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Hei,
Lézan, 29.12.2006
Kiitos joulukorteista taas tänäkin vuonna. Ne koristavat takan reunalla täällä jouluani joka vuosi
ainoina joulukoristeina. En päässyt tänä vuonna jouluksi Suomeen kuten viime vuonna. Aloin työn
Nîmesissä marraskuun 1.päivänä, ja siksi järjestin Suomen parin viikon matkani jo lokakuussa.
Joululomani olisi ollut liian lyhyt sitä varten.
Työni jatkuu 4.päivä torstaina yhdistyksen työmaalla Nîmesin lähiössä (26t/viikko vuosisopimus).
Siellä kunnostetaan uuteen eloon vanhaa kylämiljöötä. Se tarkoittaa Välimeren maan « kivikulttuurin » säilyttämistä, t.s. rakennetaan uudestaan, korjataan kivimuuria tai muuta kuivakivistä (ilman
laastia), ja ympäröivä luontoalue siivotaan tulipalonvaaralta. Seuraavaksi aletaan työt vanhan
suuren maalaistalon isossa puutarhassa, joka on osittain kunnostettu, vaikka työmaata siellä riittää
vielä moniksi vuosiksi eteenpäin ennen kuin siitä tulee turistipaikka. Välillä tallennetaan kaikki työ
tietokoneelle. Meitä on kolme dokumentoijaa sitä varten. Sen atk-työn takia minä sinne hain, myös
restaurointi-ja ympäristö-asia kiinnosti. Meitä on kaikkiaan noin 15henkeä. On mukava käydä
Nîmesissä. Olen 7 vuotta ollut näissä pikkukylän ympyröissä. Matkani ovat rajoittuneet pyörä- ja
lähibussi etäisyyksiin. Mutta nyt, kun menen Nîmesiin, on niin kuin olisi « suuressa maailmassa »,
« Liisa Ihmemaassa ».Vaihtelu virkistää. (Enemmän siitä museopaivakirjassani)
Takaisin kesäaikaan. Heinäkuussa Tarja-ystävä ja siskot olivat täällä käymässä. He olivat tästä
alueesta yhtä ihastuneita kuin minä, kun tulin tänne ensimmäisen kerran. Siitä on nyt huhtikuussa
2007 15 vuotta aikaa. Olin likkoja Pariisissa vastassa. Kerkisin käymään sitä ennen Pariisin
Nukkemuseossa. Siellä ovat hyvin edustettuina kaikki ranskalaiset nukkekuuluisuudet 1800-luvulta
asti, lisäksi on saksalaisia nukkeja. www.museedelapoupeeparis.com . Likkojen kanssa käytiin
Eiffel-tornilla ja Notre Dame'a katsomassa. Seuraavana päivänä tultiin tänne Etelä-Ranskaan
luotijunalla. Heinäkuun helteet olivat silloin kovimmillaan ja oli vähän liian kuumaa. Mutta oli
sitten ilma mikä tahansa, mukavaa oli, kun he tulivat tänne. Ei säätä aina voi valita. Bambupuistossa
käytiin ja Anduzessa vietettiin muutama päivä. Tornacin linnan raunioista kaikki pitivät. Se on
jotenkin maaginen paikka, niin kuin palaisi ajassa taaksepäin monta sataa vuotta. Otettiin siellä
kaikki kuvia, varmaan 100 kuvaa. Tarjan uudella kameralla tuli vahingossa videointia mukaan. Oli
hauskaa illalla, kun niitä katseltiin tietokoneelta.
Nyt meitä on yhdistyksessä 13 kaikkiaan. Tänä vuonna tuli kaksi uutta jäsentä: Tarja Toivari
Turusta ja Liisa Lepistö Klaukkalasta. Tervetuloa mukaan.
Heinä-elokuun pääsesonki meni samoin tuloksin kuin viime vuosi. Joten museokävijöitä oli saman
verran. Kehitystä ei ollut. Mutta hyvä niinkin. Tämä sijaintipaikka ei ole paras mahdollinen, joten
tänne ei voi odottaa sen enempää kävijöitä varmaan koskaan. Uudesta paikasta ei ole vielä tietoa,
enkä ole ollut mitään katsomassa. Retkeilymajan Sébastien on ollut minua siihen kovasti
patistamassa ja lupasi tulla vielä mukaan. Hyvä, kun hän on kiinnostunut. Paikallisten tuki on
tärkeää. Se on solidaarisuutta puolin ja toisin. Tein hänelle nimittäin blogin, hän on nyt
blogimuodissa mukana.
Tässä vähän yhdistyksen taloudesta: tuloja oli tänä vuonna 880,61€, menoja 1371,79€. Joten
budjetti oli taas alijäämäinen 491,18€. Mutta toisaalta vähemmän kuin edellisinä vuosina. Lainasin
yhdistykselle taas puuttuvan osan kuten ennenkin (ilman korkoa). Menoja on supistettu ja se näkyy.
Tulot ovat aika paljon samat kuin edellisinä vuosina. Ne tulevat pääasiassa museokävijöistä ja
jäsenmaksuista. Ryhmiä ei ole ollut aikoihin, ne nostaisivat paljon kävijämääriä. Ensi vuonna
kesäsesongin alkaessa pääsymaksuja voisi korottaa 50centtiä. Nyt pääsymaksu on 3€:a aikuisille ja

2€:a lapsille. Yksi museokävijä niin ehdotti. Hän sanoi, että joka paikassa maksaa nykyään
enemmän.
Lokakuussa oli vähän suunniteltu Marseillen kansainvälistä nukketatapahtumaa, mutta se peruuntui
Suomen matkan takia. Ja toisaalta huomasin, että sen organisoija oli muuttunut. Tapahtuma ei olisi
enää ollut kiinnostavakaan. Nyt se oli vallan keskittynyt nykyajan nuken- ja nallentekijöihin, eikä
vanhoihin leluihin kuten ennen. Museota ajatellen kaikki vanha taas menestyy parhaiten.
Maaliskuussa 2007 on yksi nukke- nalletapahtuma Salon de Provencessa. Siellä on myös vanhojen
Steiff-nallejen näyttely, joten sinne kannattaa mennä. Mutta ei standin kanssa, koska se on kallista
(ainakin 80€:a standi), vaan ihan muuten katsomassa, kuten olin viime keväänä Uzèsin lelumuseon
nalletapahtumassa. Siinä säästää kuluja, mutta näkee silti. Barjacin kansainväliset antiikkimarkkinat
ovat myös hyvä paikka. Olin siellä ensimmäisen kerran elokuussa. Ne ovat pari kertaa vuodessa.
Menen sinne taas toukokuussa. Ja nyt voin mennä itse autolla. Tämä autovuoteni 2006 on ollut
ihana. Olen siitä nauttinut ihan sydämeni pohjasta! - Joka autoretki on ollut minulle juhlahetki.
Myoldbear-sivujen tilastoista puheenollen nyt vuoden taitteessa viimeisen 12kk:n käyntimäärä
nousee jo 10 184:een! Lokakuusta alkaen kuukausittainen käyntimäärä on noussut yli 1000:een ja
nousee koko ajan. Kävijämaista Suomi oli pitkän aikaa Ranskan (56%) jälkeen toisena maana,
mutta nyt vuoden lopussa Usa:sta on tullut kakkonen, 18%:lla. Voisi sanoa, että amerikkalaiset
pitävät Myoldbear-sivuista. Suomi on jäänyt peräti 5.ksi nyt joulukuussa. Edelle ovat tulleet Kanada
ja Belgia. Tänä vuonna on ollut monia kävijöitä museossa, jotka ovat nähneet nuo Myoldbear-sivut.
Kolme vuotta tulee kuluneeksi maaliskuussa 2007 siitä, kun ne tehtiin.
Kirjani « Unelmani Etelä-Ranskassa » vaikutusta ei paljoa näy, eikä museopaivakirjan. Ei ainakaan
täällä ulkomailla huomaa. Ranskalainen blogini on jo vuoden vanha tammikuun lopussa. Olen
siihen kirjoittanut ahkerasti. Niin täytyy, jos haluaa lukijoita. Sophie työkaveri Nîmesistä lukee sitä
ja tuli tänne museoon katsomaan. Museo sai uuden ystävän. Olen tilastoista huomannut, että myös
kanadalaiset, belgialaiset ja sveitsiläiset lukevat sitä ranskalaista blogiani, jolla on noin 400-500/kk
käyntiä. Museopaivakirjan noin 400/kk käyntimäärästä ei tarkkaa suomalaisten määrää tiedä.
Kokoelmani on kasvanut melkoisesti tänä vuonna (noin 800 kaikkiaan), kaikki ei mahdu enää esille.
Olen siirtänyt itse tekemiäni nalleja pois suuren osan yläkertaan varastoon ja laittanut esille sitä
vastoin vanhoja leluja. Tänä syksynä en ole enää ostanut paljoa, paitsi Shirley Temple 1930-luvun
kompositionuken 81 eurolla Ranskan eBaystä. Sillä on melko varmaan alkuperäiset vaatteet ja
peruukki, vaikka se on merkkaamaton. Anglosaksisten maiden eBayssä sen hinnat nousevat 200300euroon. Lisäksi Suomesta toin ison vanhan helmitaulun koulunäyttelyyn osto-ja myyntiliikeestä
Helsingistä. Sellaisia ei näe usein. Tänä vuonna koulunäyttelystä tuli koko vuotinen. Olen nimittäin
löytänyt aika halvalla vanhoja pulpetteja ja ison 100-vuotta vanhan koulukaapin, jotka petsasin
kaikki samanvärisiksi, tummanruskeiksi. Joten niistä on tullut kokoon pieni koululuokka, joka on
toisessa kerroksessa (olohuoneestani puolet, verho jakaa huoneen). Täällä on nyt nallejen koulu,
jossa koulukaappi on täpötäynnä vanhoja leluja ja muuta hauskaa, kaikkea muuta kuin tärkeää
koulutavaraa. Tämä on satukoulu.Vaikka muuten sitä koulurekvisiittaa on kyllä esillä.
Ensi vuoden suunnitelmat ovat samoja kuin ennenkin. Kesällä taas näkee. Anduzen turistitoimiston
yhdistyksessä jäsenyys jatkuu ja mainos Anduzen turistioppaassa (2 kertaa 80€:a). Vaikka se on
kallista, mutta ehdottomasti kannattaa. Olen sen huomannut. Paikallisradiossa he mainostivat
kesällä yksi kerta tätä Nukkenallemuseota samalla, kun he kertoivat alueen turistipaikoista.
Lopuksi lainaan muutaman sanaa Liisa-ystävän joulukortista: « Vuoden 2007 matka alkaa. Tänäkin
uutena vuotena aarteita on varmaan kätkössä tiellämme, kun vain löydämme ja huomaamme ne... »
Hyvää Uutta Vuotta 2007 kaikille!
Puheenjohtaja Ulla-Maija Suonpää

