
 

 

Museo-ja historiatoimikunta 

Kokous 25.5.2022 klo 11-12 

 

 Paikalla: Sanna Roukala, Ulla Autio, Pentti Huttunen, Kaija Sipilä, Bettina Malinen 

 

1. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sanna Roukala ja sihteerinä Bettina Malinen.  

 

2. Uuden toimikunnan jäsenet esittäytyivät. 

 

 

3. Sanna Roukala esitteli Kniivilän navetan katon peruskorjauksen neljä tarjousta ja 

ehdotti yhdessä Kaija Sipilän kanssa tarjoukset läpikäytyään että toimijaksi valitaan 

Puulastu Oy jonka tarjous on 9033,23 euroa. Heillä on myös edullinen 41 euron 

tuntihinta mahdollisille lisätöille. Kokoukseen osallistujien kesken päätettiin yhdessä 

valita Puulastu Oy. 

 

4. -Kniivilän tilannekatsauksessa kerrottiin että uuden museotyöntekijän Bettina 

Malisen työ alkaa 6.6. ennen museon virallista avautumista 15.6 jotta jää hyvin aikaa 

perehtyä museoon, suunnitella opastuksia sekä siivota museon rakennuksissa. -

Aukioloaikoja pohdittiin yhdessä ja päätettiin pitää tämän kesän aukioloajat 15.6-7.8 

ke-su klo 11-17 sekä 12.8-31.8 pe-su klo 11-17. 

 

 

-Sanna Roukala kävi läpi akuuteimmat korjaustyöt museolla ja kertoi että kaksi rakennusta on 

suljettava tältä kesältä yleisöltä hajonneiden portaiden vuoksi. Lisäksi Kniivilän päärakennuksen 

yläkerta pidetään suljettuna yleisöltä jyrkkien portaiden vuoksi. Sanna Roukala kertoi myös että 

yläkerrassa sijaitsevat aseet lähetetään Hämeenlinnaan hävitettäväksi ja museolle jää vain 

hylkeenpyyntiase. 

 

- Museon hankinnoista keskusteltaessa todettiin yhdessä että oppaalle olisi hyvä olla oma 

työpuhelin ja puhelinnumero, Sanna Roukala tiedustelee asiaa Markku Vanhalta. Todettiin myös 

että museolle olisi hyvä saada maksupääte mahdollisesti kunnalta. Pentti Huttunen kertoi 

ehdottavansa asiaa seuraavassa Elävä saari-kokouksessa. Museolla käytetään käteismaksua ja 

tilisiirtolappuja siihen asti kun mahdollinen maksupääte saadaan käyttöön. 

 

-Keskusteltiin myös osallistamisesta ja palautteen keräämisestä museokävijöiltä sekä sosiaalisessa 

mediassa että paperisena esimerkiksi palautelaatikkoon. 

 

-Sanna Roukala kysyi Bettina Malisen sijaiseksi Ulla Autiota joka on kiinnostunut toimimaan 

tarvittaessa sijaisena museolla. Myös kirjaston sijaisia mahdollisesti kysytään sijaiseksi. 

 

5. -Sanna Roukala esitteli kesän tulevat tapahtumat  Kniivilässä. 22.6 on klo 12-15 

Heilu keinuni korkealle-runotapahtuma jossa yleisö pääsee kirjoittamaan runoja ja 

tekemään opastuksella kukkaseppeleitä. Teatterifestivaalin yhteydessä museolla on 

Juha Hurmeen ääneenluku tapahtuma. 9.7 museolla on Tikkuröijypäivä ja 

syyskuussa kotiseutupäivä. Kotiseutupäivän aiheeksi pohdittiin alustavasti 

mahdollisesti koulun käynnin historiaa Hailuodossa ja erityisesti Pentti Huttusen 

ehdotuksesta aikaa jolloin lapset kulkivat Siikajoelle kouluun. 

- Pohdittiin mahdollisia muita matalan kynnyksen tapahtumia museolle ajatuksella, että museo voisi 

olla kyläläisten olohuone. Ulla Autio ehdotti pärekaton teon työnäytöstä/pajaa sekä mahdollisesti 



lankojen värjäystä. Bettina Malinen kertoi mahdollisesta esitysideasta Hailuodon 

kansanperinteeseen kuuluvasta Faarastina haltijasta. Myös muista työnäytöksistä ja 

elävöittämistoiminnasta keskusteltiin. Opas Bettina Malinen pohtii kesän alussa mahdollisia 

tapahtumia ja myös muut toimikunnan jäsenet voivat ehdottaa ideoita tapahtumista. 

 

6. Sanna Roukala kertoi korjattavaan navettaan tulevasta uudesta näyttelytilasta joka 

keskittyisi Hailuodon historiaan. Tila olisi tarkoitus avata kesällä 2023. Keskusteltiin 

tulevasta peruskorjauksesta ja museon tulevaisuudesta. Pohdittiin keskitytäänkö 

enemmän vain päärakennukseen ja sen pihapiiriin ja navetan uuteen näyttelytilaan 

vai kunnostetaanko museon tien toisen puolen rakennuksia ja pidetään muson 

toiminta edelleen myös siellä. Pohdittiin että asukkailta voisi kysyä mielipidettä 

asiasta ja mahdollista kiinnostusta talkootyöhön. 

 

7. Sovittiin toimikunnan seuraavan kokouksen ajankohdaksi 22.6 klo 10 ja 

kokouspaikaksi Kniivilä. 

 

 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05. 

 


