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JOHDANTO 

Tutkimustehtävä ja työn rakenne  

Käsittelen työssäni Pudasjärven kotiseutumuseon perustamista. Kiinnostukseni 

aiheeseen on tullut työni kautta, sillä olen vastannut museon toiminnasta yhdeksänä 

kesänä. Ensimmäisen kerran toimin museonhoitajana kesällä 2006. Museomaailma veti 

mukaansa, ja nyt olen vastannut viimeiset seitsemän vuotta museon toiminnasta 

Pudasjärvellä. Museot ovat olleet tärkeä osa Suomea ja suomalaisuutta, ja varsinkin 

kotisetutumuseoilla on edelleen tärkeä rooli paikallisesti.
1
 Ajankohtaiseksi museoaiheen 

tekee myös se, että nykyään supistetaan määrärahoja varsinkin kulttuurilta, jolloin 

museot ovat usein kärsijöinä. Kuitenkin paikallisille asukkaille museot ovat tärkeitä ja 

ne ovat alkaneet kiinnostaa viime vuosina yhä enemmän. Mielestäni onkin tärkeää 

tutkia kotiseutumuseon syntyhistoriaa, jotta näkisimme sen merkityksen paikallisella 

tasolla, mutta myös valtakunnallisestikin. Kulttuurinen ja historiallinen arvo on 

merkittävä, mutta millainen henkinen arvo niihin liittyykään? 

Tutkimukseni käsittelee Pudasjärven kotiseutumuseon perustamista 1950-luvulta 

alkaen, ja päätän sen 1960-luvun alkuun, jolloin museo virallisesti aukaistiin yleisölle. 

Miten kotiseutumuseo syntyi Pudasjärvelle? Mitä perustamishankkeessa tapahtui? 

Milloin museo lopulta avattiin yleisölle, sillä esillä on ollut kaksi eri vuotta: 1960 ja 

1961? Esimerkiksi Suomen museoliiton ylläpitämässä tietokannassa on 

perustamisvuodeksi merkitty 1961
2
, kun taas Pudasjärven museon omissa tiedoissa on 

vuosi 1960. Suomessa kotiseutumuseoita on miltei joka kunnassa, joten haluan verrata 

niiden yleistä kehitystarinaa Pudasjärven kotiseutumuseoon. Tämän vertailun teen 

tutkimuskirjallisuuden avulla, joka käsittelee museoiden syntyä ja kehitystä Suomessa. 

Kotiseutuliikkeet ovat olleet vahvasti mukana museoiden perustamisessa, joten 

käsittelen myös niitä. Työni rakenne pohjautuukin kotiseutumuseohankkeen 

etenemiseen, eli se etenee kronologisesti. Samalla kuljetan rinnalla aikaisempaa 

tutkimusta ja vertaan Pudasjärven kotiseutumuseon syntykehitystä siihen. Mielestäni 

kronologinen rakenne on tässä työssäni perusteltavaa, sillä siitä saa selkeän 

kokonaiskuvan tapahtumista.  

 

                                                           
1
 Heinonen 2010, 158-159. 

2
 Pettersson & Kinanen 2010, 404. 
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Aiempi tutkimus aiheesta ja lähdeaineisto 

Pudasjärven kotiseutumuseosta ei ole tehty aiemmin tutkimusta. Eri juhlapuheissa ja 

esitelmissä museon historiaa ja sen perustamista on käsitelty, mutta varsinaista 

tutkimusta tai julkaisuja ei ole. Paikallislehdessä on ollut juttuja aiheesta, mutta tässä 

työssäni en varsinaisesti perehdy niihin. Yhdessä käyttämässäni tutkimuskirjassa on 

maininta Pudasjärven kotiseutumuseon perustamisesta. Tämä kirjoitus pohjautuu 

paikallislehti Iijokiseudun toimittajan tekemään haastatteluun. Tämä on ainut lehtijuttu, 

jota olen työssäni käyttänyt, sillä siinä on haastateltu edesmennyttä kotiseutuneuvosta, 

Hilma Räisästä, museon perustamisesta. Suur-Iin historiassa on joitakin mainintoja 

Pudasjärven kotiseutumuseosta, mutta ne ovat lähinnä esine- ja rakennusvalokuvia, 

jotka on otettu museolta. 

Tutkimuskirjallisuutenani käytän Suomen museohistoriaa, jossa on kattava kuvaus 

suomalaisen museon syntyhistoriasta ja taustoista. Siinä on myös kotiseutu- ja 

paikallismuseoiden perustamisen kehityksestä, johon työssäni keskityn. Teoksen 

perusteella rakennan myös historiallista taustaa tähän tutkimukseen. Lisäksi käytän 

kotiseutuliikkeen historiasta kertovia teoksia, Pia Stenforsin, Suomalainen kotiseutuliike 

1894‒1944, ja Harri Turusen, Suomalainen kotiseutuliike 1945-2000. Näissä teoksissa 

käsitellään kotiseutuyhdistysten vaikutusta paikallismuseoiden syntyyn ja motiiveja 

niiden perustamiseen. Stenfors ja Turunen käsittelevät myös paikallisidentiteetin 

rakentamista museoiden ja kotiseututyön avulla. 

Tärkeimpiä lähteitä tässä tutkielmassa ovat Pudasjärven kotiseutu- ja 

historiatoimikunnan kokouspöytäkirjat, joista selviävät kotiseutumuseon 

perustamisvaiheet. Kokouksissa on käsitelty ajankohtaiset asiat, joita on tehty 

museohankkeen hyväksi, mitä oli tapahtumassa ja mitä oli suunnitteilla. Niistä saa 

kattavan kuvan siitä, miten museohanke eteni suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Olen 

käyttänyt työssäni niin alkuperäisiä, käsinkirjoitettuja pöytäkirjoja, kuin 

kirjoituskoneella, puhtaaksikirjoitettuja versioita. Lisäksi käytän lähteinä Pudasjärven 

kunnanhallituksen- ja -valtuuston päätöksiä, tiedoksiantoja ja aloitteita. Nämä tukevat 

kokouspöytäkirjoissa ilmenneitä asioita. Nämä ovat virallisia dokumentteja, joten ne 

antavat tietoa museota koskevista virallisista päätöksistä. Ongelmana lähteiden 

saatavuudessa oli se, että Pudasjärven kaupungin arkistossa olevia asiapapereita en 

voinut käyttää, vaan käytin ainoastaan museon kokoelmissa olevia lähteitä. Kotiseutu- 



5 
 

ja historiatoiminkunnan asiapaperit ovat tällä hetkellä vaikeasti saatavilla, sillä 

kaupungin arkisto on sijoiteltu, remontti ja sisäilmaongelmien vuoksi, eri paikkoihin. 

Asiapapereiden etsiminen olisi ollut tällä hetkellä hyvin haastavaa, 

arkistotyöntekijöidenkin kannalta, joten päädyin käyttämään pelkästään museon 

hallussa olevia asiakirjoja. Tämä vaikuttaa jonkin verran tutkimukseeni, sillä en voi 

tarkistaa kaikkia tietoja alkuperäisistä asiapapereita. Kuitenkin pääasiat tulevat näistäkin 

lähteistä esille, joten vaikutus lienee työni kannalta aika vähäinen. Lisäksi käytän Eino 

Jokisen juhlapuhetta ja Reino Räisäsen esitelmää; molemmissa käsitellään museon eri 

vaiheita. Näissä on joitakin yksityiskohtia, joita ei kokouspöytäkirjoista tule esille. Ne 

ovat kuitenkin henkilökohtaisia näkemyksiä asioista, joten se täytyy ottaa 

tutkimuksessani huomioon.  

Historiallinen tausta 

Museolaitoksen kehityksen nähdään Suomessa liittyvän kansalliseen heräämiseen, ja 

1700-1800-luvun vaihteen kansallisromantiikkaan. Ajalle ominaista oli kiinnostus 

kansaa ja kansankulttuuria kohtaan. Antikvaaristen kokoelmien ja keruutyön 

uranuurtajana on pidetty Suomessa Laihian kappalaista Israel Reiniusta, joka tutki 

kotiseutunsa historiaa. Johan Vilhelm Snellman teki työtä suomen kielen hyväksi, mutta 

hän oli myös ensimmäisiä suomalaisia tiedemiehiä, jotka perehtyivät museoihin 

Euroopan matkoillaan.
3
 Kansatieteelle, kansanrunouden tutkimukselle ja arkeologialle 

oli tyypillistä voimakas historiallinen näkökulma, ja lisäksi niillä oli vahva sidos 

suomalais-ugrilaisiin heimokansoihin. Tutkimusmatkoilla kerättiin perinnetietoa, mutta 

myös arkeologista esineistöä. Näillä pyrittiin vahvistamaan kansallista identiteettiä.
4
 

Sakari Topelius nuoremman merkitys Suomen historiakeskustelulle oli myös 

merkittävä. Topelius loi kansallisen ajattelun perustaa Maamme-kirjassaan, jossa 

mainitaan museo kansallista kulttuuriperintöä säilyttävänä instituutiona. Hän toimi 

myös yliopiston kokoelmien esimiehenä, joten hän tunsi museon merkityksen.
5
  

Historiantutkimuksen tieteellistyminen johti erilaisten kansallisuusaatetta ajavien 

järjestöjen perustamiseen. Tällaisia olivat muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran yhteyteen perustettu Historiallinen osakunta, josta tuli vuonna 1875 Suomen 

                                                           
3
 Kostet 2010, 7, 20‒22. 

4
 Tommila 1989, 111. 

5
 Kostet 2010, 23. 
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Historiallinen Seura. Suomen Muinaismuistoyhdistys oli perustettu jo vuonna 1870 

antikvaarista toimintaa varten.
6
  

Otto Donner, joka oli vuosisadan merkittävin kansallistieteilijä, kehotti ylioppilaita 

keräämään esineitä kotiseudultaan. Kehotus sai innostuneen vastaanoton ja kerääminen 

alkoi välittömästi. Kerätyistä esineistä muodostettiin myöhemmin Ylioppilasosakuntien 

Kansatieteellinen museo, joka yhdistettiin yliopiston arkeologisten, etnografisten ja 

historiallisten kokoelmien sekä Muinaistieteellisen toimikunnan ja 

Muinaismuistoyhdistyksen kokoelmien kanssa Valtion historialliseksi museoksi vuonna 

1893.
7
 Viralliseksi nimekseen se sai Suomen kansallismuseo vuonna 1917

8
. 

Suomen museoiden syntyyn vaikutti monta eri tekijää: suomalainen kansallisuusaate, 

kansallisen itsetunnon kasvattaminen ja juurien etsintä, 1800-luvun poliittiset ja 

historialliset murrokset. Aatteellinen perusta museoiden kokoelmaohjelmille luotiin 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansallisissa julistuksissa. Tärkeänä pidettiin sitä, 

että esineitä säilytettäisiin tulevaisuutta varten, tutkijoiden käyttöön, mutta myös 

yksityisten ihailtavaksi.
9
 Ensimmäinen suomalainen museo perustettiin Raaheen vuonna 

1865. Museon aloitteen tekijän, raahelaisen lääkärin Carl Robert Ehrsrtömin tavoitteena 

oli perustaa julkinen museo, esikuvanaan Euroopan suurkaupunkien museot.
10

 

Museoiden perustaminen oli hyvin vilkasta 1900-luvun vaihteessa, jolloin maan joka 

kolmannessa kaupungissa oli jo museo.
11

 Museoharrastus alkoi levitä myös 

maaseudulle, jossa sitä pitivät yllä erilaiset sivistys- ja valistusjärjestöt. 

Kotiseutututkimus oli käytännössä paikallista keruutyötä ja museoiden perustamista.
12

 

Museo-sanan sisältö ja käyttö ovat vaihdelleet Suomessa, esimerkiksi maaseutumuseot 

tarkoittivat kaikkia Helsingin ulkopuolella sijaitsevia museoita 1900-luvun alussa. 

Suomen suurimmissa kaupungeissa olikin museo jo 1900-luvun alussa. Niissä oli 

lähinnä kaupunkikulttuuriin liittyviä esineitä, asiakirjoja, kirjoja ja kansatieteellisiä 

                                                           
6
 Tommila 1989, 24. 

7
 Heinonen-Lahti 1988, 64‒66. 

8
 Härö 1984, 166. 

9
 Kostet 2010, 25. 

10
 Heinonen-Lahti 1988, 60; Kostet 2010, 25‒26. 

11
 Vilkuna 1998, 14. 

12
 Härö 1984, 178‒179. 
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esineitä ympäröivältä maaseudulta. Kokoelmat karttuivat lahjoituksilla ja museoita 

pidettiin yllä avustuksilla.
13

  

Koska kaupunkimuseot ulottivat keräyksensä maaseudulle, kotiseutumuseoita ei pitkään 

aikaan syntynyt kaupunkien läheisyyteen. Vanhin paikallismuseo syntyi Kemiön 

Sagalundiin vuonna 1887. Opettaja Nils Oskar Jansson aloitti esinekeräyksen vanhoista 

huonekaluista ja esineistön laajennettua aukaistiin yleisölle ensin kotiseutumuseo, ja 

myöhemmin, vuonna 1906, ulkomuseoalue. Hiljalleen museoita alkoi syntyä myös 

maaseudulle. Kotiseutumuseot muodostuivatkin pääosin maatalousvaltaisesta 

esineistöstä.
14

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Stenfors 2007, 38‒39, 165‒167. 
14

 Stenfors 2007, 38; Heinonen-Lahti 1988, 69. 



8 
 

1. PUDASJÄRVEN KOTISEUTUMUSEO 

Pudasjärven kotiseutumuseo sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla paikalla, 

Pudasjärven keskustasta noin 8 kilometrin päässä, Pudasjärven kirkon ja hautausmaan 

vieressä. Tällä hetkellä ulkomuseoalueella on kaksikymmentä rakennusta, sisältäen 

muun muassa entisen viljamakasiinin. Valtiovalta velvoitti rakentamaan joka pitäjään 

siemen- ja hätäapuviljamakasiinin vuonna 1857, kaksi vuotta myöhemmin 1859 

Pudasjärvelle valmistui uusi viljamakasiini. Hätäapujyvästöön jokainen 

pudasjärveläinen velvoitettiin tuomaan kappa viljaa, kunnes 650 tynnyrin perusjyvästö 

olisi koossa. Velvoitteesta vapautettiin palkolliset, itselliset ja mökkiläiset. Myöhemmin 

makasiini siirtyi manttaalikunnan omistukseen, ja lainajyvästö lakkautettiin virallisesti 

vasta vuonna 1957.
15

  

Museoalueella on maalaistalo, jossa on 1700-luvulta peräisin oleva savupirtti, ja 

maalaistalon pihapiirin kuuluvia rakennuksia, kuten navetta, savusauna, riihi ja aittoja. 

Museoalueella on myös tuulimylly ja 1950-luvun savottakämppä varastoineen. 

Savottakämppä on siirretty Taivalkoskelta 1980-luvun alussa, muut rakennukset on 

siirretty Pudasjärven eri kyliltä 1970-luvulta lähtien. Savottakämpän lisäksi yhtenä 

erikoisuutena ovat pakoaitat, jotka ovat Isonvihan ajalta, 1700-luvulta.  

Venäläisten joukot tekivät ryöstö- ja hävitysretkiä Pudasjärven kautta Kainuuseen, 

jolloin he ryöstivät asukkaiden ruokatarpeita ja arvoesineitä, polttivat taloja ja 

surmasivat asukkaita. Metsissä sijaitsevissa kala- ja vilja-aitoissa oltiin hyökkäyksiä 

paossa, mutta aittoja rakennettiin myös erityisesti pako- tai vartiokäyttöön. 

Museoalueella on kaksi tällaista aittaa, joista toinen on perimätiedon mukaan ollut 

vartiokäytössä Siuruanjoen rannalla.
16

  

Viimeisimmät rakennukset on siirretty museoalueelle vuonna 2013, nykyisen 

Hirsikampuksen paikalta, Iijoen rannalta. 

Museo on auki vain kesäisin, jolloin yksittäiset vierailijat pääsevät tutustumaan 

museoon, lisäksi siellä järjestetään erilaisia tapahtumia ja opastuskierroksia. Museo 

esittelee pääosin talonpoikaisesineistön avulla 1700‒1800-lukujen maalaiselämää ja 

erikoisuutena savotta- ja uittoelämää 1900-luvulta. Esineistö on laaja, yksittäisiä 

esineitä on kokoelmissa noin yhdeksän tuhatta, ja lisäksi kokoelmiin kuuluu erilaisia 

                                                           
15

 Rytkönen 1978, 104‒105. 
16

 Rytkönen 1978, 27, 31. 
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tekstiilejä, vanhoja valokuvia, lasinegatiiveja, asiakirjoja, kirjoja ja lehtiä. Esillä on 

myös Pudasjärven seurakunnalta saatuja kirkollisia esineitä ja kirkkotekstiilejä. 

Harvinaisempia esineitä ovat muun muassa ehtoollisleipien paistinraudat vuodelta 1666 

ja häpeäpenkki 1700-luvulta. Kokoelman keruu on tapahtunut vuosien saatossa ja 

museo saa edelleen kymmeniä lahjoituksia vuodessa. 
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2. PERUSTAMISHAAVEET JA ALUSTAVAT SUUNNITELMAT 

 

Pudasjärven kotiseutumuseosta alettiin keskustella jo 1950-luvun alussa, jolloin 

Pudasjärven kunnallinen Historiatoimikunta aloitti keskustelun museon perustamisesta 

ja alustavista suunnitelmista. Pudasjärven kunnanvaltuusto asetti vuonna 1948 

Historiatoimikunnan ja siihen valittiin viisi jäsentä. Sen tärkeimmäksi tehtäväksi 

annettiin Pudasjärven historian kirjoittamishanke. Tämä hanke edistyi siihen saakka, 

että historian kirjoittaja oli jo päätetty ja hyväksytty, mutta sitten hanke kariutui 

taloudellisista syistä.
17

 Kattava Pudasjärven historiaa käsittelevä teos on edelleen 

kirjoittamatta. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto oli kehottanut kuntia perustamaan kunnallisia 

kotiseutuyhdistyksiä elvyttämään kotiseututyötä paikkakunnilla. Pohjois-Pohjanmaan 

liiton toiminnanjohtaja Reino Jakkula kehotti kuntia kutsumaan harrastuspiirien 

edustajia yhteen ja järjestämään kotiseutujuhlia. Juhlassa voisi Jakkulan mukaan esitellä 

muun muassa hänen Kotiseutuliitolta hankkimiaan kotiseutuyhdistyksen 

mallisääntöjä.
18

 Kotiseutuseuroilla ei ollut sotien jälkeen yhtenäisiä ohjesääntöjä, 

kunnes vuonna 1948 mallisäännöt julkaistiin Kotiseutu-lehdessä. Niissä määriteltiin 

kolme päätarkoitusta: kotiseutukiinnostuksen ja -harrastuksen herättäminen 

paikallisessa väestössä, kotiseututyön tunnetuksi tekeminen ja luonnonsuojelun 

tukeminen kotiseututyön kautta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että yhdistykset 

suorittivat kansanperinnettä koskevaa keräystoimintaa, valistustyötä ja organisoivat 

erilaisia retkiä ja kokoontumisia.
19

  

Pudasjärven kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 1953 yksimielisesti hyväksyä 

kunnanhallituksen ehdotuksen kotiseututyön elvyttämisestä. Niinpä Pudasjärvellä 

asetettiin kotiseututoimikunta ja kotiseututyö yhdistettiin jo toimivan 

historiatoimikunnan tehtäviin. Nimeksi tuli tuolloin Pudasjärven kunnallinen historia- ja 

kotiseututoimikunta. Toimikuntaan nimettiin tuolloin seitsemän jäsentä.
20

  

                                                           
 
18

 Kirje Pudasjärven kunnanhallituksen puheenjohtajalle 25.11.1952. Pudasjärven kotiseutumuseon 
arkisto, PKA (Olen lyhentänyt arkiston PKA:ksi, jota käytän alaviitteissä). 
19

 Turunen 2004, 39. 
20

 Ote Pudasjärven Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjasta, 8.5.1953, Pudasjärven kunnanhallitus 
vapaakirje no 663, PKA. 
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Ensimmäinen kotiseutuyhdistys oli perustettu Lohjalle vuonna 1894, ja siitä lähti 

liikkeelle suomalainen kotiseutututkimus, silloiselta nimeltään 

paikallistutkimusharrastus. Kotiseutuyhdistyksiä perustettiin 1900-luvun alussa useita 

kymmeniä ja niiden päätehtäväkseen alkoi muodostua museotoiminta. 

Kotiseutututkimus perustui hyvin paljon isänmaallisuuteen, kotiseuturakkauteen ja 

liberalismiin. Kiinnostus omaa menneisyyttään kohtaan vahvisti myös siteitä omiin esi-

isiin. Uskonnollisuus oli myös läsnä; kotiseutumuseot saatettiin kokea pyhiksi paikoksi, 

joissa kohdattiin esi-isien henkiä. Vanhat esineet, varsinkin maatalous- ja kotitaloustyö -

esineet, nostettiin esille ja ylpeydenaiheiksi. Lahjoituksin saadut esineet kuvasivat 

menneisyyden kehitystä. Museoiden perustamisen taustalla oli ajattelutapa, jonka 

mukaan jokaisella kunnalla oli oikeus perustaa museo. Sen mukaan paikallismuseo olisi 

kansalaisille paljon tärkeämpi kuin esimerkiksi Helsinkiin perustettu keskusmuseo, 

jossa kerätyt esineet olivat varastossa ja ihmisten ulottumattomissa.
21

 

Sota-aika lujitti entisestään kotiseuturakkautta ja Suomeen perustettiin pari sataa uutta 

kotiseutuyhdistystä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Näistä lähes kaikki pyrkivät 

perustamaan oman museon, vaikkakin vähäiset varat vaikeuttivat tai ainakin viivyttivät 

monia hankkeita. Suomen kotiseutuliitto, joka perustettiin vuonna 1949, ja 

maakuntaliitot tukivat kuitenkin museoiden perustamisia.
22

 Museoliitto oli perustettu jo 

vuonna 1923, ja se ohjasi paikallismuseotoimintaa ja julkaisi muun muassa mallisäännöt 

museoille. Alussa siihen liittyi 21 kotiseutu- ja museoyhdistystä, vuonna 1939 

liittojäseniä oli jo 60.
23

 Vajaat taloudelliset resurssit ja tilojen puute kunnissa johti 

siihen, että kotiseutumuseon perustaminen kesti useita vuosia, jopa vuosikymmenen 

verran. 
24

 

Sotien jälkeiseen perustamisintoon Turunen näkee useita syitä. Sota lujitti kiintymystä 

kotiseutua kohtaan ja museot vahvistivat oman väestön identiteettiä, varsinkin kun 

siirtolaisia tuli eri puolille Suomea ja erot vieraan ja oman kulttuurin välillä korostuivat. 

Koneellistuminen ja teollistuminen taas helpottivat esineiden museoimista, sillä 

perinteisistä käyttötavaroista luovuttiin. Samalla myös rakennuskanta alkoi muuttua ja 

vanhoja rakennuksia saatiin museokäyttöön.
25

 

                                                           
21

 Heinonen 2010, 158‒159. 
22

 Vilkuna 1998, Turunen 2004, 42, 64. 
23

 Stenfors 2007, 339‒341. 
24

 Turunen 2004, 152. 
25

 Turunen 2004, 42. 
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Pudasjärven kunnanvaltuusto teki toukokuussa 1953 päätöksen, jolla se täydensi 

Pudasjärven historiatoimikunnan tehtäviä koskemaan kotiseututyön johtoa ja valvontaa. 

Historiatoimikunta käsitteli kokouksessaan tämän jälkeen kotiseututoimikunnan 

tehtäviä. Kokoukseen oli tuonut tervehdyksensä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton 

puheenjohtaja R. Jakkula, joka kehotti elvyttämään kotiseutuharrastusta ja järjestämään 

kotiseutujuhlan. Historiatoimikunta päätti yksimielisesti ryhtyä tarvittaviin 

toimenpiteisiin, jotta kotiseutumuseo saataisiin Pudasjärvelle. Museo haluttiin kehittää 

tyyppimuseoksi, joka keskittyisi keräämään muun muassa vanhoja 

heinänkorjuuvälineitä ja kotiseututietoa. Samalla päätettiin kerätä museoesineitä 

laajemminkin, eli kaikkia vanhoja esineitä. Maamies- ja nuorisoseuroille lähetettiin 

kirjelmä, jossa pyydettiin nimeämään jokaiselle kylälle keräilyasiamiehet. Pöytäkirjassa 

todettiinkin, että kotiseututyö oli osa nuorisoseurojen ohjelmaa, joten niiden puoleen 

päätettiin kääntyä heti alussa. Nuorisoseurojen apua haluttiin juuri museoesineiden 

keräämisessä eri kyliltä.
26

 Kotiseututyö oli tullut yhdeksi nuorisoseurojen 

toimintamuodoksi jo 1900-luvun alussa. Suomenkielisissä nuorisoseuroissa toiminta 

liittyi muutoinkin kansallistunnon syventämiseen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden 

esittämiseen. Nuorisoseurojen kotiseututoiminta keskittyi lähinnä 

kulttuurihistorialliseen aineistoon ja pyrkimykseen korostaa kansallista kulttuuripohjaa, 

haluttiin esimerkiksi elvyttää vanhoja käsityömenetelmiä.
27

   

Kotiseutu- ja historiatoimikunta päätti tehdä ostotarjouksen pitäjänmakasiinista, jotta se 

saataisiin kotiseutumuseoksi. Samalla tiedusteltaisiin Kajaani Oy:ltä, joka omisti 

makasiinin ympäröivän tontin, olisiko se halukas luovuttamaan maata kotiseutumuseon 

tarkoituksiin.
28

 Kunnanvaltuustolle lähetettiin myös kirjelmä, jotta insinööri Eino 

Jokisen kanssa alettaisiin neuvottelemaan kotiseutuaiheisen rainan tekemisestä, jota 

käytettäisiin kansakoulujen kotiseutuopetuksessa.
29

 Kouluissa olikin tuolloin 

kotiseutuopetusta, johon Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunta keskittyi. 

Valiokunnan periaatteena oli, että kansakouluissa harjoitettu kotiseutututkimus palvelisi 

opetuksen tavoitteita ja rohkaisisi paikallista väestöä muun muassa museoiden 

perustamiseen. He loivat uskoa siihen, että paikallisella väestöllä ja harrastelijoilla oli 

merkitystä kotiseutututkimuksessa. Kotiseutumuseoihin kerättiin esineistöä oman 

                                                           
26

 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunnan kokouspöytäkirja. 27.5.1953, PKA. 
27

 Stenfors 2007, 186. 
28

 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunnan kokouspöytäkirja 27.5.1953, PKA. 
29

 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunnan kokouspöytäkirja 27.5.1953, PKA. 
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alueen asukkaille ja vahvistettiin näin paikallista omanarvontunnetta ja yhteyttä 

menneisyyteen.
30

  

Pudasjärven kirkkohallintokunnalle päätettiin lähettää kirjelmä, koskien Liepeen 

pappilan aitan vuokraamista museoesineiden tilapäiseen säilyttämiseen.
31

 Useat 

kotiseutuyhdistykset joutuivatkin käyttämään väliaikaisia tiloja esineiden 

säilyttämiseen. Väliaikaisena museona toimi esimerkiksi kellotapuli tai jopa kirkon 

ullakko.
32

 

Kokouksessa päätettiin järjestää elokuussa 1953 Pudasjärven päivät, johon pyydettäisiin 

puhujaksi maakuntamuseon intendentti Ahti Paulaharjua Oulusta. Eino Jokinen lupautui 

esittämään kotiseuturainan juhlassa. Juhlissa olisi erilaista toimintaa urheilukilpailuista 

vanhoihin kilpaleikkeihin, sekä päiväjuhla ja juhlajumalanpalvelus.
33

 Kotiseutujuhlat 

ovatkin Turusen mukaan olleet paikallisen identiteetin symboleja, joissa tiivistyvät 

tärkeät paikalliset elementit. Juhlissa ohjelmisto painottui usein historiaan ja 

perinteeseen. Virallisen ohjelman ohella muun muassa syötiin perinneruokaa ja tavattiin 

tuttuja.
34

 Kotiseutujuhlia vietetään edelleen ympäri Suomea, ja Pudasjärvellä on 

erityinen kotiseutuviikko, jolloin sunnuntain juhlajumalanpalvelus ja kotisetutujuhla 

päättävät juhlaviikon. Kotiseutujuhlaa on vietetty perinteisesti jo 1960-luvulta lähtien. 

Juhla järjestetään yhteystyössä Pudasjärven seurakunnan kanssa ja ohjelmassa on ollut 

juhlapuheiden lisäksi muun muassa musiikki- ja lausuntaesityksiä. Tarjolla on nykyään 

pullakahvit, mutta joskus museon pihamaalla on syöty voileipiä ja perinteistä 

lihakeittoakin. Kotiseutujuhla on kuitenkin muuttunut vuosien saatossa; nuoret ja lapset 

on otettu huomioon ohjelmassa, eikä juhlaa ole suunnattu pelkästään ikäihmisille, joita 

se perinteisesti on aina kiinnostanut. Kotiseutujuhla koetaan kuitenkin hyvin 

vanhanaikaisena, joten yleisö koostuu yleensä iäkkäämmästä väestöstä. Heille perinne 

on erityisen tärkeä, ja samat ihmiset käyvät juhlassa vuodesta toiseen.
35

 

Pudasjärven manttaalikunta käsitteli lakkautetun viljamakasiinin luovuttamista useissa 

kokouksissaan kolmen vuoden aikana. Rakennuksen käytöstä ilmeni myös muunlaisia 

                                                           
30

 Stenfors 2007, 186‒187. 
31

 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunnan kokouspöytäkirja 27.5.1953, PKA. 
32

 Turunen 2004, 45. 
33

 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunnan kokouspöytäkirja 27.5.1953, PKA. 
34

 Turunen 2004, 202‒203. 
35

 Olen ollut järjestämässä useita kotiseutujuhlia, joten tiedän mitä ohjelmaa juhlissa on ollut. 
Juhlavieraat ovat tulleet myös tutuiksi, ja lukuisat keskustelut heidän kanssaan ovat tuoneet esille juhlan 
merkityksen.    
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ehdotuksia, se haluttiin muun muassa maatalousneuvojan asunnoksi tai 

maamiesseuraliiton toimitaloksi. Neljännellä kerralla 16.12.1956 manttaalikunta teki 

lopullisen ja yksimielisen päätöksen makasiinin käytöstä, kotiseutumuseon hyväksi. 

Valtioneuvosto teki lainajyvästön lakkautuspäätöksen 24.1.1957 ja samalla päätettiin 

sen luovuttamisesta kotiseutumuseoksi.
36

 Suomessa olikin hyvin yleistä, että museo 

perustettiin vanhaan viljamakasiiniin, joka oli jäänyt tyhjilleen siemen- ja 

jyvälainaustoiminnan hiivuttua. Kunnissa ei ollut enää käyttöä keskeisillä paikoilla 

oleville rakennuksille, joten kotiseutuyhdistykset saivat niistä hyvät museorakennukset. 

Yleisin kotiseutumuseon tyyppi onkin rakennusmuseo, joka muodostuu yhdestä tai 

useammasta rakennuksesta samassa pihapiirissä.
37

 Monissa kunnissa pyrittiinkin 

laajentamaan museota siirtämällä museoalueelle vanhoja rakennuksia, muun muassa 

tuulimyllyjä ja aittoja.
38
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 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunnan kokouspöytäkirja 26.11.1954, Reino Räisäsen esitelmä 
11.11.1962, Eino Jokisen juhlapuhe Pudasjärven Kotiseutumuseon avajaisissa 19.6.1960. PKA. 
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 Vilkuna 1998, 87. 
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3. HAAVEISTA TOTEUTUKSEEN 

 

Vuonna 1957 alettiin jo käytännön toimiin museon perustamiseksi. Maaliskuisessa 

kokouksessa keskusteltiin muun muassa puhelinkeskustelusta, jossa maakuntamuseon 

intendentti, Ahti Paulaharjua oli pyydetty tekemään suunnitelma viljamakasiinin 

muuttamiseksi museoksi. Samalla päätettiin anoa kunnalta määrärahaa makasiinin 

kunnostamiseen, tuulimyllyn pystyttämiseen museoalueelle ja esineiden kuljettamiseen 

eri kyliltä. Kylille valittiin myös erikseen esineiden kerääjät. Kajaani Oy:n kanssa 

päätettiin neuvotella makasiinin ympärillä olevasta, noin puolen hehtaarin, maa-alueesta 

museon käyttöön. Tässä kokouksessa sihteeriksi valittiin Hilma Räisänen, 
39

 joka oli 

museontoiminnassa keskeinen henkilö vuosikymmenien ajan. Paikallismuseotoiminta 

on hyvin pitkälti perustunutkin kansalaisten aktiivisuuteen, sillä usein museoita 

perustettiin sinnikkäällä työllä ja vähillä varoilla. Useimmiten paikkakunnilla on ollut 

muutamia museoaktiiveja, jotka ovat omalla työpanoksellaan rakentaneet ja pitäneet 

yllä museoita.
40

 Näin oli myös Pudasjärvellä, jossa Hilma Räisänen ja hänen miehensä, 

sosiaalisihteeri Reino Räisänen, toimivat museon perustamisessa merkittävinä 

uurastajina. He tekivät ansiontyönsä ohella museotyötä, käyttivät vapaa-aikansa ja 

lomansa museoesineiden keräämiseen ja järjestelytyöhön. He kulkivat pitkin pitäjää, 

milloin veneellä, milloin autolla, ja keräsivät esineitä museoon. Hilma Räisänen sai 

vuosikymmenien työstään kotiseudun hyväksi kotiseutuneuvoksen arvon vuonna 

1997.
41

  

Maaliskuussa 1957 kotiseutu- ja historiatoimikunta käsitteli museon tonttiasiaa, jonka 

Ahti Paulaharju oli lupautunut hoitamaan Kajaani Oy:n kanssa. Kokouksessa esiteltiin 

hänen suunnitelmansa makasiinirakennuksen korjaamiseksi.
42

 Maaliskuun lopussa 

kotiseutu- ja historiatoimikunta lähetti Pudasjärven kansakoulujen johtajaopettajille ja 

kyläasiamiehille yleiskirjeen, jossa se ilmoitti, että kotiseututyö Pudasjärvellä oli 

                                                           
39

 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunnan kokouspöytäkirja 15.3.1957, PKA. 
40

 Heinonen 2010, 167. 
41

 Wunsch 2001. 
42

 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoiminkunnan kokouspöytäkirja 25.3.1957, PKA. 
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vihdoinkin saatu alulle. Lähitavoitteena pidettiin museon aikaansaamista, sillä se oli 

vihdoinkin käytännössä toteutumassa. Makasiini oli saatu jo museokäyttöön ja 

kotiseututyö oli heidän mielestään laajalla perustalla. Tällä kirjeellä haluttiinkin saada 

esinekeräystä käyntiin eri kylillä ja innostaa kotiseututyöhön. Kirjeessä kannustettiin 

koulujen johtokuntia, johtajaopettajia ja kyläasiamiehiä muodostamaan kylätoimikuntia, 

jotka ”kilpailevat siitä, kuka eniten kantaa korsia kekoon”. Kirjeessä painotettiin myös, 

että museo oli saatava nopeasti toimintaan, sillä ”Kotiseutumuseo näyttää, mikä pitäjä 

on.” Kirjeessä korostettiin, että Pudasjärvi oli vanha kulttuuripitäjä ja yhteisvoimin 

pitäisi saada aikaan organisaatio, jonka jälkeen työ sujuisi luonnostaan. Tutkimustyö 

saisi nyt odottaa.
43

 

Stenforsin mukaan museoilla on ollut tärkeä osa rakennettaessa suomalaista 

kansakuntaa ja museoiden avulla on muodostettu järjestelmällisesti myös suomalaista 

identiteettiä.
44

  Itsenäisyyden alkuaikoina Suomessa vallitsi kansallishenkisyys ja 

maaseutukulttuurin arvostaminen.  Suomalaiset halusivat säilyttää oman historian ja 

kulttuurin, eikä haluttu sulautua yleiseurooppalaiseen yhtenäiskulttuuriin. Niinpä 

kotiseutututkimus siirtyi maakuntiin, jossa paikallinen toiminta perustuikin esi-isien 

kunnioitukselle, sukupolvien ketjun vahvistamiselle ja halulle rakentaa uutta vanhalle 

pohjalle.  Kotiseututyö tuki paikallistasolla yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tähän tähtäsi 

myös se, että esineistöä haluttiin säilyttää omalla paikkakunnalla.
45

 Pudasjärvelläkin oli 

nähtävissä, että oman pitäjän historiaa arvostettiin ja sitä haluttiin myös säilyttää. 

Kotiseututyöllä haluttiin jopa ”kilpailla” siitä, kuka toimisi eniten hankkeen eteen eri 

kylillä. Kotiseutumuseon perustaminen nähtiin yhteisenä asiana, ammattiin tai ikään 

katsomatta. Pudasjärveläistä kulttuuria haluttiin tuoda esille myös laajemmassa 

mittakaavassa, ei pelkästään omille asukkaille, vaan myös matkaajille ja 

ulkopaikkakuntalaisille. Yhteiseen hankkeeseen oli ehkä helppoa myös osallistua, sillä 

se oli tarkoitettu kaikelle kansalle.  

Kesäkuussa 1957 kunnanvaltuusto myönsi museohankkeelle määrärahan 200 000 

markkaa, jotta makasiini saataisiin kiireesti kunnostettua ja muutettua museokäyttöön. 

Eräältä valtuutetulta oli tullut ehdotus museorakennuksen siirtämiseksi Kurenalle, 

Pudasjärven keskustaan. Valtuusto aikoi tutkia, millaisia mahdollisuuksia rakennuksen 
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 Yleiskirje n:o 1, Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunta, 31.3.1957, PKA. 
44

 Stenfors 2007, 38‒39, 166. 
45

 Stenfors 2007, 339‒341. 
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siirtämiselle olisi, sillä nyt suunniteltu museorakennus sijaitsisi kaukana keskustasta ja 

haittaisi siten museonkäyttöä.
46

  

Elokuun 21. päivänä 1957 pidettiin kokous, jossa päätettiin antaa lausunto 

kunnanvaltuustolle museon siirtämisestä. Kunnanvaltuusto oli kirjelmässään tiedustellut 

viljamakasiinin siirtämisestä Pudasjärven keskustaan. Tähän kotiseutu- ja 

historiatoimikunta antoi yksimielisen lausunnon, että rakennuksen siirto ei olisi 

mahdollista. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että Kurenalla, Pudasjärven 

keskustassa, ei olisi sopivaa maata, ja kustannukset siirtoon olisivat todella korkeat. 

Rakennus myös kärsisi muutosta ja menettäisi arvoaan, joten museomielessä siitä tulisi 

vain vahinkoa. Tähän asiaan päätettiin pyytää lausuntoa myös Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntamuseosta, Ahti Paulaharjulta.
47

 Kotiseutu- ja historiatoimikunta tekivät 

aloitteen kunnanhallitukselle, jotta se saisi myönnetyn määrärahan heti käyttöönsä. Tätä 

perusteltiin sillä, että museorakennus pitäisi saada kiireellisesti kunnostetuksi, jotta 

esineet saataisiin paikoilleen. Esineitä oli lahjoitettu jo paljon, mutta ongelmana oli 

niiden säilyttäminen. Aloitteessa korostettiin myös maakuntamuseon intendentti Ahti 

Paulaharjun roolia museorakennuksen kunnostamisessa, sillä hän oli lupautunut 

antamaan ohjeita paikan päällä. Näin varmistettaisiin, että museomateriaali 

säilytettäisiin niin, ettei muinaistieteellinen tarkoitus ja arvo vaarantuisi.
48

 

Kotiseutu- ja historiatoimikunta päätti pyytää käytännön apua Pohjois-Pohjalaiselta 

osakunnalta, lähinnä museoesineiden ja tietojen keräämisessä. Tätä ei puolestaan 

maakuntamuseosta ei suositeltu, vaan Ahti Paulaharju kritisoi vahvasti ylioppilaiden 

käyttöä museotyössä. Hänen mielestään kokemukset eivät olleet niin myönteisiä, sillä 

ylioppilailla ei ollut riittävästi tuntemusta esineiden keruusta ja esineitä lähti 

mahdollisesti myös kerääjien mukaan.
49

 Yleensä ylioppilaita käytettiin museotyössä ja 

varsinkin keruutyössä ympäri maan. Osakuntiin kotiseutututkimus oli tullut jo 1900-

luvun alussa, ja se oli lähinnä paikallistutkimusharrastusta ja julkaisusarjojen laatimista. 

Osassa osakunnissa oli kotiseutututkimus-ohjelma, joka sisälsi muun muassa tilastollista 

tiedonkeruuta maakunnista, kotiseutututkimusten julkaisua sanomalehdissä ja paikallista 

valistustyötä.
50

 Paulaharju ehdottikin, että lapsista ja opettajista voisi olla apua 
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 Ote Pudasjärven kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjasta 17.6.1957, PKA. 
47

 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunnan kokouspöytäkirja 21.8.1957, PKA. 
48

 Aloite Pudasjärven kunnanhallitukselle 22.8.1957. Kotiseutu- ja historiatoiminkunta, PKA. 
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 Pudasjärven kotiseutu- ja historiatoimikunnan kokouspöytäkirja 8.1.1959. PKA. 
50
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keruutyössä.
51

 Käytännössä esinekeräys sujui Pudasjärvellä hyvin ja paikalliset ihmiset 

lähtivät talkoisiin innokkaina mukaan. Eri kyliltä kerättiin runsaasti esineistöä, ja 

kerääjinä toimivat niin talojen isännät, emännät kuin nuoretkin. Esineitä kertyi niin 

paljon, ettei niitä kaikkia voitu laittaa edes esille avattavaan museoon. Hilma Räisänen 

kertoi lehtihaastattelussa, että museoesineiden keräys oli suuri urakka. Yleensä kerääjiin 

suhtauduttiin hyvin ja pitäjäläiset halusivat luovuttaa esineitä ennemmin museolle kuin 

myydä niitä vieraille. Tuolloin keräilijät kulkivat jo ympäri Suomea ja ostivat vanhoja 

esineitä yksityiskokoelmiinsa.
52

 

Kesäkuussa 1959 museoasiat olivat jo käytännönjärjestelyissä ja avajaisten 

suunnittelussa. Juhlatoimikuntaan, joka vastaisi avajaisjuhlasta, valittiin neljä henkilöä, 

mukana myös silloinen kunnanjohtaja Veikko Honkanen. Esineitä lahjoitettiin 

pitkienkin matkojen päästä, joten esineiden kuljetus piti järjestää museolle. Myös niiden 

puhdistukseen palkattiin erikseen henkilöitä. Vettä ei ollut museolla vielä saatavilla, 

joten museoesineet pestiin järvivedellä Pudasjärven rannassa. Museon järjestäminen ja 

käytännön töiden suunnittelu jätettiin sihteeri Hilma Räisäsen huoleksi, joka aikoi 

aloittaa myös esineiden kirjaamisen kantakirjaan ja kortistoinnin.
53

 Käytännössä 

esineluettelointi aloitettiin vasta vuonna 1972.  

Museotoiminnan alkumetreillä oltiin jo huolissaan kokoelmien luetteloinnista, sillä 

esineisiin liittyviä tietoja ei useinkaan tallennettu. Paljon arvokasta tietoa on ajan 

saatossa hävinnyt. Useissa paikallismuseoissa luettelointi on kesken vielä tänäkin 

päivänä ja digitointi tuo uudet haasteet toimintaan. Työntekijät, jotka ovat usein 

vapaaehtoisia, vaihtuvat ja muistitietoa kokoelmista häviää ihmisten mukana.
54

 

Museon rahatilanteesta oltiin toimikunnassa myös huolissaan, sillä kaikkiin 

järjestelyihin meni rahaa, myös tulevaisuudessa. Suuri työnmäärä myös tiedostettiin.
55

 

Pudasjärven kunta oli kuitenkin ollut hankkeessa koko ajan mukana ja Pudasjärven 

seurakuntakin oli lahjoittanut museon perustamiseen rahaa. Seurakunta lahjoitti myös 

arvokkaita kirkollisia esineitä museokokoelmaan.
56

 Museotyöt jatkuivatkin käytännön 

töillä, makasiinissa tehtiin sisätiloissa rakenteellisia muutoksia, esineitä laitettiin esille, 
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tuulimylly siirrettiin ja pystytettiin makasiinin viereen. Kaikki alkoi olla valmista 

avajaisia varten, jotka järjestettiin kesäkuun 19. päivänä 1960. Museon perustamisvuosi 

on näin ollen 1960, eikä 1961, kuten joissakin lähteissä oli ilmoitettu. Juhlapäivänä 

vieraat saivat tutustua uudistuneeseen viljamakasiiniin ja sen talonpoikaisesineistöön ja 

vuonna 1853 rakennettuun tuulimyllyyn. 
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LOPPULAUSE 

Pudasjärven kotiseutumuseon avajaisia vietettiin kesällä 1960, joten 

perustamisvuodeksi varmistui 1960. Kotiseutumuseon perustaminen vaati kuitenkin 

usean vuoden työn. Aktiivisin rooli tässä työssä oli Kotiseutu-ja historiatoimikunnalla, 

joka teki suunnittelu- ja käytännön työtä museon perustamiseksi. Toimikunta aloitti jo 

1940-luvulla, mutta museohankkeeseen se alkoi keskittyä vasta 1950-luvulla, jolloin se 

etsi aktiivisesti paikkaa museolle. Toimikunnan aktiivisimmat jäsenet olivat sihteeri 

Hilma Räisänen ja hänen miehensä Reino Räisänen, joiden ansioksi voidaan koko 

museon perustaminen lukea.  Lainamakasiini oli lopettanut toimintansa, ja lopulta 

kaksikerroksinen ja vankka rakennus saatiin museokäyttöön. Esineitä kerättiin ympäri 

pitäjää, ja lahjoituksin saaduista esineistä muodostettiin viljamakasiiniin interiöörejä. 

Kun museo avattiin myöhemmin yleisölle, alueella oli myös tuulimylly. Aluetta 

haluttiin laajentaa, ja kun saatiin lisämaata ympärille, alettiin hankkia lisää rakennuksia 

ja esineistöä. Niinpä museoalue on ajan saatossa laajentunut parinkymmenen 

rakennuksen ulkomuseoalueeksi.  

Pudasjärven kotiseutumuseon syntyhistoria on samankaltainen kuin muillakin 

kotiseutumuseoilla ympäri Suomea. Kuten muissakin paikallismuseoissa, myös 

Pudasjärvellä on haluttu säilyttää paikallishistoriaa ja käytöstä poistuneita esineitä, joita 

on haluttu esitellä myös tuleville sukupolville. Sotien jälkeen viljamakasiinit lopettivat 

toimintansa, joten keskeisillä paikoilla oleville rakennuksille löydettiin uusi 

käyttötarkoitus. Viljamakasiinit muutettiin museorakennuksiksi, jona ne toimivat useilla 

paikkakunnilla vielä tänäkin päivänä, näin myös Pudasjärvellä. Museoalueita usein 

laajennettiin ja paikalle siirrettiin useita käytöstä poistuneita rakennuksia. Vanhat aitat, 

saunat ja riihet saivat uuden elämän ulkomuseoalueilla.  

Kotiseutuyhdistyksillä ja -seuroilla on ollut myös merkittävä rooli museotoiminnassa. 

Yhdistysten yhdeksi tavoitteeksi tulikin museoiden perustaminen. Museoilla on ollut 

erittäin suuri merkitys myös paikallisidentiteetin rakentamisessa. Historian 

tallettamisella on lujitettu myös paikallista yhteisöllisyyttä ja yhtenäisyyttä. Sotien 

jälkeisen jälleenrakentamisen aika vaikutti myös museoinnostukseen. Uusia museoita 

syntyi ja kansan yhtenäisyyttä haluttiin korostaa myös omalla museolla.  
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Museot koettiin usein myös pyhiksi paikoiksi ja niillä haluttiin kunnioittaa aikaisempia 

sukupolvia ja omia esi-isiä. Kotiseutujuhlissa ja kotiseutuhenkisissä tapahtumissa 

tavattiin tuttuja, nautittiin paikallisesta kulttuuriohjelmasta perinneruoan ohella. Juhlilla 

on ollut tärkeä merkitys paikallisille ihmisille, sillä ne loivat osaltaan 

yhteenkuuluvuutta, mutta myös kunnioitusta omalle kulttuurille.  

Kotiseutumuseot ovat syntyneet aktiivisten vapaaehtoisten työllä ja lujalla tahdolla. 

Taloudelliset resurssit ovat olleet yleensä pienet, joten yhteinen tekeminen ja talkootyöt 

ovat olleet yhteisen museon saamiseksi elintärkeitä. Vuosien aktiivinen työ, johon 

osallistuivat niin nuoret kuin varttuneempikin väki, sai aikaan oman paikallista historiaa 

tallettavan paikan. Museoiden merkitys on tärkeä paikallisille vielä nykyäänkin, 

vierailijoina on niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Vieraat haluavat nähdä sitä vanhaa 

kulttuuria ja lähihistoriaa, mitä on enää vain museoissa jäljellä. 

Mielenkiintoista olisi tutkia tarkemmin paikallisidentiteetin rakentumista juuri 

historiallisten rakennusten, paikkojen ja tapahtumien kautta. Myös kotiseutumuseoiden 

”pyhyys” on kiinnostavaa, miksi juuri museot koetaan pyhiksi paikoiksi? Museoiden 

kehitystarina jatkuu vielä 1960-luvun jälkeenkin, joten mielenkiintoista olisi myös 

perehtyä siihen, millä tavalla asenteet ovat muuttuneet museoiden alkuajoista tähän 

päivään? Sota-ajan jälkeinen aika oli museoiden synnyn kulta-aikaa, mutta mitä on 

museoille tapahtunut sen jälkeen? Pudasjärven kotiseutumuseo on ollut toiminnassa 

vuosikymmenien ajan, joten sen perustamisen jälkeen on tapahtunut monenlaista. 

Tutkimista voisi jatkaa pienen historiateoksen verran. Kiinnostavaa olisi myös perehtyä 

museoaktiiveihin: keitä he yleensä olivat ja mitä he tekivät museohankkeiden hyväksi? 

Monta tarinaa on vielä kertomatta ja monta paperia kääntämättä.   
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