
Vuoden maisemateko 2017
Etelä-Suomi

’Itsenäisyyden merkit maisemassa’



Etelä-Karjalan maisemateko 2017: 
Kotkaniemen puutarha, Luumäki, 
Kotkaniemi-säätiö 

• Ellen ja P.E. Svinhufvudin kotimuseon Kotkaniemen puutarhan entistäminen kiinteistön 
peruskorjauksen yhteydessä. Puutarha on oleellinen osa Kotkaniemen historiallista 
pihapiiriä ja maisemaa. Se tarjoaa kävijöille maisemallisia elämyksiä ja tietoa siitä, mitä 
maalaiskartanoiden puutarhoissa kasvatettiin ja miten niitä hyödynnettiin. 
Kasvivalikoima oli laaja koristekasveista aina keittiöpuutarhan hyötykasveihin saakka. 

• Puutarhan ennallistamisen ja kunnostamisen merkitys on ollut Kotkaniemi-säätiön 
tavoitteena koko pitkän prosessin ajan, joka käytiin Kotkaniemen pelastamiseksi yleisölle 
avoinna olevana museona. Puutarha tuo lisäarvoa museolle ja antaa kuvan siitä, miten 
Kotkaniemessä elettiin presidenttiparin aikana. 

• Puutarhan kunnostustyön toteutti  Senaatti-kiinteistöt, joka toimi Kotkaniemen 
peruskorjauksen toteuttajana. 

• Säätiö toteuttanut tähän mennessä alueella lupiinin niittotalkoita, erilaisia avointen ovien 
päiviä ja tapahtumia yms. 

• Kotkaniemen kunnostus ja tulevaisuus on herättänyt paljon kiinnostusta ja kannustusta
• Työ valmistuu syksyn 2017 aikana ja museo avataan 18.5.2018
Yhteystieto: Heini Kähkönen / Kotkaniemi lentoon -hanke heini.kahkonen@kotkaniemi.fi puh. 040 522 7553, 
Hilkka Suoanttila / Kotkaniemi-säätiö, hilkka.suoanttila@gmail.com, puh. 040 565 4462 
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Etelä-Karjala kunniamaininta: 
Röytyn kotiseututalon pihapiirin kunnostus

• Taipalsaarella sijaitsevan Röytyn kotiseututalon pihapiirin ja 
pihattoalueen kunnostus. Pihatosta taipalsaarelaisten uusi 
kesäkeidas historiaa ja perinteitä arvostaen ja kunnioittaen 

• Työn toteuttajat: 
– Taipalsaaren maamiesseura ry 
– Taipalsaaren maaseutunaiset ry 
– Taipalsaaren kotiseutuyhdistys ry 

• Yhteisöllisyyttä tukeva maisemateko, joka tuo 
paikkakunnalle uusia mahdollisuuksia

• Yhteyshenkilö: Eero Juntunen, Taipalsaaren maamiesseura ry, sihteeri , 
eero.juntunen@pp1.inet.fi



Kanta-Hämeen maisemateko 2017  
SATTULAN  SEPÄN PIRTIN PIHAPIIRIN KUNNOSTUS
Sattulan kyläyhdistys

• Sepän pirtti: Sattulan kyläraitilla sijaitsevan Sepänpirtin varhaisimmista vaiheista ei tiedetä mitään 
varmaa. Pirtti on rakennettu Mäkelän tilan maille 1800-luvun lopulla, todennäköisesti vuosien 1890 –
1893 välisenä aikana. Nykyään Museoviraston suojelukohde.

• Sepän pirtti oli viimeisen sisaruksen kuoltua siirtynyt Helsingin seurakuntayhtymän haltuun ja 
sittemmin kyläyhdistykselle. 

• Pirtti kunnostettiin muutama vuosi sitten, mutta uhkasi kadota kasvillisuuden alle. 
• Toukokuussa 2017 ahkerat vapaaehtoiset kyläläiset talkoilivat ja raivasivat pirtin esiin. 
Nyt pirtti on saanut arvoisensa ympäristön. 
• Talkoot järjestettiin yhdessä Maisematarinoita -hankkeen kanssa. Hankkeessa laaditaan Sattulan

kylästä nettiin tarinakartta, joka kertoo kylän ja kylämaiseman historian varhaisista ajoista 
nykyisyyteen. 

• Talkoot lisäsivät kylän yhteisöllisyyttä. 

Tekijät, yhteystieto: 
• Sattulan kyläyhdistys ja yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Lehtinen, reijo.lehtinen@pp6.inet.fi, 

p. 0400 622 009



Kymenlaakson maisemateko 2017: Iitin Murhin 
juhlakuusi, Toimikunta/Antti Pullinen, Iitti
• Iitissä suoritettiin Itsenäisyyden juhlakuusten 1967 kilpailutus: 

MISSÄ IITIN MURHIN JUHLAKUUSI
• Haettiin kilpailulla vuonna 1967 istutettuja kuusia ja niistä 

suurinta Iitistä
• Tulos: toistakymmentä kuusta löytyi, korkein Laaksosten 

kotikuusi 23 metriä
• Kilpailun järjesti Antti Pullinen, kuuset mittasi Pekka Aholas ja 

kilpailun suojeli Iitin Tiltu/2017 Maria Lairikkala jakaen myös 
komeat kunniakirjat. 

• Kilpailu oli ilmoitettu kunnan piirissä juhlavuoden ohjelmaan.
• Toimikunta oli “vapaata kansalaistoimintaa” palkkiotta, mutta 

kunnialla.
• Yhteystieto: Antti Pullinen, Iitintie 22, 47400 Kausala

Ennen

Jälkeen



Pirkanmaan maisemateko 2017: Risurytinät - suuret 
maisemanhoitotalkoot, kunnan maatalousseurat ja 
muut yhdistykset, Hämeenkyrö

Toteuttaja:
• Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi Hämeenkyrön maatalousseurat (maa- ja 

kotitalousnaiset ja –seurat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset) suunnittelivat ja 
järjestivät yhteistyössä maisemanhoitotempauksen, jonka tavoitteena oli kunnostaa 
Hämeenkyrön maisemia, ”Kyröläiset kasvot kuntoon”. 

• Tempauksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui kaikki kunnan 10 maatalousseuraa, 
vastuullisena yhdistyksenä oli Hämeenkyrön maa- ja kotitalousnaiset ry

• Mukaan kutsuttiin kaikki kunnan yhdistykset, työ tehtiin talkoilla

Taustaa:
• Hämeenkyrö on maisemistaan kuuluisa.
• Itse Risurytinöihin 22.4.2017 osallistui 22 yhdistystä, 3 yritystä ja Hämeenkyrön kunta. 

Osallistujia tempauksessa talkoopäivänä oli yli 300 henkilöä
”Tarkoitus nauttia yhdessä tekemisestä, mennä iloisesti pöpelikköön, raivata auki 
silmänkantamaa, järjestää kaikkien yhteiset risurytinät. Yksityisillä alueilla helposti 
saattaa syntyä riitaa, muistutimme jo haasteessa, että ”risuista ei sitten riitaa tehdä”.
Yksi päivä, jolloin kaikki tekee, ei velvoita enempään, talkooperinteen nosto 
positiivisessa hengessä

Yhteyshenkilö: Teija June, teija.june@elisanet.fi, p. 0407230567



Pirkanmaa kunniamaininta: Kivirakentamisen mestarinäytteet 
esiin piilosta  - kohti syödään yhdessä –kyläjuhlaa, Kihniön 
Martat, Kihniö
• Kihniön Martat ”löysivät” kotiseudultaan vuosikymmeniä piilossa 

olleen historiallisen helmen, vanhan kylätien varrella sijainneen 
Peltomäen tilan rakennusten jykevät kivijalat.  

• Martat halusivat osallistua Suomi 100 Syödään yhdessä –viikonlopun 
tapahtumiin järjestämällä yhdessäsyönti -tapahtuman 27.8.2017 ja 
tämä vanha pihapiiri, josta koko kylän asutus on saanut alkunsa, 
osoittautui erinomaiseksi, joskin vaativaksi ympäristöksi 
ruokailutapahtuman järjestämiseen. Samalla vietettiin Kihniön 
Mäkikylän 250 –vuotisjuhlat

• Alue kunnostettiin talkoilla, Martat eivät olisi selviytyneet tästä suuresta 
ponnistuksesta yksin, vaan tarvittiin koko kyläyhteisön, 
yhteistyökumppaneiden ja alueen yrittäjien tuki. Yhteisöllisyys oli 
huipussaan!

Yhteyshenkilö: Paula Latvajärvi, paula.latvajarvi@gmail.com, p. 
0447754882



PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATEKO 2017: VUOKSENLAAKSON 
METODISTI- SEURAKUNNAN KIRKON ULKOASUN JA PIHA-ALUEEN 
KUNNOSTUS 2015 - 2017

• Vuoksenlaakson metodistiseurakunta perustettiin 1921 rajantakaisessa Karjalassa 
Vuoksenrannan pitäjässä.

• Sotien jälkeen Vuoksenrannan asukkaat hajasijoitettiin ympäri maata, joten 
seurakuntalaisetkin olivat hajallaan 24 pitäjässä, suurin osa kuitenkin Päijät-Hämeen 
seudulla Asikkalassa, Sysmässä ja Hartolassa, jossain määrin myös Joutsassa, 
Luhangassa ja Pertunmaalla. 

• Hajaannuksesta ja kaikin puolin haasteellisista olosuhteista huolimatta 
seurakuntaelämä jatkui voimallisena. Keväällä 1949 rakennettiin kirkko talkoilla 
Vesivehmaan kylään  Asikkalaan. 

• Vuoden 2015 lähestyessä todettiin niin kirkkorakennuksen kuin pihapiirinkin olevan 
perusteellisen kunnostuksen tarpeessa. 

• Syksyllä 2017 työ saatiin päätökseen. Näin on kaivettu esiin ”peltoon kätketty aarre” –
kuten seurakuntalaiset leikkisästi villiintyneen kasvuston peittämää kirkkoaan ennen 
talkoita nimittivät - ja kirkko komeilee taas näkyvänä maamerkkinä Vesivehmaan 
kylän keskeisellä paikalla, valtaväylien risteyksessä.

• Lisätietoja: Seurakunnan pastori Soile Salorinne puh. 050 577 5971 tai 
soile.salorinne@metodistikirkko.fi.  



Uudenmaan maisemateko 2017: Kytäjän Isokylä 100 vuotta sitten ja 
tänään, torpparialueesta tietoa koululaisille ja uusille asukkaille
• Kytäjän kyläyhdistys lähti mukaan Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hankkeeseen 

tekemään Kytäjän Isokylän alueen historiasta tarinakarttaa. Kytäjän kyläyhdistys haluaa 
edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta sekä luonnon ja kulttuuriympäristön 
vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä. 

• Isokylä tunnettaan jo 1500-luvulta, jolloin siellä oli pieni, 4 talon kylä. 1500-luvun lopulla 
talonpoikaiskylän omistus alkoi siirtyä rälssin käsiin ja vähitellen Kytäjärven vastarannalle 
muodostui Kytäjän kartano. Isokylän alueella säilyi torppariasutus aina 1900-luvun 
alkupuolelle. Torppien itsenäistyttyä ne joutuivat väistymään Kytäjärven rannalta, osa 
vastentahtoisestikin. Tästä alkoi Isokylän alueella noin 70 vuoden ajanjakso, jolloin pellot 
olivat viljelyksessä sekä laitumina, vanha torpparimäki laitumena ja koivikkona. 

• 2000-luvulla Kytäjän kartano kaavoitti alueen ja nyt torpparimäkeä ympäröivät uudet 
omakotitalot. Itse mäki on koivikolla ja sieltä on edelleen erotettavissa torppien kivijalkoja 
sekä vanha, kylän läpi kulkenut tienpohja. Vanha kylätonttialue on muinaisjäännös. 

• Isokylän tarinakartan avulla haluttiin tuoda tietoa alueen historiasta niin Isokylän uusille 
asukkaille kuin alueen koululaisille. Toukokuussa 2017 järjestettiin torpparialueella talkoot, 
joihin osallistui Museovirasto, Kytäjän alakoululaisia sekä asiasta kiinnostuneita kyläläisiä ja 
hanketyöryhmäläisiä. Talkoissa kerrottiin alueen historiasta, pystytettiin kohteeseen 
muinaisjäännös -kyltti ja koululaiset siistivät mäkeä.

• Kytäjän kyläyhdistys: Satu Hongell, puheenjohtaja p.040 540 6889 / 
satu.hongell@gmail.com
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