Alli	
  Paasikiven	
  säätiön	
  avustuksen	
  käyttöraportti	
  
	
  
Juupajoki-‐seura	
  sai	
  käytettäväkseen	
  säätiönne	
  myöntämän	
  1000	
  euron	
  avustuksen	
  lasten	
  leikkiaitan	
  
kalustuksen	
  uusimiseen	
  (400e)	
  sekä	
  perinnekonsertin	
  järjestämiseen	
  (600e).	
  Lähdimme	
  keväällä	
  viipymättä	
  
miettimään	
  leikkiaitan	
  leluvalikoiman	
  uudistamista	
  heittämällä	
  rikkinäiset	
  lelut	
  kokonaan	
  pois,	
  sekä	
  
poistamalla	
  leikkiaitasta	
  muoviset	
  lelut	
  jotka	
  eivät	
  museoympäristöön	
  sovellu.	
  Leikkiaittaamme	
  
soveltumattomat	
  ehjät	
  lelut	
  annoimme	
  Juupajoen	
  Mll:n	
  käyttöön	
  heidän	
  omiin	
  tiloihinsa.	
  
Ajatuksena	
  leikkiaitan	
  leluvalikoiman	
  uudistamisessa	
  oli	
  	
  
1)	
  kestävyys	
  2)	
  museoympäristöön	
  soveltuvuus	
  3)	
  perinteiden	
  säilyttäminen	
  
Sen	
  takia	
  valitsimme	
  perinteisiä	
  puuleluja	
  ja	
  tarvikkeita:	
  Ruokailuastiasto,	
  keittiökalustus,	
  puisia	
  
nuppipalapelejä,	
  puinen	
  kassakone	
  kauppaleikkejä	
  varten	
  ja	
  puinen	
  helmitaulu,	
  puuvärikyniä	
  ja	
  paperia,	
  
puiset	
  pienet	
  kangaspuut,	
  lasten	
  lattiaharja	
  ja	
  rikkalapio,	
  keppihevosia,	
  puisia	
  autoja,	
  puujalkoja,	
  
hernepusseja,	
  liitutaulu…	
  Lattialla	
  on	
  räsymatot	
  ja	
  pöytinä	
  sekä	
  tuoleina	
  on	
  pieni	
  hirsinen	
  ”pirttikalusto”.	
  	
  
Muutaman	
  pehmolelun	
  valitsimme	
  ajatuksella,	
  että	
  esimerkiksi	
  Peppi	
  Pitkätossu-‐	
  pehmohahmo	
  on	
  tuttu	
  
monille	
  sukupolville	
  ja	
  sitä	
  pidetään	
  jo	
  perinteisenä	
  lastenhahmona.	
  Kirjavalikoimaan	
  valitsimme	
  perinteisiä	
  
satukirjoja	
  ja	
  avajaispäivänämme	
  16.5	
  olikin	
  leikkiaitassa	
  satutäti	
  lukemassa	
  perinteisiä	
  satuja	
  lapsille,	
  sekä	
  
leikittämässä	
  lapsia	
  uusituilla	
  leluilla.	
  Kaluston	
  uusiminen	
  on	
  lisännyt	
  kävijämäärää	
  leikkiaitassa	
  ja	
  erityisesti	
  
vanhempi	
  sukupolvi	
  on	
  kiitellyt	
  mahdollisuudesta	
  leikkiä	
  entisajan	
  leluilla.	
  
Kaikkia	
  näitä	
  leluaitan	
  uusia	
  leluja	
  saatiin	
  hyödynnettyä	
  myös	
  elokuun	
  ensimmäisenä	
  lauantaina	
  pidetyssä	
  
lasten	
  puuhapäivässä,	
  johon	
  perheineen	
  kerääntyy	
  vuosittain	
  n.	
  200	
  osanottajaa.	
  Puuhapäivä	
  on	
  
vuosittainen	
  tapahtuma,	
  johon	
  hyödynnämme	
  leikkiaitan	
  valikoimaa	
  jatkossakin,	
  mm.keppihevoslaukka	
  
kisa	
  oli	
  suosittu.	
  Puuhapäivässä	
  esittelemme	
  entisajan	
  työtapoja	
  sekä	
  ajanvietteitä	
  erilaisten	
  työpisteiden	
  
avulla.	
  
Perinnekonsertin	
  järjestimme	
  marraskuussa	
  2015	
  Juupajoen	
  liikuntahallilla.	
  Konsertin	
  piti	
  
Kulttuuriosuuskunta	
  Uulu	
  teemalla	
  ”Muurikki	
  ja	
  metsän	
  väki”.	
  Konsertissa	
  esiteltiin	
  useita	
  entisajan	
  
soittimia,	
  joita	
  ei	
  enää	
  käytössä	
  edes	
  tapaa	
  ja	
  musiikki	
  eteni	
  sadun	
  mukaan.	
  Lapset	
  tykkäsivät	
  konsertista	
  ja	
  
konsertin	
  aikana	
  lapset	
  saivat	
  soittaa	
  ja	
  kokeilla	
  soittimia	
  eri	
  sadun	
  tilanteissa.	
  Saimme	
  myös	
  ohjeita	
  
soitinten	
  rakentamiseen	
  kotioloissa,	
  jotta	
  voisimme	
  hyödyntää	
  perinnesoittimia	
  myös	
  myöhemmin	
  
museolla.	
  
Valitsimme	
  600	
  euron	
  konserttiavustuksen	
  käytettäväksi	
  kahteen	
  300e	
  arvoiseen	
  perinnekonserttiin.	
  Osa	
  
konsertin	
  avustuksesta	
  on	
  vielä	
  käyttämättä	
  ja	
  käytämme	
  alkukesän	
  2016	
  avajaisissa	
  (21.5)	
  loppusumman	
  
konserttiavustuksesta.	
  Museokauden	
  avajaisteemamme	
  on	
  ”musiikin	
  muistot”	
  ja	
  ohjelmisto	
  on	
  
perinnemusiikkipohjainen,	
  johon	
  loppuavustus	
  sopii	
  käytettäväksi.	
  Museomme	
  on	
  aina	
  saanut	
  
paikallislehdissä	
  hyvin	
  palstatilaa	
  ja	
  myös	
  avustuksenne	
  huomioitiin	
  kesän	
  mittaan	
  lehdissä.	
  Lisäksi	
  
säätiönne	
  logo	
  on	
  leikkiaittamme	
  oven	
  pielessä	
  kertomassa	
  kävijöille	
  tuestanne.	
  Olemme	
  kiitollisia	
  että	
  
olette	
  tukeneet	
  museotoimintaamme.	
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