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Hankkeen keskeiset tulokset 

Kulttuuriset juureni Mynämäellä -hankkeen tavoitteena on monin aistein koettava matka 1900-
luvun alun Mynämäkeen yhteistyössä muiden järjestöjen, kunnan kulttuuritoimen ja koulujen 
kanssa. Kirjastoon rakennetaan vuosisadan alun elämää kuvaavia huoneita, interiöörejä, joihin 
työstetään erilaista rekvisiittaa yhteistyössä koulujen ja järjestöjen kanssa. Huoneiden avulla 
rakentuu tarina, joka kuvaa mynämäkeläistä elämää vuosisadan alussa. Vuosisadan alun 
tunnelmiin matkataan seuraavien teemojen avulla: 
 
1. Vanhan ajan koulu- teeman avulla kuvataan, millaista oli koulunkäynti Mynämäessä vuosisadan 
alussa Suomen itsenäistymisen aikoihin.  
2. Vanhan ajan joulu -teeman avulla kuvataan miten joulua vietettiin Mynämäessä Suomen 
itsenäistymisen aikoihin; millaisia olivat koristeet, mitä syötiin, miten joulunpyhät vietettiin.  
3. Mynämäki oli vuosisadan alussa merkittävä kauppapaikka. Kauppapuodissa kurkistetaan v. 1917 
tarjontaan ja kauppakulttuuriin.  
4. Ensimmäinen Suomessa valmistettu auto tehtiin Korvensuussa v. 1913. Korvensuu oli myös 
työväestön tehdasalue maaseudulla ja kansalaissota kosketti ankarasti tehdasalueen elämää. 
Multimediaesityksessä kuvataan Korvensuun elämää vuosisadan alussa.   
5. Villalankakirjonta oli tyypillistä 1900-luvun käsityötä. Näyttelyä varten tehdään yksittäisiä 
villalankakirjontatöitä vuosisadan alun materiaalein ja värein. Yksittäiset työt kootaan yhteen 
"Yhdessä" -taideryijyksi.  
 
 
 
 

 
Hetki kulttuurin ja kahvin parissa  
Hanke käynnistyi tammikuussa Suomi100-
juhlavuoden avajaistapahtumassa, jossa 
rotaryklubin edustaja Arja Kitola piti 
avauspuheenvuoron. Tilaisuudessa tehtiin myös 
"Yhdessä" -taideryijyn ensipistot Leena 
Gustafssonin johdolla. Mynämäen rotaryklubi 
oli hyvin edustettuna tapahtumassa ja 
profiloitui vahvaksi toimijaksi kunnan 
Suomi100-juhlavuoden tapahtuma-
järjestelyissä.  
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"Yhdessä"  -taideryijyä on työstetty tammikuusta alkaen 
erilaisissa työpajoissa. Kirjontatyön myötä on syntynyt 
mukavia kohtaamisia ja käsityöhetkiä sekä erilaisia 
muisteloita entisajan elämästä. Taideryijyn materiaaleina on 
käytetty vuosisadan alun materiaalia ja värejä. Sen sijaan 
paloihin kirjottavat kuvat saivat olla joko entisajan tai 
nykyajan symboleita. Taideryijyn tekeminen on yhdistänyt 
vanhat ja nuoret ihmiset yhteisen asian äärelle tarinoimaan 
ja muistelemaan entisajan elämää.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Interiöörien valmistelu ja tarinaviikot 

 
Interiöörien sisustuksia on valmistettu erilaisissa 
työpajoissa yhteistyössä eri ikäisten oppilaiden ja 
varaisovanhempien kanssa. Työskentelyyn on 
osallistunut noin 600 henkilöä. Viikoilla 47-48  
interiöörien ympärille järjestetään opastettuja, tari-
nallisia kierroksia. Tarinat kertovat elämästä 
Mynämäessä sata vuotta sitten. Tarinoihin liitetään 
myös kokemuksellisia sisältöjä. Opastetut viikot ovat 
koko hankkeen keskeisin sisältö ja voimme kuvata 
sitä tarkemmin tapahtumaviikkojen jälkeen joulu-
kuussa. Tapahtuma dokumentoidaan tekstein 

              ja valokuvin.  
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Rotaryklubin osallistuminen ja keskeiset hyödyt 
Rotaryklubi on koordinoinut Mynämäen kunnan suurimman 
Suomi100 -kulttuurihankkeen ja ollut näin erittäin näkyvästi esillä. 
Rotaryklubi on etsinyt yhteistyökumppaneita ja kutsunut heitä 
erilaisiin yhteistyötapaamisiin. Rotaryklubin jäsenet ovat etsineet 
tietoa entisajoista ja välittäneet tietoa lapsille ja nuorille. Hankkeen 
avulla on vahvistettu eri toimintaryhmien yhteistyötä ja saatu uusia 
yhteistyökontakteja. Paikallishistorian tietoisuus on kasvanut ja 
yhdessä on ihmetelty mm. sitä, miten tavattoman vilkas 
kauppapaikka Mynämäki on ollut vielä 70-luvulle saakka. Arkistoista 
on löydetty erilaisia historiikkeja, joissa mielenkiintoisesti kerrotaan 
mm. Mynämäen kauppojen ja koulujen historiaa. Paikallisilla Laurin 
Markkinoilla rotaryt esittelivät tulevaa näyttelyä roll upin avulla.  
Hanke on vahvistanut rotaryklubia kunnan kulttuuritoimijana ja 
yhdistänyt eri ikäisiä ihmisiä toimimaan ja tarinoimaan yhdessä. 
Hanke on myös vahvistanut kunnan ja rotaryklubin yhteistyötä. Jo 
aikaisemminkin  kemiahankkeen myötä rotaryklubi on ollut 
kouluväen tietoisuudessa ja tämä hanke on edelleen vahvistanut 
yhteistyötä nuorten kanssa. Hankkeen kohderyhmänä on kaikki 
kuntalaiset, mutta erityisesti tavoitteena on nuorten ja vanhempien 
ihmisten kohtaaminen paikallishistoriallisten tarinoiden äärellä. Jo 
suunnitteluvaiheessa tämä kohtaaminen on toteutunut. 
Projektiviikkojen aikana marraskuussa on  tarkoitus tavoittaa lähes 
tuhat ihmistä tarinallisten opastustuokioiden äärelle.  

 
 
Hanke on edennyt aikataulullisesti seuraavasti: 
 
Syksy 2016: hankesuunnitelman laatiminen, rahoitus- ja toimintasuunnitelma 
 
Kevät 2017: yhteistyöverkoston rakentaminen, kontaktointi kouluihin ja järjestöihin, 
tapahtumavuoden käynnistäminen yhteisellä tapahtumalla 7.1, suunnittelupalaverit 
yhteistyötahojen kanssa, vastuuopettajien nimeäminen, taideryijy-pajan aloitus, interiöörien 
tarinoiden hahmottelu, historiaan tutustuminen, työpajojen käynnistäminen, työskentelyn 
dokumentointia, väliraportointi 
 
Syksy 2017: interiöörien materiaalit valmiiksi eri työpajoissa (kaikki materiaalit valmiina lokakuun 
puoleen väliin mennessä), työpajatyöskentelyn dokumentointia, näyttelyn kokoaminen, 
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interiööreihin liittyvät tarinat valmiiksi, avajaistapahtuma, tapahtumaviikot (47-48) opastuksineen 
eri ryhmille 
 
Kevät 2018:  Dokumentoinnin kokoaminen, loppuraportointi 
 
Kokous- ja ohjaustunnit, suunnittelupalaverit ja infotilaisuudet 
 
27.10.2016 Suunnittelupalaveri kunnan kulttuuritoimen kanssa  
18.11.2016 Suunnittelupalaveri kunnan kulttuuritoimen kanssa  
20.12.2016 Suunnittelupalaveri kunnan kulttuuritoimen kanssa  
3.1.2017 Kirjontapajan valmistelu kirjastossa  
5.1.2017 Historiaan tutustuminen Naantalin museotoimen opastuksella  
7.1.2017 Juhlavuoden avajaiset kirjastossa  
9.1.2017 Avajaisten jälkeistä järjestelyä kirjastossa  
26.1.2017 Infotilaisuus Laurin koululla  
1.2.2017 Suunnittelupalaveri kunnan kulttuuritoimen kanssa  
7.2.2017 Kirjontapajan ohjaus muistikerholaisille  
8.2.2017 Infotilaisuus senioreille  
9.2.2017 Keskustelu koulujen historiasta (Ilmari Aikkinen)  
13.2.2017 Suunnittelupalaveri MLL:n kanssa  
21.2.2017 Palaveri Pikkulaurin päiväkodin kanssa  
28.2.2017 Infotilaisuus Mynämäen kunnan rehtorikokouksessa  
3.3.2017 Palaveri kirjastossa taidelauantaita varten  
11.3.2017 Taidelauantai kirjastossa 
15.3.2017 Kirjontapajan ohjaus Alakorven Martoille  
30.3.2017 Kirjontapajan ohjaus SPR:lle sekä ReddieKids -lastenryhmälle  
4.5.2017 Pikkulaurin päiväkodin Suomi100-näyttely  
9.5.2017 Yhteysopettajapalaveri (Lauri-Pyhä)  
15.5.2017 Suunnittelupalaveri Pyhän koululla  
18.7.2017 Koulurekvisiitan arviointi Tavastilan kotiseutumuseossa  
3.8.2017 Suunnittelupalaveri kirjastossa, roll upin suunnittelu  
9.8.2017 Roll upin nouto Turusta  
18.8.2017 Suunnittelupalaveri Karjalan koulun opettajien kanssa  
29.8.2017 Suunnittelupalaveri kirjastossa  
31.8.2017 Laurin koulun suunnittelupalaveri  
31.8.2017 Pyhän koulun suunnittelupalaveri  
20.9. 2017 Palaveri Laurin koulun kanssa  
20.9.2017 Suunnittelupalaveri MLL:n ja varaisovanhempien kanssa  
26.9.2017 Laurin koulun projektipäivä (koko koulu mukana, noin 500 oppilasta, 60 henkilökunnan  
edustajaa sekä 10 varaisovanhempaa) 
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Lisäksi 

 hanketta on suunniteltu Rotaryklubin kokouksissa 

 noin kerran viikossa kirjontapajan päivittäminen  

 näyttelyn rekvisiitan keruu  

 tietojen keruu netistä, kirjallisuudesta ym. lähteistä 

 tiedotteiden, koulukirjeiden ym. materiaalin valmistelu 

 näyttelyn kokoaminen 

 tarinoiden kirjoittaminen 
 


