyliöstä, virkkaus- ja neulontailtoja, opetella kaunokirjoitus-
ta, kuvauttaa itsensä, vaikka rippi- ja ylioppilaskuvissa.  
 

”Mitä täällä voisi tehdä?” Kuvat: Hanna Jaakola. 

Näistä kommenteista  kannattaa ottaa vinkkiä. Esimerkiksi Vanhanajan leikki-
päivä voisi olla koko perheen tapahtuma, joka kerää perheitä yhteen Museokou-
lun yhteyteen. Koulun autenttista miljöötä kannattaa hyödyntää erilaisissa ku-
vauksissa, joten Museokoulun miljöötä kannattaa mainostaa. Jaakko Ojalaa voisi 
pyytää ottamaan muutaman esimerkkikuvan, jotka kannattaa laittaa esille verk-
kosivuille ym.   

Agda Enlundin kasvio 

Esineinventoinnin yhteydessä löytyi myös todellisia aarteita, nimittäin vuoden 
1894 ja 1917 kasvio, jotka ovat myös poikkeuksellisen hyvin säilyneitä. Kasvion 
osalta pohdimme hauraiden niiden käyttötarkoitusta Museokoululla. Missä niitä 
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säilytettäisiin ilman, että ne olisivat piilossa kaapissa, vaan pääsisivät nähtävillä, 
mutta kuitenkin niin, ettei niihin pääsisi koskemaan. Vitriinit ovat kalliita ja so-
pivatko ne käytännölliseen ja autenttiseen kouluympäristöön? Tekisikö joku sel-
laisen vai saisiko jostain käytettynä? Satakunnan Museon esinekonservoija Kaisa 
Lindewall ehdotti, että kasvio laitettaisiin vanhaan pulpettiin, jonka päälle laite-
taan pleksi. Pulpetin kansi puolestaan suojaisi valolta. Kaiken lisäksi kustannuk-

set olisivat vähäiset ja jopa kyläyhdistys voisi 
pleksin kustantaa.  

Kasviot voisivat myös aktivoida koululaisia 
keräämään oman tai yhteisen kasvionsa. 
Vanhat kasviot toimisivat malleina, joita kou-
lulaiset pääsevät ihailemaan ja vanhoista kas-
vioista kopioitaisiin samanlaiset kasvikortit, 
joihin lapset voisivat kirjata kasvien tiedot 
ylös. Voisi myös pohtia kasvioiden ympärille 
koottavaa näyttelyä, johon voisi kerätä esille 
kasveihin/kasvistoihin/biologiaan liittyviä 
esineitä.   

Agda Enlundin kesinä 1893 ja 1894 keräämä kasvio. Kuva: Jaakko Ojala. 

Yttilän Museokoulu osallistui Suomen Kotiseutuliiton Suomi 100-haasteeseen, 
joka haastoi Suomen museoita jakamaan itsenäisen Suomen tarinaa esine ker-
rallaan. Yksi esine - tuhat tarinaa -haaste kannusti museoita kertomaan yhdellä esi-
neellä jotain olennaista paikkakunnastaan, kotiseudustaan tai mahdollisesti koko 
Suomesta. Museokoulu osallistui haasteeseen Agda Enlundin kasviolla. Esine ja 
tarina ovat nähtävillä täältä: https://www.flickr.com/photos/kotiseutuliitto/
sets/72157665972237095 

”Entisaikojen koulunkäyntiä”  

Säkylä-seura ry:n Säkylän historiaa – Pankaas kattoen! -historiahanke järjesti 
30.11.2017 yhdessä Säkylän yhteiskoulun kanssa Paikallishistoria tutuksi -tapahtu-
mapäivän yläastelaisille ja lukiolaisille. Museotaksvärkki oli tapahtumassa muka-
na järjestämässä ”Entisaikojen koulunkäyntiä” -työpajan, jossa esittelimme osan 
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Yttilän Museokoulun käyttökokoelmiin kuuluvista opetustauluista. Työpajan ve-
täjinä toimivat Museotaksvärkki-hankkeen johtaja Mikko Eskola, Yttilän ky-
läyhditys ry:n puheenjohtaja Sari Minkovitsch, Köyliön valokuvat-arkiston joh-
taja Kalevi Salmi ja tietysti minä. 

Opetustaulujen teemoiksi valitsimme maatalouden, työn, valistuksen sekä kau-
pungin ja ujuttautui joukkoon myös muutama historia-aiheinenkin opetustaulu. 
Osallistavassa työpajassa oppilaiden tehtävänä oli ryhminä pohtia yhden tee-
maan sopivan opetustaulun pohjalta, mitä opetustaululla halutaan kertoa ja 
opettaa, mikä on muuttunut ja millainen opetustaulu olisi tänä päivänä? Lopuksi 
ryhmät esittelivät opetustaulunsa ja pohdintansa luokalle ja meille. Päivän aika-
na järjestimme viisi työpajaa, joihin osallistui n. 20 yläastelaista ja lukiolaista. 

Tämänkaltaista työpaja-toimintaa voisi ajatella tehtävän myös muissa Köyliön 
kouluissa tai järjestää Yttilän Museokoululla, autenttisessa ympärsitössä, jossa 
opetustaulut ovat valmiina omilla paikoillaan ja näin ollen säästävät esineitä ku-
lutukselta.  

”Entisaikojen koulunkäyntiä”. Kuvat: Hanna Jaakola. 

Esinekokoelmakoulutus 

Keskiviikkona 11.4.2018 vietettiin Yttilän Museokoululla mielenkiintoista päivää 
kotikokoelmien parissa pohtien niiden ylläpitoa, tallentamista ja hoitoa. Päivän 
aloitti Satakunnan Museon maakuntatutkija Akuliina Aartolahti kysyen, mikä 
on museo, mikä on kokoelma ja mitä kokoelma kertoo ja kenelle? 
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Satakunnan Museon maakuntatutkija Akuliina Aartolahti luennoimassa. Koulutukseen osallistui hyvä 
joukko seurojen, yhdistysten ja säätiöiden edustajia, kotikokoelmien ylläpitäjiä sekä asiasta muuten 
vain kiinnostuneita. Kuva: Hanna Jaakola. Kuvat: Hanna Jaakola. 

Satakunnassa on valtava määrä erikokoisia, erilaisia ja eri syistä perustettuja ko-
timuseoita ja -kokoelmia. Kotikokoelman voi perustaa kuka tahansa ja museoksi 
voi kutsua Akuliinan mukaan vaikka sitä omaa vaatekaappia, jos näin haluaa. 
Toki toivottavaa olisi, että kyseinen ”museo” kiinnostaisi myös muita. Siksi onkin 
syytä jokaisen kokoelmien ylläpitäjän pysähtyä kokoelmansa ääreen ja kysyä:	 

- Miksi kokoelma on olemassa?  
- Mitä sillä halutaan kertoa?  
- Mitä sillä halutaan tehdä?  
- Ketä varten kokoelmia halutaan ylläpitää?  

Yksinkertainen syy kokoelmien ylläpitoon on se, että esineet kertovat aina, taval-
la tai toisella, ihmisten elämästä. Ne kertovat yleensä rehellisesti tavallisista ihmi-
sistä toisin kuin asiakirjalähteet, jotka ovat aina jonkun tuottamaa tekstiä yksit-
täisistä tapahtumista, sankaritarinoista, kirjanpidosta, muistoista tms. Museoko-
koelmiin hyväksytään tavallisia, arkeen liittyviä jokapäiväisiä esineitä. Nykyään 
museoissa myös tallennetaan sata vuotta vanhan esineen sijasta myös nykypäi-
vään liittyviä esineitä. Ovatko ne esineet, joita tänä päivänä tallennetaan juuri 
niitä oikeita esineitä, jotka kertovat tästä ajasta vai ovatko esineet vain ”hetken 
hitti”? Sitä emme tiedä nyt, vaan vasta sadan vuoden päästä. 

Akuliina painotti, että kokoelman merkitys on siinä tiedossa, jota ne välittävät 
ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon aineellisesta kehityksestä. Esine ei synny tuos-
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ta vaan, ilman mitään syytä, vaan esineen synnyllä on aina taustalla joku tarve 
syntyä oikeaan maailmaan, jossa sitä on käytetty. Kokoelmien tarkoitus ja tavoite 
on kertoa eheä ja kollektiivinen tarina todellisesta maailmasta, kertoi se sitten 
vain yhden ihmisen elämästä tai yhteisön historiasta. Kokoelman kertomaan his-
toriaan on helppo samaistua, koska usein esineet ovat olleet kaikkien käytössä ja 
näin ollen koskettaneet monia. 

Ja sitten syötiin! Lounaaksi Merja Mikkola oli loihtinut erittäin maistuvan kas-
viskeiton ja kylkeen sai kananmunan, jotka nautimme Museokoulun teemaan 
sopivista Lallin koulun entisistä kouluastioista. Nämä kolisevat muovilautaset ja 
korvalliset metallimukit herättivät hilpeitä keskusteluja. 

Kuvat: Hanna Jaakola.  

Ruokaa sulatellessa pohdimme esineen elämää. Kun esine tulee osaksi kokoel-
maa, se muuttuu pysyväksi ja muuttumattomaksi. Esineen arvo muuttuu talou-
dellisen arvon sekä käyttö- ja tunnearvon sijaan tiedon välittäjäksi ja siksi esineen 
kontekstiedot (mistä esine on peräisin, kuka tehnyt, kuka käyttänyt, milloin ja 
missä jne.) ovat ehdottoman oleelliset. Esineen tietoja tallentaessa esineestä teh-
dään ”persoona”. Kaikenlainen esineisiin liittyvä kirjanpito on siis suotavaa ja 
varmuuskopiointi ehdotonta. Esine, jonka menneisyys tunnetaan, on kaikin ta-
voin arvokkaampi kuin pelkkä fyysinen esine. 

Iltapäivällä vuoron sai Satakunnan Museon esinekonservaattori Kaisa Lin-
dewall, joka perehdytti meidät kokoelmien hoitoon. Kokoelmien puhdistus ja 
konservointi ovat taistelua aikaa vastaan. Museoesine tallennetaan kokoelmiin 
sellaisenaan, elämän jälkineen. Sitä ei korjata tai tehdä uuden näköiseksi, vaan 
esinekonservointi ja -puhdistus ovat ennaltaehkäisevää. Jotta esineet pysyvät sel-
laisenaan, niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä:     
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- Pöly ja lika tuhoavat materiaaleja.  
- Valo haurastuttaa ja haalistaa nopeasti.  
- Väärä ilmankosteus ja lämpö aiheuttavat ongelmia.  
- Tekstiileille aiheutuu kuitutuhoja.  
- Ongelmia aiheuttaa myös tuhohyönteiset, jyrsijät, mikrobit ja home.  

Vahingoilta vältytään oikeanlaisella esineiden käsittelyllä, puhtaanapidolla, har-
kitulla esillepanolla, oikeanlaisella säilytyksellä ja tuholaisten tarkkailulla ja hävit-
tämisellä. 

Kuvat: Hanna Jaakola. 

Iltapäivällä Kaisa esitteli Museokoulun piharakennuksen suutarinverstaassa oi-
keanlaisia museoesineiden puhdistusvälineitä, joilla varmistetaan se, ettei esinet-
tä puhdistaessa vaurioiteta sitä lisää. 

Tämän kaltaisia koulutuksia voisi Yttilän Museokoululla järjestää lisää, esimer-
kiksi valokuvakokoelmien ylläpidosta, hoidosta ja tallentamisesta.  
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Riukuaitataksvärkki 

Kolmipäiväinen riukuaitataksvärkki järjestettiin Yttilän Museokoululla 
21-22.5.2018 ja 5.6.2018. Vetäjänä toimi tuttuun tapaan Veikko Salo.  

Museokoulu näkyväksi?  

Yttilän Museokoululle päivitettiin oma linkki Yttilän Kyläyhdistys ry:n verkkosi-
vuille: http://yttilan.kylayhdistys.fi/node/84  Sivuilla kerrotaan Museokoulun 
historiasta ja esitellään Jaakko Ojalan kuvin Museokuolun tilat. Sivuille voi jat-
kossa lisätä mm. hankkeen aikana saatua materiaalia ym.  

Museotaksvärkki-hankkeen blogis-
sa Yttilän Museokoulu on ollut kat-
tavasti esillä. Blogista on luettavissa 
mm. Yttilän Museokoulun tarina, 
pohdintaa Museokoulun tulevai-
suudesta ja aarteesta sekä mystee-
rivipstaakeleista. Blogi on luettavis-
sa osoitteesta: https://museotaks-
varkki.wordpress.com  

Myös Museotaksvärkin Instagram-
tilillä Museokoulu on ollut näky-
västi esillä ja etenkin museokoira 
Reima on keränyt ennätysmäärän 
tykkäyksiä.  

Museokoira Reima. Kuva: Hanna Jaakola. 
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LÄHTEET 

Heino Alpo 2007: Yttilän koulu – Köyliön ensimmäisestä koulusta museokouluksi. Köyliö-
seura (toim.) Köyliist 8. Härkikarilta karpalosuolle. Jyväskylä, 20-28.  

Opas paikallismuseon hoitoon. Mirva Mattila, Marianna Kaukonen ja Ulla Salmela (toim.). 
Museovirasto 2005.  
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Liite 1.  

LUOVUTUSASIAKIRJA                                                                   Diaarionumero:  

        Luovutuspvm:  

Luovuttajan nimi:  

Ammatti:  

Syntymäaika ja –paikka:  

Osoite:  

Puhelin numero:  

Luovutustapa:  

Luovutettava aineisto:  

Luovutan ohessa luetellun aineiston Yttilän kyläyhdistys ry:lle. Yhdistys saa aineiston hallin-
taansa täysin omistajaoikeuksin ja vastaa sen myöhemmästä käytöstä. Erityisehdoista sovi-
taan tarvittaessa kirjallisesti erikseen.  

Paikka ja aika:  

Luovuttajan allekirjoitus:  

Luovutuksen vastaanottaja:  
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