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Hei,

Olin Dixien kanssa lenkillä päivällä. Ei liian kuuma 28¨C. Mentiin kolmisen km ensin 
viinipeltoteitä pitkin ja sitten n.300m korkean kukkulan kautta takaisin kylälle. Kukkulan 
reunalla puun alla varjossa oli virkistävää istua hetkisen ja ihailla hienoa 
panoraamanäkymää kyläämme. Luonnon lähellä asuminen on tänä vuonna ollut parasta mitä
voi olla.

Tammikuussa, kun kirjoitin viimeksi näitä museokuulumisia, ei tiennyt vielä, mitä vuosi tuo
tullessaan. Alkuvuosi meni hyvin, museossa kävi tavallista enemmän ihmisiä, ensin joulun 
pyhien jälkeen tammikuussa ja sitten hiihtolomilla helmi-, maaliskuun alkuun.

Helmikuun lopulla synkkiä pilviä alkoi ilmestyä taivaalle.

Hiihtolomien viimeisten museokävijöiden kanssa tuli esille koronavirus Kiinassa. Näytin 
heille nukketalo apteekkia ja samalla sanoin, että kaikkea ei lääketiedekään pysty vielä 
voittamaan kuten koronan tapaisia uusia viruksia. Silloin se näytti vielä kaukaiselta, eikä 
uhkaavalta todelliselta vaaralta Euroopassa. Mutta pysäyttäviä olivat uutiskuvat Kiinasta 
valkoisine astronauttipukuisine sairaanhoitajineen, lääkäreineen, kuin kemiallisen sodan 
sotilaat huippuvarusteissaan. Viruksen täytyi olla vaarallinen, koska niin kovat 
turvatoimenpiteet vaadittiin. Ihmeissään sai seurata, miten Kiina rakensi hetkessä valtavia 
kenttäsairaaloita kuin rutiinilla viruksiin tottuneena. Sen tappavuutta kuvasi seuraavaksi 
ruumiskontit ja valtavat koronahautausmaat. Sitten samantyyppiset uutiskuvat siirtyivät 
Eurooppaan. Silloin alkoivat hälytyskellot soida.

Tämän vuoden 2020 museon 20.vuotisjuhlavuodesta tulikin koronavuosi, joka sulki museon
heti maaliskuussa. 100 vuoteen ei ole näin pahaa pandemiaa ollut espanjantaudin jälkeen. 
Elämä pysähtyi koko planeetalla. Maailman suurkaupungit toisensa jälkeen hiljenivät, 
autioituivat, koska korona pakotti ihmiset linnottautumaan koteihinsa kuin sota-aikana 
pommituksissa. Uutiskuvat olivat uskomattomia. Koskaan ennen ei tällaista ole nähnyt.

Onneksi kerittiin 20.vuoteen, ennen olisin ollut pettynyt, jos olisi tarvinnut sulkea museo 
parhaiksi sesonkiajoiksi. Nyt on jo siihen mukautunut. Ihmeesti ihmisen mieli muuttuu. 
Gardin alueemme on turistialuetta, monet paikat ovat olleet auki, vaikka ei kaikki. Korona 
turvatoimenpiteet ovat olleet liian hankalia toteuttaa toisille. Kuten täällä kotimuseossakin 
pienissä tiloissa, joissa ei ole tarpeeksi hyvää läpituuletusta ja liian pienet tilat muutenkin, 
kaiken lisäksi asun täällä. Ei tarvitse kuin yksi koronasairas ihminen, oireellinen tai 
oireeton, tuomaan taudin tänne ja saastuttamaan viruksella ilman. Terveys ennen kaikkea, 
jos sen menettäisi, siihen kaikki pysähtyy.

Parin viikon päästä on syyskuun Kulttuuriviikonloppu, johon ilmoittauduttiin keväällä, 
oltiin toiveikkaita, että syksyksi olisi tilanne muuttunut. Mutta ei, vasta rokotus tai koronaan



tehoava lääke muuttaa kaiken. Ja sitä täytyy odottaa ainakin vuoden loppuun, jos ei 
kauempaa. Joten kulttuuriviikonloppukin piti peruuttaa. Se on aina ollut menestys. 

Mutta c’est la vie ! Sellaista elämä on aina välillä. Mieltä on nostanut jatkuvat puhelinsoitot,
puhelinlangat ovat olleet kuumana, kun on kysytty museon aukioloaikoja. Nukkeja ja nalleja
on kaivattu paljon noiden soittojen perusteella. Olen ollut niistä yllättynyt. Toisaalta vähän 
voitonriemuinen. Koska sulkeminen on ollut vapaaehtoista ja tilapäistä, eikä pakollista ja 
lopullista. Kuten jotkut paikalliset ovat sitä odottaneet vähän paha mielessä, koska ollaan 
vieraita kylillä. He ovat jaksaneet kysellä ikuisesti : « Onko se museo jo suljettu ? ». 
Nettisivuille päivitin, että koronan takia museo on suljettu ja myös ulko-oveen olen sen 
laittanut. Silti yksi päivä ovikello soi ja siellä oli perhe tulossa museoon. Sanoin ikkunasta, 
että koronan takia tämä on kiinni. 

Ranskassa uudet koronatapaukset ovat turismin ja koulujen alkamisen myötä olleet 
korkeimmillaan melkein 9000/24t...7000/24t. Lapset levittävät tautia ympäriinsä. Kohta voi 
kuvitella taas lockdown eli maa poikkeustilaan, ainakin alueittain, kuin sota-aikana ja kaikki
suljettuna uudestaan koteihinsa kuten keväällä.

Elämä on ollut tänä vuonna aika paljon vain välttämättömiä menoja, kerta viikossa 
kauppareisuja Dixie haukun kanssa. Yhden kerran uskaltauduin Anduzen kirpparille, kun 
siellä ei ollut vielä kesän turistivirtausta. 2-3 apteekkireisua olen tehnyt haukun 
punkkilääkettä hakemassa. Ja yksi eläinlääkärireisu sen vuosirokotuksen takia. Ja 
autokatsastus heinäkuussa. Maskivarustuksin olen ne kaikki reisut tehnyt. Yhden 
tyhmyyden tein elokuussa, koska maaliskuussa ei voinut. Barjacin antiikkimarkkinoita ei 
peruutettu enää kuten maaliskuussa, joten menin sinne ajelulle. Kaduin ja jälkeenpäin sai 
laskea päiviä, ettei oireillut. Pelkäsin, että sain koronan, koska ihmisvilinää oli liikaa, vaikka
maski päässä olin. Siinä näki, miten tärkeää on, että on turvallisuudentunne, ettei tappavaa 
tautia tarvitse pelätä koko ajan. Ei business muuten huvita. Ihmettelin siellä ihmisiä, koska 
he vaikuttivat huolettomilta. Ulkoilmamarkkinat, vaikka kaikilla oli maski(pakko), silti 
riskejä on. Minä taisin olla ainut, joka lähti sieltä käpälämäkeen pahaa koronasutta pakoon.

Kokoelma kasvaa joka vuosi. Tänä vuonna löysin harvinaisen nunnakoulun 1900-luvun 
alusta. Se on espanjalais-ranskalainen. Twitterissä on kuva: 
https://twitter.com/1000histoires/status/1296881202163580930/photo/1 
Kotimuseossa tapahtuu kulisseissakin, vaikka ulkona riehuu vapaana 2000-vuosisadan 
pirulainen kuten presidentti Niinistö sitä kuvasi. Kiitos internetin, joka mahdollistaa 
yhteydet ulkomaailmaan. Skype on erikoiseti nyt tärkeä, takaa perhekontaktit, koska kaikki 
Suomimatkat olen tänä vuonna perunut tautivaaran takia.

Uusi vuosi ja uudet suunnitelmat. Mielessä on ollut viime vuodet kysymys, mihin saa tämän
kokoelman? Tämä talo on liian pieni eikä enää normien mukainen. Nyt ei ole voinut käydä 
talojakaan katsomassa koronan takia. En enää hae uutta museotaloa täältä Ranskasta, koska 
sellaista ei budjetillani löydä. Haen muuten taloa ilman museota tästä lähistöltä, jossa 
ulkotila, mikä tästä puuttuu ja myyn tämän. Kaksosisko on luvannut ottaa museoni 
Suomeen, kun löytää talon maalta. Yhtä hän on ollut katsomassa pari vuotta sitten isosiskon 
kanssa, mutta tänä vuonna niitä on voinut katsoa vain netissä. Anna-Maija myy Helsingin 
yksiönsä ja sillä saa ison talon, jossa museollekin on tilaa. Hän investoi museotilaan, kun 
minä olen investoinut ensin kokoelmaan. Yhteispeliä.

https://twitter.com/1000histoires/status/1296881202163580930/photo/1


Olen sanonut, että sitten kaikki pitää saada vitriinin tai lasin taakse, ei enää tällaista 
ratkaisua kuin minulla, vain osittain vitriinit. Se on epäkäytännöllinen. Suomessa pidetään 
museo auki vain tilauksesta kai, saa nähdä. 

Jospa jo ensi vuonna olisi koronatilanne niin hyvä, että siskolla olisi talokaupat ja nuket ja 
nallet voisivat lähteä uuteen kotiin. Pitää ottaa selvää tuhansien nukkejen ja nallejen 
kuljetusfirmoista. Tästä kokoelmasta saa ainakin pari rekkakuormaa. Se onkin sitten 
topsecret, kun niitä kuljetetaan Etelä-Ranskasta Lounais-Suomeen. Tällaisilla 
aarrekuljetuksilla täytyy olla hyvä vakuutus, koska maantierosvoja on kaikkialla. Otan Dixie
pollarikoiran mukaan autokuljetuksiin, olen lukenut, että itse kannattaa olla niissä mukana.

Yhdistyksen budjetti on toimintahistoriansa pienin. Tuloja on vain 319€ kevätpuolelta, siinä 
on sisäänpääsytulot ja jäsenmaksuja. Menoja on paljon enemmän, mutta minä lainaan 
yhdistykselle kuten alkuaikoina, jolloin oli vähän tuloja. Tärkeintä, että selvitään tästäkin 
vuodesta. Tarkemman budjetin menoineen lasken myöhemmin. 

Meitä on 12 jäsentä yhdistyksessä. Kiitos uskollisille jäsenille ja museon ystäville! Kaikki ei
ole ollut täällä Ranskassa museota katsomassa, sitten Suomessa nähdään !

Tämän Nukkenallemuseon nuket ja nallet ovat toimineet keväästä lähtien ilopillereinä 
Twitterissä, synkkien koronapilvien alla tarvitaan piristystä.Varsinkin vanhat nallet ovat 
saaneet paljon huomiota. Nalle on ollut kaikkien leikkikalu, niin tyttöjen kuin poikienkin. 
Tyhjäkäynti museossa on koronan takia poikinut uuden yleisön, nettimuseokävijät 
virtuaalivierailuille. Olen tehnyt useita videoita kokoelmakuvista. Ja samalla se on ollut 
markkinointia Suomen suuntaan, koska sinne ollaan nyt menossa.

Kaikella on tarkoitus tässä elämässä. Koronallakin. Arvomaailmamme on jo varmaankin 
muuttunut tänä pandemia aikana. Vaarallinen tauti ravistelee kaikkia. Se on saanut 
maailman mahtavat vallat polvilleen kuten arvaamattomat luonnonvoimat saavat. Varmasta 
onkin tullut yhtäkkiä epävarmaa. Ihminen on kaiken keskellä pieni.

Kun museossa on ollut epävarmuuden hetkiä, olen ostanut kokoelmaan jotakin uutta. Se on 
ollut kuin tulevaisuudesta lupaus. 

“The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit.”  
Nelson Henderson

« Elämän tarkoitus on istuttaa puita, vaikka niiden varjosta ei itse koskaan voisi nauttia. »

Hyvää syksyä kaikille !

Muistakaa koronavaarat ! 

Toivoo Ulla-Maija, 
Nukkenallemuseoyhdistys/puheenjohtaja




