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Hei,
Yhdistyskirje on myöhässä, koska Suomen matkani ajoittui kesäheinäkuun vaihteeseen.

Nyt lensin Montpellier’sta Berliiniin ja sieltä Ryanairilla Lappeenrantaan. Ihan uusi reitti. Ja
Lappeenranta oli mukava uusi kaupunkinähtävyys. Kun Onnibussilla pääsee mistä tahansa 
Suomessa helpolla ja halvalla kotiin, vaikka pitempikin matka olisi, niin välimatkat 
lyhenevät. Paluumatkani tänne noin viikon päästä kulki Nizzan kautta. 

Tällä reisullani kerkisin 5 museoon: Berliinin Vakoojamuseo, Lappeenrannan Etelä-Karjalan
museo, Wollkoffmuseo, Someron Härkätiellä Savenvalajan museo, Helsingin 
Sinebrychoffmuseo. Ja Oodi kirjasto piti nähdä, koska kansainvälisesti kuuluisa ja niin 
tietää, mistä paljon puhutaan.

Matkastani kerron enemmän museopaivakirjassa :
https://museopaivakirja.blogspot.com/2019/07/nimes-montpellier-berlin-lappeenranta.html 

Tänä vuonna Ranskan ympäriajo kulki kylämme poikki. Pont du Gardista eli Gardin sillalta 
täällä kävi markkinoinnin edustaja jo tammikuussa ja ehdotti mukaan heidän lottoarvontaan 
ympäriajon voittajasta. Siinä oli mukana alueemme muita museoita ja turistikohteita. 
Nukkejen kuva tuli sitten heidän mainokseensa. Paikallista näkyvyyttä se toi. 

Joku vuosi oltiin Pont du Gardin turistitoimiston yhdistyksessä jäsenenä ja se teki tunnetuksi
museota siellä päin n.50km täältä. Gardin alueen suurin turistivetonaula n.1,5milj. 
vuosikävijöitä. Paras mainospaikka, vaikka tänne pikkukyläämme ei moni turisti 
eksyisikään.

Viime vuoden lopulla tilattiin netistä 2500 museomainosta, ne ovat melkein kaikki jo 
kuluneet ja uusia täytyy pian tilata. Netistä saa 50eurolla ja vielä värillisiä paljon 
halvemmalla kuin Anduzen turistitoimistosta, jossa maksoi puolet enemmän 
mustavalkoisetkin.

Vuoden alussa Seija ja Andrew kävivät täällä. Ensimmäisellä kerralla meillä oli nukketreffit 
yhdessä linnassa. Yksi Alèsin kaupungin läheinen linnan rouva otti yhteyttä ja kutsui 
linnaansa, koska halusi esitellä nukkekokoelmaansa, joka oli myytävänä. Siellä oli hyvä 
vastaanotto. Saksalainen entinen opettaja- ja antiikkimyyjä eläkeläispariskunta, joka oli 
ostanut linnan 70-luvulla ja kunnostanut sen. 

Toisella kertaa, kun Seija ja Andrew tulivat, olimme St Ambroix kylässä katsomassa taloa. 
Mutta se paljastui myöhemmin liian suureksi eikä hyväksi kaupaksi, kuten monet muut 
talokäynnit. Toisaalta aina oppii, vaikka pettyykin, kun ei näytä löytyvän koskaan sopivaa 
uutta (museo)taloa.

https://museopaivakirja.blogspot.com/2019/07/nimes-montpellier-berlin-lappeenranta.html


Tänä keväänä olen ottanut selvää Suomen valtion museoista Helsingistä, Turusta, 
Tampereelta, Hyvinkäältä, Forssasta…,joissa olisi suuri yleisö, mutta kukaan ei ole 
kiinnostunut Nukkenallemuseon nukketalo- tms. näyttelyä lainaamaan. Ranskasta en ole 
kysynyt, koska haluaisin samalla järjestää kokoelmani Suomeen. Ongelmana on tosin kallis 
kuljetus sinne. Näyttää siltä että kaikki museot kiinnostuvat eniten modernista taiteesta, 
lastenkulttuuri on vähemmän suosittua. Ja jos on, se on ennemminkin lastentarha-tai lasten 
leikkipaikka järjestelyt, mitä löytyy nykyään joka paikasta. Siitä taas ei täällä 
Nukkenallemuseossa välitetä, koska ollaan vanhan ajan « ei saa koskea » museon kannalla. 
Kaikki vanha on rikkimenevää ja haurasta, kunnioitettavaa, kuten lapset oppivat ennen.

Tässä on taka-ajatuksena se, että voisin ostaa talon ilman museomahdollisuutta tai vain 
pienin vitriinisin museotiloin, koska muuten museotalon metsästys on osoittautunut vuosien 
varrella mahdottomaksi tehtäväksi. Ja toiveeksi on nyt tullut talon mukana pikkupiha tai 
puutarha, että voisi olla ulkona myös. Se tarkoittaa paikkaa halvemmassa kylässä ja 
sivuummalla, muuten ei talobudjettini riitä. 

Pääsesongin jälkeen syyskuussa laitan taas taloni myyntiin nettiin tai ennen jo, ja alan 
hakemaan uutta taloa.

Joten tämä vuosi 2019 on ollut konkreettisempaa kuin koskaan uuden kodin etsintää 
nukeille ja nalleille, tai osalle niistä, jos vain mahdollista Suomesta, vaikka minun kotini 
pysyykin täällä Ranskassa. 

Toisaalta keräilyharrastus jatkuu, sydämen asialla. Vaikka viime vuodet se on hallinnut 
liikaa elämääni, kun joka penni menee kokoelmaan. Olisi kiva sisustaa myös omaa 
huushollianikin ja erottaa museo erikseen talostani. Nyt kaikki on saman katon alla, ja 
museon nuket ja nallet ovat vallaanneet koko taloni. Tähän kotimuseo-ratkaisuun täytyy 
tulla muutos näiden 19 vuoden jälkeen. Olen jo hillinnyt keräilyvimmaani ja oppinut pois 
monista houkutuksista viime vuoden aikana. Ajatukseni on ollut, mihin ihmeeseen saan 
siirrettyä kaiken tämän « aarrekuormani » ? Myymistä en halua edes ajatella, vaan johonkin 
museoon, muuten on elämäntyöni hukkaan mennyt. Jaettu ilo on moninkertainen.

Kokoelmaan tuli silti keväällä 1800-luvun lopun nunnakammio miniatyyrinä. Se on kuin 
realistinen nukketalo. Tositarina jonkun nunnan elämästä, tehty kotiväelle muistoksi.kuten 
heillä oli tapana. Se on liikuttava. Palanen toisesta maailmasta keskelle 2000-lukua.
https://museopaivakirja.blogspot.com/2019/03/1800-luvulta-nunnaterveisin.html
https://museopaivakirja.blogspot.com/2019/03/pieni-palanen-yhden-ihmisen-elamasta.html

Ongelmana täällä museossa on myös se, ettei kaikki ole vitriinissä tai lasin takana. Ja niitä 
peitän sitten kankailla pölyltä suojaksi, kun ketään ei ole museossa. Toiset pikkulapset 
tunkevat katsomaan kaikkea käsillään, joten on rasittavaa heitä vahtia kuten tavaroiden 
edestakainen peittäminen ja myös peittojen ulkona ravisteleminen Dixien karvoista ja 
pölystä. 

Museokävijöitä käy hiljakseen vuoden mittaan. Ryhmiä ei ole ollut pitkään aikaan. 
Finanssipuolesta puheenollen 557€ on ollut sisäänpääsytuloja tänä vuonna ja 135 € 
jäsenmaksuja. Menot lasketaan vasta myöhemmin, koska budjetti riippuu aina pääsesongista
ja menot joustavat sen mukaan ei voittoa tuottavassa yhdistyksessä. Suu säkkiä myöten. 

https://museopaivakirja.blogspot.com/2019/03/pieni-palanen-yhden-ihmisen-elamasta.html
https://museopaivakirja.blogspot.com/2019/03/1800-luvulta-nunnaterveisin.html


Pieni budjetti ja sen joustavuus hyvinä ja huonoina vuosina on ollut meidän pelastus. Ja se, 
ettei olla vuokratuilla tiloilla. Yksi antiikkimyyjä sanoi, että vuokra se on mikä tappaa.

Meitä on tällä hetkellä 12 jäsentä mukana yhdistyksessä. Kiitos uskollisille jäsenille ! 

Last, but not least, sanovat englantilaiset. Dixie museokoira on hyvä nukkejen ja nallejen 
henkivartija. Niin hyvä, että peljättää joskus museokävijöitä. Siksi se on kiinni yläkerrassa 
ja saa nykyään vain kurkkia rappujen yläpuolelta museovieraita. Välillä se pääsee kaikkien 
mukaan ihmettelemään ihmisiä, jotka sitä ja muuta museossa ihmettelevät. Niin se on saanut
paljon uusia ystäviä kuten museokin.

Lopuksi pieni muisto Ypäjän kansakoulusta. Opettaja Mirja Mettälä kirjoitti muistivihkooni 
vuonna 1966 : « Kahtahalle kulkee joka tie, jostain pois ja jotain liki vie ».

Hyvää kesää kaikille, toivoo Ulla-Maija
Nukkenallemuseo ry:n puheenjohtaja


