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Suomen Siirtolaisuusmuseo

Siirtolaisuusmuseon
kesän tapahtumia
Kansallispäivän piknik
Yhdysvaltain kansallispäivää, Fourth of July,
vietettiin Maailman Raitilla 4.7. amerikkalaisvieraiden läsnäollessa. Yleisölle USA:n kansallislaulua viime vuonna opettanut Juho Lähteenmaa opasti ja säesti tapahtuman väkeä
jälleen tärkeän hymnin esittämisessä. Tilaisuudessa näytettiin mm. miten amerikansuomalaisten kaivostyöläisten taannoin käyttämä valaistuskeino eli kypärään kiinnitettävää
karbidilamppu toimi. Amerikansuomalaisen
radioaseman ohjelmia ja vanhaa amerikansuomalaista musiikkia kuultiin piknik-ruokailun lomassa. Tilaisuuden päätteeksi pidettiin
amerikansiirtolaisuusaiheinen
tietokilpailu
tapahtumaan osallistuneelle pihantäyteiselle
vierasjoukolle. Fourth of July -yhteistyökumppani oli Ulkosuomalaiskulttuurin Seura ry.

Perinnepäivä
Hakalan talon markilla järjestetyn perinnepäivän aikana 12.7. saatiin tutustua perinteisten
käsitöiden näytöksiin puukonvalmistuksesta
villojen karstaamiseen ja kehräämiseen. Myös
villasukkien kutomista opetettiin taidon jo
unohtaneille. Maailman Raitin tapahtuma oli
osa Peräseinäjoen kulttuuriviikon tarjontaa.

Siirtolaisjuhla
Kansainvälinen siirtolaisjuhla 17.7. tarjosi monipuolista ohjelmaa tilaisuuteen sateisesta
säästä huolimatta saapuneelle runsaalle väkimäärälle. Juhlan pääpuheen piti dosentti
Jorma Hemmi, joka kertoi Suomen matkailukohteista ja matkailusta Suomi 100 -merkeissä valmistelemansa kirjan teemoin. Hemmin
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puheenvuoro ajankohtaisesta aiheesta oli hyvin asiantunteva ja mielenkiintoinen.
Boys of America - Ameriikan Poijat -puhallinseitsikko Paul Niemiston johdolla toi
tilaisuuteen musiikkitervehdyksen USA:sta.
Ryhmä piti konsertin Peräseinäjoen kirkossa
edellisenä päivänä. Toisella ohjelmistolla orkesteria kuultiin Siirtolaisjuhlan jälkeen Maailman Raitilla. Molemmat Siitolaisuusmuseon
järjestämät konsertit keräsivät suuren yleisömäärän.
Ulkosuomalaiset eri puolilta maailmaa toivat tervehdyksensä Siirtolaisjuhlaan. Vieraita
oli mm. Australiasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Ruotsista.

Kanadan Knuuttilan talo
Suomen Siirtolaisuusmuseon Maailman Raitilla alkoi merkittävän uuden kohteen pystytys, kun kilpailutuksen avulla valittu urakoitsija pääsi aloittamaan Kanadan New Finlandista
tuodun Knuuttilan talon rakennustyöt kesäkuun alussa. Tavoitteena on saada kohde valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Sisustaminen talon mukana Kanadasta lahjoitetuilla
huonekaluilla ja muulla materiaalilla toteutetaan suunnitelmien mukaan ensi kevään kuluessa.
Kanadan Knuuttilan talon harjannostajaisia vietettiin 19.8. Maailman Raitin kodassa
nuotiotulen ääressä 60 vieraan voimin. Osa
heistä oli hankkeen kökkäväkeä eli talkootyötä
tehneitä. Paikalla oli myös lahjoittajaperheen
edustaja Valerie Knuuttila puolisoineen Kanadasta sekä useita Suomessa asuvia Knuuttilan
suvun edustajia. Ilta sujui perinteisin seremonioin hernerokkatarjoiluineen. Paikallinen
Ajattomat-kvartetti esitti neliäänistä laulua

Knuutilan talon hirsirunko kohosi Maailman Raitille kesän kuluessa. Oikealla Marit ja Mikon Lännen päivän tunnelmissa. Kuvat: Tellervo Lahti.

ja Peräseinäjoen Pelimannien kuuden hengen orkesteri viihdytti harmonikka-, viulu- ja
pianomusiikilla.

Seminaari Kanadan suomalaisista
Kanadan 150 vuotta ja Kanadan suomalaisia
käittelevä esitelmätilaisuus pidettiin 19.8. Kanadan historiaan perehdytti tutkija Ahti Tolvanen, joka edusti tilaisuudessa Thunder Bay
Finnish-Canadian Historical Society -yhteisöä. Tietopalvelupäällikkö Jouni Korkiasaari
Siirtolaisuusinstituutista luennoi suomalaisten siirtolaisuudesta Kanadaan kautta aikojen.
Katsauksen New Finlandin asutushistoriaan
ja varhaisimmin sinne muuttaneisiin sukuihin esitti toiminnanjohtaja Tellervo Lahti.
Tilaisuuden kunniavieraita olivat Kanadan
talon lahjoittaneen perheen edustaja Valerie
Knuuttila ja hänen suomalaiset sukulaisensa
Helsingistä, Turusta, Seinäjoelta ja Alahärmästä. Valerie Knuuttila asuu Saskatchewanissa Stockholm-nimisellä paikkakunnalla
New Finlandin lähistöllä.
Kanada-seminaari keräsi runsaan ja hyvin
kiinnostuneen yleisön Peräseinäjoen Terästalolle, jossa oli mahdollista tutustua myös
Siirtolaisuusmuseon näyttelyihin.

Lännen Päivä
Siirtolaisuusmuseon superviikonlopun päätteeksi 20.8. vietettiin Lännen Päivää ja markkinoita Maailman Raitilla. Koko iltapäivän
kestäneessä tapahtumassa kuulumisiaan kertoivat mm. Esa Hakala Floridasta ja Jari Mäki
Koskenkorvalta. Kanadasta tilaisuuksiimme
saapunut Valerie Knuuttila lahjoitti mm. arvokkaita vanhoja tekstiilejä, jotka ovat peräi-

sin Knuuttilan (Knuttilan) suvulta Kanadasta.
Haastattelin myös Amerikasta tulleita yllätysvieraita, joista Pirjo Polari-Khan asuu Kaliforniassa, Kenneth Wehmas Iowassa ja Wendell
Jokela Minnesotassa.
Paikalle ajetut amerikanraudat, Dodget,
Chevroletit, Cadillacit ja Hummerit omistajineen saivat ansaitsemansa huomion. Iltapäivän kuluessa oli kaksi konserttia. Maakunnan
suuruus Ensti esitti kantrimusiikkia ja muita
Lännen säveliä. Ilmajokelainen Floridassakin
vieraillut kuoro Marit ja Mikot oli vauhdissa
hauskalla ja väillä vakavallakin ohjelmistollaan. Yleisön suosiossa oli myös kantritanssi,
jota esitti Seinäjoen Eläkkeensaajien kantritanssiryhmä. Lännen Päivä markkinoineen
keräsi peräti nelisensataa kävijää, aurinkoisen sään vallitessa. Tapahtuma järjestettiin
yhteistyössä Ulkosuomalaiskulttuurin Seuran
kanssa.

Kasvavaa kiinnostusta
Suosittuja Peräseinäjoen Pelimannien johtamia keskiviikkoiltojen yhteislaulutapahtumia
järjestettiin kesä- ja heinäkuun lisäksi myös
elokuussa, yleisön pyynnöstä.
Siirtolaisuusmuseossa ja Maailman Raitilla on vieraillut kesän kuluessa runsaasti
ulkosuomalaisia eri puolilta maailmaa. Myös
suomalaisten kävijöiden määrä on ollut nousujohteinen epävakaisista keleistä huolimatta.
Syyskauden tapahtumista tiedotamme
mm. kotisivuillamme lähiaikoina. Maailman
Raitti ja Terästalon näyttelyt ovat avoinna ympäri vuoden, tervetuloa!
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