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Tammikuu on jo lopussaan, olenkin tätä odottanut. Oikeastaan ajattelin odottaa tämän kuun 
loppuun asti, ennen kuin kirjoitan tätä yhdistyskirjettä valmiiksi. Nimittäin voin ottaa 
mukaan tähän uuden lehtiartikkelin, joka julkaistaan helmikuun numerossa Alès Agglo-
kuntainliittomme lehdessä. He olivat täällä tekemässä artikkelia.

Tässä alla artikkeli ja suomennukseni:

https://museopaivakirja.blogspot.com/2020/02/uusi-artikkeli-nukkenallemuseosta.html

Tämä 2020 on meille juhlavuosi. Nukkenallemuseo täyttää 20 vuotta. Jos muistelee 
alkuvuosia vaikeuksineen ei olisi uskonut. Niihin vuosiin mahtuu jo kaikenlaista, enemmän 
ja vähemmän menestystä. Mutta alkuvuosien mahdoton on tullut mahdolliseksi. Se on pieni 
ihme. 

Viime syksynä Suomessa ollessa minun piti uusia passini. Veli toi minut Loimaalle 
poliisilaitokseen sitä uusimaan. Kotiväeltäni äidiltä, kun hän vielä eli, ja siskoiltani olen aina
saanut tukea tähän Nukkenallemuseo hankkeeseeni. Veljiltäni vähemmän. Tuokin veli totesi,
että ei minua kiinnosta nuket, eihän sinuakaan traktorit kiinnosta. Veli jatkoi, että museosi 
on utopia. Pitäisi saada lottovoitto, jotta voisi (tai kannattaisi) museon perustaa. En 
tykännyt. Pohdin vähän aikaa ja puolustauduin. Olenkin siihen laittanut kaksi yksiötäni, 
Helsingin ja Karkkilan. Se kauhistutti häntä. Näin hänen ilmeestä, että Kankkulan kaivoon 
on sitten rahasi mennyt. Ajattelin, että museo ei ole kultakaivos, mutta ei myöskään 
Kankkulan kaivo.

Kerran ennen tällä velipojalla oli toinen positiivisempi näkemys. Museo on sydämen asia. 
Telkkarista oli saanut sen ajatuksen Sydämen asialla -ohjelmaa katsottuaan.

Minä toteutin unelmani. Sellaista se on, kun tekee jotakin erilaista. On sitten kotimaassa tai 
ulkomailla. Siipeensä saa. Koirat haukkuvat, kun karavaani kulkee. Vaikka täyttäisi 100 
vuotta kapuloita tulee vielä rattaisiin. C’est la vie. En silti koskaan ole harmitellut suuria 
suunnitelmiani.

Niin meillä voi olla hyvin erilaisia ajatuksia jonkun suhteen. Kaikki riippuu arvoistamme. 
Mikä on meille tärkeää ja mikä ei. Kaikkea aina välillä kyseenalaistetaan tai tuetaan. Mutta 
kaikkia meitä tarvitaan tässä maailmassa. 

Jos sinulla on kaksi rahaa, osta toisella leipä ja toisella kukkanen, sanoo kiinalainen 
sananlasku. Jokaisella on oma puutarhansa.

Ensimmäisen vuoden aikana konkreettisesti huomasin, että yksinhiihtäjänä ei pääse pitkälle.
Kiitos tukijoukoistamme, yhdistyksemme uskollisista jäsenistä. Meitä on yhdistyksessä tällä
hetkellä 12. Kiitos samoin kaikille museon ystäville, ystäväpiiri kasvaa koko ajan.

https://museopaivakirja.blogspot.com/2020/02/uusi-artikkeli-nukkenallemuseosta.html


Kotimuseon pitäminen on antanut puitteet kasvattaa kokoelmaa, ei muuten olisi viitsinyt. 
Kun voi jakaa harrastuksensa, se motivoi. Niinpä noin sadan alkukokoelma on kasvanut 
tuhansiin. Yli 70 vanhaa nukketaloa 1800-luvulta tähän päivään, vanha koululuokka, 321 
vanhaa nallea, nukkeja pieniä ja isoja eri materiaaleista 1700-luvulta alkaen, eri 
vuosikymmeniltä vaunuja ja rattaita, erilaisia puuleluja…Siinä on jo pieni aarreaitta.
Aarteiden metsästys onkin ollut minun elämäntyöni jo 35 vuotta. Aloin keräilyn v.1985.

Jos ajatellaan alkuvuosia ja nykyhetkeä, mikä on ollut ratkaisevaa museon kehityksessä? 
Vuonna 2004 kävin 1.tietokonekurssin ja ostin atk-koneet. Ja niin internetti mullisti 
markkinoinnin, tietopankkina se on ollut kirjoja parempi ja vertaansa vailla kokoelman 
monipuolistamisessa, kasvattamisessa myös. Vaikka ei siihen yksin voi luottaa. Verkostointi 
tapahtuu vuosien varrella ja joka ilmansuuntaan. Ei ole vain yhtä taikasauvaa.

Tästä 20.vuodesta tulee taitekohta. Kuten jo monta vuotta ollaan haettu uutta paikkaa 
kokoelmalle, koska taloni on liian pieni. Viime vuonna otin yhteyttä Suomessa joihinkin 
museoihin, mutta kiinnostusta ei heillä ole ollut. Kirjoitin vähän aikaa sitten Maaseudun 
Tulevaisuuteen Mielipide-sivulle ja ehdotin tätä maaseudun elävöittämiseksi, vetonaulaksi  
johonkin maaseutukaupunkiin. 
https://museopaivakirja.blogspot.com/2020/01/jospa-lehtijutusta-poikisi-jotakin.html

Saa nähdä mikä lie näiden nukkejen ja nallejen kohtalo. Taivaan tuuliin ei niitäkään haluaisi 
heittää, tarkoitan kokoelman hajoittamista. Ei myöskään varastoiminen ole toivottavaa. Ei 
yleensä mitään kaunista piilottaa haluaisi. Ei kynttilää vakan alle. Jos ei paikkaa löydy 
Suomesta, haetaan Ranskasta.

Siltä on näyttänyt, että lasten kulttuuri ei tunnu menevän kuumille kiville kuten moderni 
taide. Siihen sitävastoin investoidaan nykyään miljoonia ja sitä varten rakennetaan oikein 
lasipalatseja. Arvostus on suurta. Se on pop tällä hetkellä. Minä ainakin kierrän kaukaa 
kaikki modernin taiteen näyttelyt. Ne saavat minut kiukkuiseksi, koska mikä vaan voi olla 
suurta taidetta. Vaikka olisi ripustettu banaani seinälle tai tehty maalaus mädäntyneestä 
perunasta kultaraameihin kehystettynä. Tuossa pari esimerkkiä netissä nähdystä 
kansainvälisessä taidemaailmassa kohua herättäneestä nykytaiteesta. Siinä näkee, miten me 
arvostamme eri asioita. Makuasoista ei sovi kiistellä, sanovat ranskalaiset. Mutta 
mielipiteensä saa sanoa.

Marraskuussa muutaman päivän Suomen matkalla mentiin siskon kanssa Nizzasta Saksaan 
Stuttgartin kautta Giengeniin, jossa on maailman kuuluisamman nallemerkin Steiffin museo.
Se piti nähdä. Margarete Steiff nalletarina elää yhä Saksassa yli sadan vuoden jälkeen.
https://museopaivakirja.blogspot.com/2019/11/steiff-nallemuseossa-2019.html 

Mitä uutta museossa? Löysin 1880-luvun nukketaloon Napoleonin sotien aikaisten 
sotavankien tekemät luiset salonkihuonekalut 1800-alusta. Vangit keräsivät keittiöstä 
lampaan, härän, lehmän ym. luita ja taiteilivat niistä kauniita laivoja, rukkeja, giljotiineja, 
leluja jne. Siinä taas yksi historian uskomattomista tarinoista. Sen nukketalon huoneen 
seiniä koristamaan hain 4 ferrotype eli tintype valokuvia 1860-luvulta Amerikasta ja samalla
tuli mukaan vähän valokuvauksen historiaa. 
Katso museopaivakirjasta :
https://museopaivakirja.blogspot.com/2020/01/amerikan-terveiset.html 
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https://museopaivakirja.blogspot.com/2019/12/nukketalojen-palapelia.html

Viime vuoden finanssipuolesta puheenollen se oli edellistä vähän huonompi. Alueellamme 
on nykyään entistä enemmän turistinähtävyyksiä, joten kilpailua on. Mutta juhlavuosi meillä
on nyt alkamassa ja iloitaan siitä. Ei aina päästä näinkään pitkälle. Se on jo saavutus.

Sisäänpääsytuloja oli 1347 euroa ja jäsenmaksuja 179 euroa eli 1526 euroa. Siinä meidän 
vuosibudjettimme. Menot aina tulojen mukaan joustavat ei voittoa tuottavassa 
yhdistyksessä. Nykyajan kannattavuus kriteereistä viis. Jos niitä ajattelee, museo olisi 
suljettu heti alkuunsa. Mutta meidän elämänfilosofiamme on ollut : « 100 ystävää 
maailmassa on parempi kuin 100 ruplaa taskussa », kuten sanoo venäläinen sananlasku.

Dixie täyttää helmikuussa 12vuotta. Tämä ikipentu on nyt ollut täällä jo parisen vuotta ja 
hyvin kotiutunut koiratarhasta. Kun labrador Dixou meni taivaaseen vuonna 2017 16v.ja 
4kk ikäisenä, se lähetti toisen enkelin tilalleen, tämän Dixie belgianpaimenkoiran 
vartioimaan museota.

Lopuksi pieni rukous merimiehen sanoin : Sinun meresi on niin suuri ja minun purteni niin 
pieni, purjeeseni tuulta anna, mua kanna, muuten hukkuu haahteni.

Hyvää uutta vuotta 2020 kaikille !   

Toivoo Ulla-Maija
Puheenjohtaja/Nukkenallemuseo ry.

Tässä kuvassa on ne sotavankien tekemät luuhuonekalut. 
Seinäkuvat näkyvät paremmin museopaivakirjan sivuilla.
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