
Vuosikokouksen 20.4.2017 esitelmä lähiseudun nähtävyyksistä ja matkailukohteista

Matkailutoimittaja ja -kirjailija Hannu Tuominen kertoi värikkäästi kotimuseoista; otsikolla 
’Lähimatkailun helmiä.’

Aluksi esitelmöitsijä lupasi ikimuistoisen hetken lähimatkailun helmien kanssa. Kolme vuotta sitten 
hän lähti kiertämään Suomea, aikaisemmin koko maailma oli ollut matkakohteena. Hänen 
kotimaan matkojen kohteiden pohjalta televisiossa alkaa 26.4. sarja: Salatut museot. Suomessa on 
paljon piilossa hienoja museoita, joista vain harva tietää. Suomen matkailun markkinointia 
suomalaisille ei juurikaan löydy, kertoi Hannu.
 
Esittely alkoi Länsi-Uudenmaan sairaalamuseosta. Näimme hienoja kuvia 1950- 1970 luvun 
sairaalamiljööstä. Hoitajanukke seisoo puettuna ajan henkeen. Hoidon välineet, apupöydät ja koko 
ympäristö kertovat tuon aikaisesta sairaanhoidosta synnytys- ja leikkaussaleineen. 

Kaarteen sotamuseo Lohjalla on syntynyt Kalervo Kaarteen ja vaimonsa harrastuspohjalta. Museo 
kunnioittaa sukupolvea, mikä on rakentanut Suomen. Museoon on kerätty talvisodan ja jatkosodan
aikaista tavaraa. Pommisuojassa voi kokea aidosti ilmahälytyksen ja juoksuhaudassa vartiomies 
tarkkailee etumaastoa ja tekee tarvittaessa hälytyksen. Museo sijaitsee kodin alakerrassa. 

Lastenvaunumuseo Mukelo sijaitsee Viialassa. Se on eräs erikoisemmista kotiseutumuseoista ja 
lienee ainutlaatuinen koko Suomessa. Lastenvaunuja löytyy 300 kpl eri aikakausilta. Vain osa on 
esillä kerralla. Lastenvaunujen kautta saa kuvan suomalaisesta lastenhoidon historiasta. 
Isopyöräisten vaunujen merkki Silver Gross on vaunujen Rolls-Royce. Vanhimman vaunut ovat 1800
luvulta. Mukelo-museo sijaitsee 200 vuotta vanhassa talossa, mikä on museonhoitaja Eija 
Mäenpään aviomiehen kotitalon päärakennus.

Nostalgiamuseon perustaja ja keräilijä Aili Aumala sai mummoltaan kipinän vanhoihin esineisiin. 
Tavoitteena oli asettaa näytille vanhoja esineitä ja säilyttää ne seuraaville sukupolville. 
Nostalgiamuseon vanhimmat esineet ovat 1700 luvulta. Esillä on mm. Aimo Nurmen kauppa, jossa 
omistaja palveli asiakkaita vielä 90 vuotiaana. 

Matin museo Oripäässä on todellinen elämys. Esineitä on paljon ja kaikki hyvässä järjestyksessä. 
Museon erikoisuus on kymmenien rekisterikilpien kokoelma. Museosta löytyy mm. muutama 
traktori, useita moottorisahoja sekä Morris Mini -auto.

Mäkilän traktorimuseo Somerolla on Suomen hienoin traktorimuseo, kertoi Hannu. Mäkilän 
veljekset ovat korjanneet jopa kuusen alta löytyviä vanhoja traktoreita museoon näytille ja 
ajokuntoisiksi. Veljesten isän hankkima Fordson Major, vuodelta 1946 lienee rakkain. Veljekset ovat
sillä jo lapsena ajelleet. Traktorimuseossa pidetään kesäisin suuri tapahtuma, jossa puhujat ovat 
ministeritason henkilöitä.

Työväenasuntomuseo Helsingissä on kertomus ajalta n. 100 vuotta sitten, kun kaupunki täyttyi 
maalta muuttavista vuokralaisista. Museossa on eri aikakausien huonekaluilla sisustettuja 
huoneita. Museoon tutustutaan oppaiden johdolla. He elävöittävät kierrosta kertomalla tarinoita 
huoneistojen asukkaista ja heidän elämästään.



Muovikassimuseo Perniössä on syntynyt Tapio Lapilan ja hänen vaimonsa harrastuksen pohjalta. 
Kasseja on paljon jopa kymmeniä tuhansia. Museo ei ole varsinaisesti avoinna, vain muutamien 
vuosien välein siellä on järjestetty teemallisia näyttelyitä. Muovikassikin kertoo historiaamme. 
Esimerkiksi ruotsinlaivalta tehdyt ostokset tuotiin usein maihin hämäyksen vuoksi Stockmannin 
muovikassissa.

Esitelmä sisälsi paljon muitakin kohteita, kuten
- Väinö Ylenin kotimuseo, Rauma
- Villa Ville, Oripää
- Kukkilintu, Harjavalta 
- Viiasten Kartano, Taivassalo
- Luontokabinetti, Yläne
- Paimion sairaala, Paimio 
- Vehmaan kivityömuseo, Vehmaa

Hannu Tuominen kertoi käyneensä kaikissa esittelemissään museoissa. Keräilijöiden tarinat 
esineistä ja ihmisistä tekivät häneen suuren vaikutuksen. Muutamia tarinoita Hannu kertoi meille 
esityksensä lomassa. Kirjailijana Hannu on julkaissut kohteista myös kirjoja.  Verkossa on tietoa ja 
tarinoita osoitteessa www.matkallakotimaassa.fi.

     

 


