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Hei,

Toissa päivänä täytin syyskuun kulttuuriviikonloppu lomakkeen Alèsin kuntainliiton 
turistitoimistolle, jossa ollaan jäseniä. Onneksi tämä vuosi menee kaikilta viime vuoden 
jäsenmaksulla. Viime syksynäkin piti kulttuuriviikonloppuun osallistua, mutta korona esti, 
jotkut osallistuivat silti. Niin me suunnittelemme aina tulevaa ja useimmiten se toteutuu. 
Ennakkoon tehdään kaikkea.

Ei tiedä ensi syksystä eikä ensi kesästäkään, aika näyttää. Lézanin tammikuun 2021 
vuosijulkaisussa ollaan mukana nunnakoulukuvin ja mahdollisten tai mahdottomien 
turistikesäsuunnitelmin, kuten on oltu jo vuosien ajan. Aina kesä on tullut ja syksy, ja 
aikeemme ovat toteutuneet. Nyt on toisin. Jo toista vuotta varaudutaan kesään ja syksyyn 
ilman ainuttakaan museokävijää, tyhjyyttään huutavaan nukkenallemuseoon. Täällä nuket 
nukkuvat nallejen kanssa kuin karhut talviuntaan odottamassa uutta ihanaa kevättä kesää 
saapuvaksi, jolloin pääsee taas ulos kolostaan ja avaamaan oven aina tervetulleille 
museoystäville.

Korona on lyönyt laudalta kaikki ennätykset ja itsestäänselvyydet, joihin 
mukavuudenhaluinen kulutusyhteiskuntamme ja hyvinvointiyhteiskuntamme on tottunut. Se
on saanut polvilleen koko planeettamme. Joten nöyräksi menee ja täytyy sanoa kuten  
joulurauhan julistuksessa Turussa, Suomessa kaikkein vanhimmassa perinnetapahtumassa 
1200-luvulta asti, « Huomenna jos Jumala suo.. ». Miten epävarmaa on elämä silloin 600-
vuotta sitten ollutkaan !

Joten nyt eletään aika paljon päivä kerrallaan. Eilinen on jo mennyt, huominen ei ole vielä 
tullut, joten eläkäämme siis tätä päivää, sanoi vanha kansa. Kaikki ei vanhene koskaan.

Tämä tammikuun yhdistyskirjekin tulee nyt vasta huhtikuussa, korona syntipukkina. Mistä 
olisin kirjoittanut, kun ei ole ollut mitään erikoista kirjoitettavaa. Jo toinen vuosi 
tyhjäkäyntiä. Ja elämää hiljaisessa hiirenkolossa haukun kanssa, vain ruokakaupassa, 
muuten välttamättömät harvat käynnit ulkopuolella ja tietenkin luontoretket ja haukun 
ulkohuonereisut päivittäin. Nyt pandemiassa voi olla erityisen kiitollinen, kun asuu maalla.

Olen minä silti onnistunut käymään nukketalokaupoilla. Nykymaailmassa on sellaisia 
ylellisyyksiä, joista ei voinut ennen kuvitellakaan, kuten internetti. Sieltä sain kuuluisan 
Christian Hacker nukketalon 1880-luvulta. Siitä kirjoitin museopaivakirjaani ja twitteriin.
https://museopaivakirja.blogspot.com/2021/03/korona-vuoden-2021-maaliskuun-
siivilla.html

Muuten koronapiilopaikastakin onnistuu museomarkkinointi, kiitos siitäkin internetin. 
Twitterissä pidän nallenäyttelyä ja yleisöä on. Myös muuten kokoelmasta virtuaalivideoita 
olen tehnyt kuvista. Facebookissa olen harvemmin, koska kirjautuminen sinne on tullut 
hankalaksi. 

https://museopaivakirja.blogspot.com/2021/03/korona-vuoden-2021-maaliskuun-siivilla.html
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Siskot kävivät nyt keväällä katsomassa kahta nättiä isoa taloa Suomessa, jonne saisi tämän 
museon siirrettyä. Näki, että mahdollisuuksia on. Mutta nyt taas koronatilanteen 
pahennettua kaikkialla, ei kannata toistaiseksi talokauppoja vierailuineen suunnitella, koska 
niissä on liikaa kontakteja, joita täytyy varoa. Kun rokotukset lisääntyvät ja koronauhka 
vähenee, voi taas jatkaa.

Tuon uuden Suomi museo suunnitelman takia en enää Ranskassa museota mainostakaan, ei 
huvita. Se on ollut minulla elämäntapa nämä kaikki 21 museovuotta. Nyt se markkinointini 
siirtyy Suomeen. Mielessäni jo pakkaan pahvilaatikoihin kaikkea museosta. Kun 
alkuvuosina pelkäsin, että joudun sulkemaan museon, nyt sitävastoin olisin valmis 
sulkemaan sen ja viemään kaiken kotiSuomeen siskon taloon, kun se vaan löytyy. Sitten 
ovat siskot apuna, eikä minun tarvitse vahtia kotimuseota. 

Kunpa museon muutto toteutuisi jo tänä vuonna ! Olisin valmis pakkaamaan nukkeja ja 
nalleja vaikka heti. Niin sitä valmistautuu psykologisesti tulevaan. Sitten lopetan 
museoyhdistyksen Ranskassa ja perustan uuden Suomessa.

Saa nähdä pääseekö syksyllä Suomeen. Rokotukset eivät mahdollista kesämatkustusta. 
Täällä Ranskassa minun ikäluokkani saa sen ensi kuun eli toukokuun puolessa välissä. Ja 
siinä on kaksi annosta, joiden teho alkaa vasta viikkojen jälkeen. Kesällä on taas paljon 
ihmisiä liikkeellä, joten sitä ruuhkaa kannattaa välttää. Ja heinäkuussa alkava turistikausi 
museossa voi olla mahdollinen, joten täytyy olla paikan päällä.

Meitä on yhdistyksessä 12 edelleen, kiitos uskollisille jäsenille. Nyt kun museota 
suunnitellaan Suomeen, voitaisiin nähdä siellä pitkästä aikaa.

Yhdistyksen budjetti oli viime vuonna 898€, josta 219€ alkuvuoden sisäänpääsytuloja, 179 
jäsenmaksuja ja 500€ lainasin menoja varten ilman korkoa. Budjettimme joustaa paremman 
ja huonomman vuoden mukaan. Viime vuonna museo piti sulkea jo maaliskuussa 
koronavaaran takia.

Tällaisina pandemia eli stressivuosina tarvitaan nukkenallemuseoita, jotka vievät meidät 
muihin maailmoihin pakoon tappavaa ja vammauttavaa yleisvaarallista pirulaista. Mutta ei 
silti päätä pensaaseen. Varoittavia esimerkkejä kaikkein pahimmista vaaroista ovat valheet, 
denialismi, eli totuuden kieltäminen ja tahallaan silloin vaaralle altistuminen. Unelmoijatkin
voivat olla realisteja pahan päivän tullen, kuten korona. 

Kun elämä alkaa pikkuhiljaa palautua ennalleen rokotuksien myötä, tuleehan niitä myös 
uusiin variantteihin, nämä koko planeetan yllättäneet painajaisvuodet  muuttavat varmaan 
maailmaa. 

Every cloud has a silver lining, sanovat englantilaiset. Kaikilla pilvillä on hopeinen reuna. 
Aurinko sieltä pilven takaa vielä pilkistää, niin kuin uusi kevätkin aina tulee kylmän talven 
jälkeen

Myöhästyneet Uuden Vuoden 2021 toivotukset kaikille !
Pidetään huolta rakkaistamme ja itsestämme !



Toivoo Ulla-Maija/Nukkenallemuseo yhdistys ry.

Tässä vielä Dixien kevät terveiset kukkivien sireenien alta.


