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Maakunnan sivutoimiset, yhdistyspohjaiset ja säätiöpohjaiset paikallismuseot 
 
Ohjaus 
 
Savonlinnan maakuntamuseo (1.5.2021 lähtien Riihisaari – Savonlinnan museo) laati Etelä-Savon paikallis-
museoille kehittämissuunnitelman vuonna 1996. Siinä käytettiin tietoja, jotka oli kerätty museoiden omis-
tajayhteisöiltä vuosina 1979 ja 1994. Kehittämissuunnitelmassa hahmoteltiin museoiden yhteistoimintaa ja 
esitettiin museoille suositusluonteisia kehittämistoimenpiteitä. 
 
Suunnitelma uudistettiin vuosina 2006–2007 Etelä-Savon paikallismuseoiden museotoiminnan ja yhteis-
työn kehittämishankkeessa, missä laadittiin mm. Etelä-Savon paikallismuseoiden kehittämisstrategia ja -
ohjelma, missä käytettiin hyväksi mm. vuosina 1988, 1994 ja 2004 tehtyjä paikallismuseo- eli perusselvityk-
siä. 
 
Museoalan uudistuksessa vuoden 2020 alussa maakuntamuseojärjestelmä korvattiin alueellisella vastuu-
museo -järjestelmällä, missä maakuntamuseo jatkoi paikallismuseoiden ohjausta ja neuvontaa entiseen 
tapaan. Muutoksessa astui voimaan maakuntamuseon ja Museoviraston neuvottelema kolmivuotinen so-
pimus museotoiminnan edistämisestä alueella. Sopimuksen kehittäminen ja verkostot -kohdassa yhdeksi 
tavoitteeksi määriteltiin seuraava: paikallismuseoiden kokoelmatyön määrää ja laatua ryhdytään systema-
tisoimaan ja nostamaan samalla tasolle museorakennusten kunnostusten kanssa. 
 
Suunnitelluiksi toimenpiteet ja toteutumisen seuranta määriteltiin seuraavasti: Etelä-Savon maakunnalli-
nen museosuunnitelma vuodelta 2007 päivitetään ja sen uudeksi painopisteeksi tulee kokoelmatyön (tallen-
nus, luettelointi, säilytys) lisääminen paikallismuseoissa. Erityisesti tarkistetaan vuosien 2013–2014 maa-
kunnan paikallismuseoiden tallennusjakoselvityksen ajantasaisuus eli jako tallentaviin ja ei-tallentaviin mu-
seoihin ja huomioidaan valmistuneiden kokoelmapoliittisten ohjelmien linjaukset (maakunnallinen tallen-
nussuunnitelma). Suunnitelmaan liitetään tiivistelmät ammatillisesti hoidettujen museoiden tallennusvas-
tuusta/tallennuksen painopistesuunnasta (TAKO). Vanha, maakunnallinen museosuunnitelma lähetetään 
paikallismuseoille lausunnolle v. 2020 (tiedoksi myös ammatillisille museoille). Maakuntamuseotutkija päi-
vittää – mahdolliset palautteet huomioiden – suunnitelman yleisen/julkisen osan v. 2021, ja julkaisee sen 
etelasavonmuseot.fi-sivustolla. Kunkin paikallismuseon tallennuksen, luetteloinnin ja säilytyksen tila käy-
dään systemaattisesti läpi, kirjataan ylös ja akuutit työt priorisoidaan ja aikataulutetaan v. 2022 loppuun 
mennessä. Tässä käytetään hyväksi päivitettyjä perusselvityksiä; museokohtaiset osuudet eivät tule julki-
siksi. Tallentaville museoille laaditaan osittaiset kokoelmapoliittiset ohjelmat minimissään tallennuksen 
osalta siten, että ensimmäinen valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä, ja loput valmistuvat v. 2022 lop-
puun mennessä. 
 
Tämä maakunnallinen museosuunnitelma keskittyy sivutoimisten, yhdistyspohjaisten ja säätiöpohjaisten 
paikallismuseoiden kokoelmatyöhön kolmella painopisteellä: 
 
1. Mikä on museo, mikä on museon tehtävä, mitkä ovat museon kokoelmat ja mikä on museon tallennuk-
sen painopistesuunta? | julkinen 
2. Museon tallennuksen, luetteloinnin ja säilytyksen tilan läpikäynti vuonna 2022, sekä akuuttien kokoel-
matöiden priorisointi ja aikataulutus vuosille 2023–2026. | ei julkinen 
3. Kokoelmien yleisten vastaanottokriteerien määrittely ja käyttöönotto vuosina 2022–2023. | julkinen 
 
Ammatillisten museoiden tallennusvastuista/tallennuksen painopistesuunnista on tehty tiivistelmät. Mu-
kaan on otettu myös Sodan ja rauhan keskus Muisti, joka tekee kiinteää yhteistyötä Mikkelin kaupungin 
museoiden kanssa. 
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Museot, tehtävät, kokoelmat ja tallennuksen painopistesuunnat 
 
Enonkoski 
   Enonkosken kotiseutumuseo 
 
 
Enonkosken kotiseutumuseo 
 
Enonkosken kotiseutumuseo on kokoelmiltaan Enonkoski-Seura ry:n omistama ja ylläpitämä kotiseutumu-
seo ja teollisuushistoriallinen museo Enonkosken kirkonkylän entisessä lainajyvästössä. Enonkosken kunta 
omistaa museon rakennukset ja tontin. 
 
Enonkosken kotiseutumuseon tehtävänä on tallentaa ja esitellä aineellista kulttuuriperintöä Enonkosken 
kunnan alueella – ajallista rajausta ei ole tehty. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 430+ päänumeroa, mm. koti- ja maataloustyökalut, käsityöläisten työkalut, paikka-
kunnan teollisuuden työvälineet ja -tuotteet). 
2. Valokuvakokoelma (n. 80+ kpl, mm. Kangassaaren sahan ja lasitehtaan toimintoja v. 1880–1940, teolli-
suustoiminnan aikaisia merkkihenkilöitä ja kirkonkylän vanhaa rakennuskantaa 1800-luvun lopulta ja 1900-
luvun alkupuolelta). 
 
Tallennuksen painopistesuuntana on täydentää esinekokoelmaa puuttuvilta osin n. vuosituhannen vaih-
teen ajalta mm. kaivostoiminnan ajalta. 
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Hirvensalmi 
   Lepola – Ahti Karjalaisen synnyinkotimuseo 
   Pitäjäntupa museo | Ahti Karjalaisen elämäntyömuseo 
   Pitäjäntupa museo | Hirvensalmen kotiseutumuseo 
 
 
Lepola – Ahti Karjalaisen synnyinkotimuseo 
 
Ahti Karjalaisen synnyinkoti Lepola on Hirvensalmen kunnan tontiltaan, rakennuksiltaan ja kokoelmiltaan 
omistama ja ylläpitämä talomuseo, liikennemuseo ja kulttuurihistoriallinen museo Kuitulan kylässä, Jout-
santien varressa, noin 22 kilometriä Hirvensalmen kirkonkylältä luoteeseen. 
 
Ahti Karjalaisen synnyinkotimuseon tehtävänä on esitellä poliitikko Ahti Karjalaisen lapsuudenkotia, Lepo-
lan maatilaa sekä sen yhteydessä toiminutta postitoimistoa ja maakauppaa. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat neljään osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 3 600+ kpl, mm. Lepolan huonekaluja, tekstiilejä, vaatteita, työkaluja ja käyttöesineitä 
sekä joitakin Ahti Karjalaiselle kuuluneita esineitä). 
2. Valokuvakokoelma (n. 1 000+ kpl, mm. kuvia Lepolasta ja sen asukkaista). 
3. Kirjakokoelma (n. 100+ kpl, mm. uskonnollista kirjallisuutta sekä karjankasvatus- ja lääkintäoppaita). 
4. Arkisto- ja lehtikokoelma (n. 3 300+ kpl, mm. kirjeitä, postikortteja ja lehtiä). 
 
Kokoelmaan ei liitetä muualta tulleita ja muualle kuuluneita esineitä. Kokoelmaan voidaan lisätä vain Lepo-
lassa olleita, mutta jostain syystä jonnekin muuhun paikkaan ajautuneita esineitä. 
 
 
 
 
Pitäjäntupa museo | Ahti Karjalaisen elämäntyömuseo 
 
Pitäjäntupa museo eli entinen maalaistalo, pitäjäntupa ja kunnantalo sijaitsee Hirvensalmen kirkonkylän 
keskustassa ja koostuu kahdesta eri museosta. Kulttuurihistoriallisen museon eli poliitikko Ahti Karjalaisen 
elämäntyömuseon kokoelmat on osin lainannut, osin saanut lahjoituksena Hirvensalmen kunta, ja Hirven-
salmen kotiseutumuseon kokoelmat omistaa Hirvensalmi-seura ry. Tontin ja rakennuksen omistaa Hirven-
salmen kunta, joka myös vastaa museon ylläpidosta.  
 
Ahti Karjalaisen elämäntyömuseon tehtävänä on esitellä poliitikko Karjalaisen uraa ja sitä kautta Suomen 
historian käännekohtia. 
 
Ahti Karjalaisen elämäntyömuseolla on osin oma kokoelma, mutta näyttelyyn kuuluu myös pitkäaikaisia 
esinelainoja Ahti Karjalaisen perikunnalta (ns. lainakokoelma). 
 
Museon kokoelmia ei kartuteta. 
  
 
 
 
Pitäjäntupa museo | Hirvensalmen kotiseutumuseo 
 
Pitäjäntupa museo eli entinen maalaistalo, pitäjäntupa ja kunnantalo sijaitsee Hirvensalmen kirkonkylän 
keskustassa ja koostuu kahdesta eri museosta. Kulttuurihistoriallisen museon eli poliitikko Ahti Karjalaisen 
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elämäntyömuseon kokoelmat on osin lainannut, osin saanut lahjoituksena Hirvensalmen kunta, ja Hirven-
salmen kotiseutumuseon kokoelmat omistaa Hirvensalmi-seura ry. Tontin ja rakennuksen omistaa Hirven-
salmen kunta, joka myös vastaa museon ylläpidosta. 
 
Hirvensalmen kotiseutumuseon tehtävä on tallentaa ja esitellä aineellista kulttuuriperintöä Hirvensalmen 
kunnan alueelta – tallennuksen ajallista rajausta ei ole tehty. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat kolmeen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 1 500+ kpl, mm. käyttö- ja tarve-esineitä). 
2. Valokuvakokoelma (n. 280 kpl, mm. paperikuvia, reprokuvia, postikortteja, mm. rakennukset, tervalep-
päjuhlat). 
3. Kirjakokoelma (n. 130 kpl, mm. koulukirjallisuutta, kyläkirjoja). 
 
Kokoelmia voidaan kartuttaa Hirvensalmeen liittyvillä, arvokkailla ja harvinaisilla esineillä tarkan harkinnan 
jälkeen – tilanpuute estää kaiken tarjottavan vastaanottamisen. 
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Juva 
   Juvan karjalaisten museo 
   Juvan museo 
   Pattoin perintötalo  
 
 
Juvan karjalaisten museo 
 
Juvan karjalaisten museo on kokoelmien osalta Juvan Karjalaiset ry:n omistama kotiseutumuseo, kulttuuri-
historiallinen ja sotahistoriallinen museo Juvan kirkonkylän Partalan väentuvassa ja ulkorakennuksessa. Ju-
van kunta omistaa rakennukset ja tontin. 
 
Juvan karjalaisten museon tehtävänä on esitellä ja tallentaa aineellista kulttuuriperintöä eli Juvan karjalais-
ten sekä muualle muuttaneiden karjalaisten – Rautjärveltä ja muista rajan takaisista kunnista, luovutetuilta 
alueilta – mukanaan tuomaa esineistöä. 
 
Mitä kokoelmia museolla on? 
Museon kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 1 000+ kpl, mm. tekstiilejä, kankaita, vaatteita, keittiön ja suutarin tarvekaluja ja huo-
nekaluja). 
2. Lehtileike- ja kirjallisuuskokoelma (77 kpl, mm. a. raamattuja, katekismuksia, testamentteja ja saarnakir-
joja, b. Suomea esittävät kuvakirjoja, c. satuja ja runoja, d. nuottivihkoja, e. oppikirjoja, f. lehtien lisälehtiä 
ja Pääskynen-lehtiä, g. todistuksia, pöytä- ja kauppakirjoja). 
 
Tallennuksen painopistesuunta on luovutetusta Karjalasta evakkojen mukana tullut esineistö ja asiakirjat. 
 
 
 
 
Juvan museo 
 
Juvan museo on kokoelmien osalta Juvan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:n omistama kotiseutumuseo ja 
kulttuurihistoriallinen museo Juvan kirkonkylän Partalan pää- ja ulkorakennuksissa. Juvan Kotiseutu- ja Mu-
seoyhdistys ry omistaa pariaitan ja Juvan kunta muut rakennukset ja tontin. Juvan kunnan kulttuuripalvelut 
hallinnoivat kokoelmia deponointisopimuksella ja vastaavat museon näyttelyistä. 
 
Juvan museon tehtävänä on tallentaa juvalaista aineellista kulttuuriperintöä, ja esitellä sitä matkailijoille, 
kuntalaisille ja erityisesti lapsille ja nuorille osana kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaa, johon juvalainen 
kulttuuriperintö on otettu osaksi. Tallennusvastuu on Juvan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:llä. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 2 460+ päänumeroa, mm. agraariesineistöä, elektroniikan laitteita ja eri ammattiryh-
mien työkaluja, laitteita ja vaatteita). 
2. Rahakokoelma (n. 300+ kpl, mm. suomalaisia, amerikkalaisia, kanadalaisia, ruotsalaisia, venäläisiä ja 
sveitsiläisiä kolikoita 1620-luvulta 1950-luvulle). 
 
Tallennuksen painopistesuuntia ei ole määritelty. 
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Pattoin perintötalo 
 
Pattoin perintötalo on Juvan kunnan kiinteistöltään, rakennuksiltaan ja kokoelmiltaan omistama ja ylläpi-
tämä talomuseo Juvan Kettulan kylällä Pattointien päässä (kiinteistörekisterissä tila kuuluu Ollikkalan ky-
lään). Perintötalo on myös rakennusperinnön ja maaseutumiljöön suojelukohde sekä pihapiirin ja lähimet-
sien osalta virkistys- ja ulkoilualue. Osa tilan metsistä on siirtynyt Suomen valtion omistukseen, ja niistä on 
muodostettu Pattoin luonnonsuojelualue (n. 32 ha). Metso-metsiensuojeluohjelmaan kuuluu pienempi osa 
tilan metsää (n. 7 ha), jonka maapohja on jäänyt Juvan kunnan omistukseen. 
 
Pattoin perintötalon tehtävänä on esitellä yhden juvalaisen suvun ja ensisijaisesti sen viimeisten sisarusten 
elämää varakkaalla talonpoikaistilalle niin matkailijoille kuin kuntalaisille osana myös kunnan kulttuurikas-
vatussuunnitelmaa. 
 
Kokoelmien kartunta on ohjeistettu museosuunnitelmassa. Museon kokoelmat jakautuvat viiteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 2 870+ kpl, mm. huonekalut, kodin irtaimisto sekä metsä-, pelto- ja karjatöihin liitty-
vät käsityökalut ja koneet ). 
2. Valokuvakokoelma (n. 2 130+ kpl, mustavalkoisia yleis- ja esinekuvia ml. negatiivit, n. 2 000+ kpl digitaa-
lista kuvaa rakennusten korjauksista yms., 130 kpl Nikulaisten jäämistön kuvia, 20 kpl arkkitehti Georg Gro-
tenfeltin kuvia Pattoilta 1980-luvulta, arkkitehti Kirsti Kovasen kuvia Pattoilta 
3. Asiakirjakokoelma (4 laatikkoa/Pattoilta löytyneitä asiakirjoja, 2 laatikkoa/kouluvihkoja ja muita esineitä, 
2 laatikkoa/Pattoin asiakirjoja, 1 laatikko/dokumentteja yms. papereita, 1 laatikko/lainhuudatusasiakirjoja 
1855–, 5 laatikkoa/Anna-Regina Nikulaisen syntymäpäiväkortteja, koristeita, kuvia). 
4. Lahjoituskokoelma eli tilalta poistunutta ja sinne palautettua aineistoa (n. 10+ kpl, mm, jakkupuku, pir-
toja ja kankaita). 
5. Käyttökokoelma eli lahjoituskokoelmasta käyttöön valikoituja aineistoja (n. 10+ kpl, mm. lankapakka, 
puuvillakankaita). 
 
Kokoelmiin voidaan ottaa vastaan vain todistettavasti tilalla ollutta, mutta sieltä syystä tai toisesta pois kul-
keutunutta aineellista kulttuuriperintöä. 
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Kangasniemi 
   Kangasniemen kotiseutumuseo 
   Pitkäpellon kotiseututalo 
 
 
Kangasniemen kotiseutumuseo 
 
Kangasniemen kotiseutumuseo on Kangasniemen kunnan ja Kangasniemen Kotiseutuyhdistys ry:n ylläpi-
tämä kotiseutumuseo ja teollisuushistoriallinen museo Kangasniemen kirkonkylän keskustan kivisessä vilja-
makasiinissa. Kangasniemen kunta omistaa tontin sekä rakennuksen ja kotiseutuyhdistys kokoelmat. 
 
Kangasniemen kotiseutumuseon tehtävänä on tallentaa ja esitellä Kangasniemen kunnan entisajan elämän 
ja elinkeinojen aineellista kulttuuriperintöä noin 1950–1970-luvuille saakka. Kokoelmien kartuttaminen on 
rajattu alueellisesti pääasiassa Kangasniemen kuntaan. Ajallista rajausta ei ole tehty. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat neljään osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 1 700+ kpl, mm. maatalouteen, kalastukseen, metsästykseen ja karjanhoitoon liittyvä 
esineistö). 
2. Valokuvakokoelma (366 kpl paperikuvia, mm. rakennusten kuvia , kirkonkylän vanhaa rakennuskantaa, 
kylien riihiä ja aittoja). 
3. Kirjallisuuden, painotuotteiden ja lehtileikkeiden kokoelma (4 kpl Kangasniemen Kunnallislehden sidot-
tuja vuosikertoja ja nipuissa 28 vuosikertaa, 177 kpl kirjoja kuten asetuskokoelmia, Venäjän historiaa jne., 5 
kpl lehtileikemappia Kangasniemestä, arviolta n. 500 leikettä/mappi, n. 200+ kpl Kangasniemen yritysten ja 
liikkeiden kirjekuoria – opettaja Olli J. Olkkosen lahjoittama ja aihepiireittäin lajiteltu kokoelma, n. 100+ kpl 
tapahtumien esitteitä, yritysten esitteitä yms. painotuotteita). 
4. Savutupa (museon sisälle osin rungon ja katon osalta pystytetty ja kalustettu savutupa). 
 
Tallennuksen painopistesuuntia ei ole määritelty. 
 
 
 
 
Pitkäpellon kotiseututalo 
 
Pitkäpellon kotiseututalo on Kangasniemen Kotiseutuyhdistys ry:n kokoelmiltaan ja rakennuksiltaan omis-
tama talomuseo Vehmaskylässä, vanhan Jyväskyläntien varressa ja noin 18 kilometrin päässä Kangasnie-
men kirkonkylästä luoteeseen. Tontti on vuokrattu. 
 
Pitkäpellon kotiseututalon tehtävänä on esitellä ja tallentaa kangasniemeläisen maatilan elämää sekä lä-
hinnä agraaria esineistöä. 
 
Museolla on esinekokoelma (n. 500+ kpl, mm. agraariyhteiskuntaan liittyvää kodin irtaimistoa, työkaluja ja 
laitteita). 
 
Tallennuksen painopistesuuntia ei ole määritelty. 
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Mikkeli 
   Haukivuoren kotiseutumuseo 
   Moision sairaalamuseo 
   Suomenniemen museo (Nikkisen torppa) 
 
 
Haukivuoren kotiseutumuseo 
 
Haukivuoren kotiseutumuseo on Haukivuoren kotiseutuyhdistys ry:n ylläpitämä kotiseutumuseo Haukivuo-
ren kirkonkylällä, pitäjän vanhassa keskustassa sijaitsevassa kunnan entisessä lainajyvästössä Kirkontien 
varrella. Kotiseutuyhdistys omistaa museon rakennukset ja kokoelmat – maapohja on vuokrattu Mikkelin 
tuomiokirkkoseurakunnalta. 
 
Haukivuoren kotiseutumuseon tehtävänä on esitellä ja tallentaa entisen Haukivuoren kunnan alueen ai-
neellista kulttuuriperintöä. Tallennuksen aikarajausta ei ole määritelty. 
 
Museolla on esinekokoelma (n. 980+ kpl, mm. metsästys-, kalastus- ja maatalousesineitä, käsityöläisten ja 
maasepän työvälineitä sekä kierto- ja kansakouluesineistöä). 
 
Tallennuksen painopistesuunta on haukivuorelainen maa- ja metsätalous. 
 
 
 
 
Moision sairaalamuseo  
 
Moision sairaalamuseo on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän omistama mielisairaan-
hoitoon keskittynyt erikoismuseo Mikkelissä, jonka näyttelytoiminta päättyi heinäkuun lopussa 2021. Mu-
seolla on alan laajimmat kokoelmat maakunnassa. Moision sairaalamuseo on saavutettavissa vain virtuaali-
sesti Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän) ja jatkossa Eloisan (Etelä-Savon hy-
vinvointialueen) www-sivujen kautta <https://kuula.co/post/n1/collection/7YTp0>. 
 
Moision sairaalamuseon tehtävänä on Moision sairaalaan liittyvän historiatiedon vaaliminen, lisääminen ja 
edistäminen. 
 
Museolla on kokoelmapoliittinen ohjelma. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat neljään osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 3 000+ kpl, mm. lääketieteellinen kirjasto, työterapian käsityöt, mielisairauden, yleis-
lääketieteellinen ja kirurgian hoitovälineistö, puukäsityö- ja, keittiövälineistö, henkilö- ja arkkitehtuurivalo-
kuvat, hoito-ohjeet ja kirjeenvaihto, vaatteet ja kangastyö). 
2. Valokuvakokoelma (n. 195+ kpl, mm. sairaalan arki- ja juhlakuvia; diakuvia; 326 kpl negatiiviliuskoja esi-
neistöstä; 910 kpl vedostettuja esineistökuvia). 
3. Arkistokokoelma (6 kansiota sekä 16 kpl irtonaisia lehtileikekopioita 64:stä eri lehdestä vuosilta 1972–
1990). 
4. AV-kokoelma (n. 40+ kpl, Betamax- ja VHS-nauhat, sanelu- ja C-kasetit, DVD-levyt, mm. potilaiden sekä 
työntekijöiden haastatteluja, Moisio TV:n tuotantoa). 
 
Vuoden 2022 alusta lähtien Moision sairaalamuseon kokoelmia ei kartuteta. 
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Suomenniemen museo (Nikkisen torppa) 
 
Suomenniemen museo on kokoelmien osalta Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry:n omistama ja ylläpi-
tämä kotiseutumuseo Suomenniemen kirkonkylässä konstaapeli Matti Nikkisen perheen entisessä asuin- ja 
ulkorakennuksessa, jotka – kuten myös tontin – omistaa Mikkelin kaupunki. 
 
Suomenniemen museon tehtävänä on tallentaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä maantieteelli-
sesti entisen Suomenniemen kunnan alueelta – ajallista rajausta ei ole tehty. 
 
Mitä kokoelmia museolla on? 
Museon kokoelmat jakautuvat neljään osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 700+ kpl, mm. agraariyhteiskunnan esineet, terveysaseman välineistöä, urheilupalkin-
toja, suutarin työvälineitä). 
2. Valokuvakokoelma (n. 500+ kpl, mm. Helmi Nikkisen ja Lauri Väärän kuolinpesien valokuvia) 
3. Arkistokokoelma (35 kpl, Matti Nikkisen asiakirjoja, erillään kotiseutuarkistosta, luetteloitu osaksi esine-
kokoelmaa). 
4. Audiovisuaalinen kokoelma (9 kpl, mm. Pauli Naakan kaitafilmien osittaiset DVD-kopiot, originaalit mah-
dollisesti Mikkelin kaupungin päätearkistossa). 
 
Tallennuksen painopistesuuntia ei ole määritelty. 
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Mäntyharju 
   Iso-Pappilan museoalue 
   Miekankosken uittomuseo 
 
 
Iso-Pappilan museoalue 
 
Mäntyharjun museo koostuu Iso-Pappilan museoalueesta ja Miekankosken uittomuseosta. Iso-Pappilan 
museoalue on tontiltaan, rakennuksiltaan ja kokoelmiltaan Mäntyharjun kunnan omistama ja sivutoimi-
sesti ylläpitämä kotiseutumuseo ja liikennemuseo Mäntyharjun vanhassa kuntakeskuksessa, entisen pappi-
lan alueella, yhdystien 368 (Mäntyharjuntie) varrella. 
 
Iso-Pappilan museon tehtävänä on tallentaa Mäntyharjun kunnan alueella eläneiden ja vaikuttaneiden ih-
misten, seurojen, yritysten ja muiden järjestöjen tai ryhmien historiaa niin esinein, valokuvin (aineellinen 
kulttuuriperintö) kuin tarinoinkin (aineeton kulttuuriperintö). 
 
Museolla on kokoelmapoliittinen ohjelma. 
 
Museon kokoelmat jakaantuvat viiteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 6 000+ kpl, mm. agraariyhteiskunnan esineet, koululaitokseen esineet, paikalliset te-
ollisuustuotteet, rahakokoelma, kirkolliset esineet ja kirjallisuus). 
2. Valokuvakokoelma (n. 5 600+ valokuvaa, luetteloimatonta kuvamateriaalia noin 3 000 valokuvaa ja nega-
tiivia., mm. säätyläisperheiden perhekuvat, matkakuvaaja Nestori Kurvisen valokuvat, Säästöpankki 100 
vuotta -näyttelyn valokuvat ja Hannu Heiliön 1960- ja 70-luvun valokuvat Mäntyharjusta rakennetusta ym-
päristöstä). 
3. AV-kokoelma (n. 30 C-kasettia, 50 kaitafilmikelaa ja magnetofoninauhoja, mm. kaitafilmejä mäntyharju-
laisesta maisemasta, tapahtumista ja kesäteatterista, kuntalaisten haastatteluja, radio-ohjelmia ja nauhoi-
tuksia Mäntyharjun juhlista ja tapahtumista sekä murteesta). 
4. Arkistokokoelma (n. 50+ kpl, mm. yhdistysten pöytäkirjoja ja vuosikertomuksia, pappilan torpparivuokra-
sopimuksia, virkatilan vuokrakirjoja sekä yksityishenkilöiden aineistoja). 
5. Opetus- ja käyttökokoelma (n. 50+ kpl, mm. koulukäytössä ollut mikroskooppi ja höyrykoneen pienois-
malli yms., vorokki ja pajan palkeet). 
 
Museolla on kaksi tallennuksen painopistesuuntaa: huvila-, mökki- ja loma-asuntokulttuuri Mäntyharjulla 
sekä mäntyharjulaiset teollisuuselinkeinot, niiden tuotanto ja työkulttuuri. 
 
 
 
 
Miekankosken uittomuseo 
 
Mäntyharjun museo koostuu Iso-Pappilan museoalueesta ja Miekankosken uittomuseosta. Miekankosken 
uittomuseo on tontiltaan, rakennuksiltaan ja kokoelmiltaan Mäntyharjun kunnan omistama ja sivutoimi-
sesti ylläpitämä metsätalousmuseo Mäntyharjun Miekankoskella, noin 10 kilometrin päässä Mäntyharjun 
kirkonkylästä, seututien 15024 (Miekankoskentie) varrella. 
 
Miekankosken uittomuseon tehtävänä on esitellä aidossa tukkilaisympäristössä Miekankoskella eli Miekan-
saaressa kahden tärkeän uittoväylän risteyskohdan uittoa 1900-luvun alusta vuoteen 1975 sekä yleisesti 
uitto- ja metsätöitä. 
 
Museolla on kokoelmapoliittinen ohjelma. 
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Museolla on esinekokoelma, joka on osin päällekkäinen Iso-Pappilan esinekokoelman kanssa (n. 220+ kpl, 
mm. metsätöihin ja uittoon liittyviä koneita, laitteita, käsityökaluja ja polttomoottorikäyttöisiä työkaluja). 
 
Miekankosken uittomuseon kokoelmia ei lähtökohtaisesti enää kartuteta eli uusia esineitä ei vastaanoteta. 
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Pertunmaa 
   Vanha-Rantalan talomuseo 
 
 
Vanha-Rantalan talomuseo 
 
Vanha-Rantalan talomuseo on kiinteistöltään, rakennuksiltaan ja kokoelmiltaan Pertunmaan kunnan omis-
tama ja ylläpitämä talomuseo Pertunmaan kunnan Pertunmaan kylässä Museotien (yhdystie 15076) var-
rella noin pari kilometriä Pertunmaan kirkonkylästä. 
 
Vanha-Rantalan talomuseon tehtävänä on esitellä Paloniemen eli Vanha-Rantalan tilan asukkaita ja toimin-
taa maatilana sekä mm. alakansakouluna, kiertävänä naiskotiteollisuuskouluna ja siirtoväen työtupana osin 
käsityöhön painottuen. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat kolmeen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 640+ päänumeroa, mm. Vanha-Rantalan tilan huonekaluja, käyttö- ja kotitalousesi-
neitä, työkaluja ja tekstiilejä). 
2. Valokuvakokoelma, osana esinekokoelmaa (n. 100+ kpl, mm. henkilö-, juhla- ja sisäkuvia). 
3. Kirja- ja lehtikokoelma, osin päällekkäinen esinekokoelman kanssa (n. 860+ kpl, mm. koulukirjallisuutta, 
lasten kirjallisuutta ja maatalouskirjallisuutta Vanha-Rantalasta ja Kuortin lainakirjastosta). 
 
Museon kokoelmia ei kartuteta. 
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Pieksämäki 
   Pieksämäen kotiseutumuseo 
   Savon radan museo 
   Sisälähetysseuran museo 
   Jäppilän kotiseutumuseo 
   Virtasalmen kotiseutumuseo 
   Virtasalmen Valkeamäen maaseutumuseo 
 
 
Pieksämäen kotiseutumuseo 
 
Pieksämäen kotiseutumuseo on kokoelmiltaan Pieksämäen kaupungin omistama kotiseutumuseo, jonka 
nykyinen näyttely on ollut esillä vuodesta 2021 lähtien kaupungin omistamassa kulttuurikeskus Poleenissa. 
 
Pieksämäen kotiseutumuseon tehtävänä on esitellä Pieksämäen maalaiskunnan ja Pieksämäen kirkonky-
län/kauppalan/kaupungin aineellista kulttuuriperintöä kuten esimerkiksi käsityövaltaista maanviljelysaikaa, 
miesten nikkarintöitä, naisten keittiö- ja kudontatöitä, kotien sähköistä irtaimistoa ja sairaalatyötä. 
 
Museolla on kokoelmapoliittinen ohjelma. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 1 700+ kpl, mm. metsästys-, kalastus- ja maatalousesineitä, kulkuvälineitä, kaupunki-
kulttuurin esineitä). 
2. Kirjakokoelma (n. 1 100+ kpl, mm. kansakoululaitoksen kirjoja, hammaslääkärin oppikirjoja, hengellistä 
kirjallisuutta, Sisälähetysseuran kirjoja). 
 
Museon kokoelmia ei kartuteta. 
 
 
 
 
Savon radan museo 
 
Savon radan museo on Pieksämäen kaupungin rakennuksiltaan, tontiltaan ja osin kokoelmiltaan omistama 
ja yhdessä Savon radan museon perinnekerhon kanssa ylläpitämä liikennehistoriallinen erikoismuseo Piek-
sämäen entisessä rautatieasemarakennuksessa. Samanaikaisesti Savon radan kulttuurihistorian tallentami-
sen ja esittelyn ohella museo säilyttää ja tuo esille rautateiden yleistä historiaa. Museolla on alan laajimmat 
kokoelmat maakunnassa. 
 
Savon radan museon tehtävänä on esitellä kokoelmia ja kartuttaa niitä rautateihin ja erityisesti Savon ra-
taan ja Pieksämäen lähiseudun rataosuuksiin liittyvällä aineellisella ja aineettomalla kulttuuriperinnöllä. 
Tallennustavat ovat aidon objektin tai sen osan tallennus, aidon objektin kopion tallennus tai korvaava tal-
lennus. Tallennuksen ajallista rajausta ei ole määritelty. 
 
Museolla on kokoelmapoliittinen ohjelma. Museon kokoelmat jakautuvat viiteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 2 100+ esinettä, mm. ratojen rakentamiseen ja korjaamiseen, turvalaite- ja viestintä-
tekniikkaan, vetureihin ja vaunuihin sekä asemien, varikoiden ja konepajojen toimintaan liittyviä esineitä). 
2. Valokuvakokoelma (vajaat 2 000 digitoitua ja luetteloitua kuvaa; digitoimattomia ja luetteloimattomia 
negatiiveja, dioja ja paperikuvia on arviolta useita tuhansia kappaleita, kuvat ovat pääosin Pieksämäen seu-
dulla otettuja ja ne esittävät erilaisia rautateihin liittyviä aiheita kuten esimerkiksi kunnossapitoa, kalustoa, 
henkilökuntaa ja rakennuksia). 
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3. Arkistokokoelma (n. 4 500+ eri nimikettä, mm. rautateiden tekniikkaa, liikennettä ja hallintoa; melko 
suuri osa kokoelmasta koostuu erilaisista piirustuksista kuten kone- ja rakennuspiirustuksista). 
4. AV-kokoelma (n. 60+ digitaalista videota, mm. yleistä rautatiehistoriaa, paikallista historiaa ja höyryvetu-
reiden tekniikkaa; n. 30+ digitoimatonta tallennetta, joista noin kolme neljäsosaa on äänitallenteita). 
5. Kirjastokokoelma (n. 100+ kirjaa, puolet kirjoista on rautatieaiheisia kuten mm. eri rataosiin ja liikkuvaan 
kalustoon liittyviä ja puolet taas suoraan rautateihin liittymättömiä kuten yleisiä oppikirjoja ja paikallishis-
torian teoksia, kirjastokokoelma on käyttökokoelmatyyppinen museon lukunurkkauksen osalta). 
 
Savon radan museon ajallisen tallennuksen painopisteeksi on valittu menneisyys, ja tallennuksen aihepiirin 
painopisteeksi vuosille 2018–2028 perinnekerho on määritellyt kiskoliikenteen ohjauksen. 
 
 
  
 
Sisälähetysseuran museo 
 
Sisälähetysseuran museo on Kirkkopalvelut ry:n kokoelmiltaan, rakennukseltaan ja tontiltaan omistama ja 
ylläpitämä, ja alun perin oppilaitosmuseona aloittanut ja sittemmin koko Suomen Kirkon Sisälähetysseuran 
toimintaa ilmentävä erikoismuseo STEP-koulutuksen (aikaisemmin Seurakuntaopiston) Pieksämäen kam-
puksen A-rakennuksen siivessä. Museolla on alan laajimmat kokoelmat maakunnassa. 
 
Sisälähetysseuran museon tehtävänä on kirkon Suomen Kirkon Sisälähetysseuran eri toimintojen esille tuo-
minen jo Sortavalan ajalta (seura perustettiin 1905) näihin päiviin saakka Pieksämäellä ja muissa keskei-
sissä Sisälähetysseuralle tärkeissä paikoissa (Rautalampi, Kuopio – evakkovuodet). Tehtävänä edelleen on 
eri toimintojen, kuten Diakoniakoulutuksen, Kasvattajaopiston, muun seuran alaisen sosiaalialan toiminnan 
ja koulutuksen kuten sairaanhoidon, diakoniatyön, kansanopistotyön, lapsi, vanhus- ja vammaishuollon 
kuin myös päihdekuntoutuksen esittely ja näihin liittyvän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tal-
lentaminen. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 600+ kpl, mm. Sisälähetysseuran eri toimintoja havainnollistavat esineistöt liittyen 
mm. Sortavalan ja Pieksämäen aikaiseen diakoniatyöhön, koulutukseen ja Raamattujen painamiseen). 
2. Valokuvakokoelma (n. 500+ kpl, mm. Sisälähetys ja Kotimaa-lehtien lehtikuvia, sekä yksityisalbumeita). 
 
Tallennuksen painopistesuunta on kokoelmiin liittyvien tarinoiden tallentaminen, ja Sisälähetysseuran toi-
minnan vaikutuksen selvitys Pieksämäen seudulla. 
 
 
 
 
Jäppilän kotiseutumuseo 
 
Jäppilän kotiseutumuseo Pieksämäen kaupungin kokoelmiltaan, rakennukseltaan ja tontiltaan omistama 
kotiseutumuseo Jäppilän kirkonkylällä sijaitsevassa pitäjän entisessä lainajyvästössä. 
 
Jäppilän kotiseutumuseon tehtävänä on esitellä entisen Jäppilän pitäjän/kunnan aineellista kulttuuriperin-
töä painottuen agraariyhteiskunnan esineistöön. 
 
Museolla on kokoelmapoliittinen ohjelma. 
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Museolla on esinekokoelma (n. 300+ kpl, mm. agraariesineistöä, kirjansidontavälineet ja Jäppilän kirkon 
entiset urut). 
 
Museon kokoelmia ei kartuteta. 
 
 
 
 
Virtasalmen kotiseutumuseo 
 
Virtasalmen kotiseutumuseo on Pieksämäen kaupungin kokoelmiltaan, rakennukseltaan ja tontiltaan omis-
tama kotiseutumuseo Virtasalmen kirkonkylällä sijaitsevassa entisessä pitäjäntuvassa. 
 
Museon tehtävänä on esitellä entisen Virtasalmen pitäjän/kunnan aineellista kulttuuriperintöä, mm. talon-
poikaisia elinkeinoja ja kunnallista elämää. 
 
Museolla on kokoelmapoliittinen ohjelma. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 550+ kpl, mm. paikallista talonpoikaisesineistöä, suutarin työkalut, papinpenkki). 
2. Rahakokoelma (venäläisiä, ruotsalaisia ja pääosin suomalaisia seteleitä sekä hopea-, kupari-, alumiini- ja 
nikkelikolikoita vuosilta 1733–1956). 
 
Museon kokoelmia ei kartuteta. 
 
 
 
 
Virtasalmen Valkeamäen maaseutumuseo 
 
Virtasalmen Valkeamäen maaseutumuseo on Virtasalmen Valkeamäen maa- ja kotitalousseura ry:n tontil-
taan, rakennuksiltaan ja kokoelmiltaan omistama ja ylläpitämä kotiseutumuseo Valkeamäen entisen kansa-
koulun läheisyydessä, Virmasjärventien (yhdystie 4561) ja Pallolanmäentien risteyksessä, noin kahdeksan 
kilometriä Virtasalmen kirkonkylältä. 
 
Virtasalmen Valkeamäen maaseutumuseon tehtävänä on esitellä ja tallentaa pääasiassa Virtasalmen Val-
keamäen kylän omavaraista maa- ja metsätaloutta. 
 
Museolla on esinekokoelma (n. 300+ kpl, mm. naisten tarvekaluja, hevosvetoisia työvälineitä ja ajokalus-
toa, metsänhoidon välineistöä ja puisten vesijohtoputkien sekä pumppujen valmistukseen tarvittavia työ-
kaluja). 
 
Tallennuksen painopistesuuntaa ei ole määritelty. 
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Puumala 
   Konekiväärikorsu numero 4 
   Liehtalanniemen museotila 
   Sahan museo 
   s/s Wenno 
 
 
Konekiväärikorsu numero 4 
 
Teräsbetoninen konekivääri- ja miehistökorsu numero 4 on kokoelmiltaan, rakennukseltaan ja tontiltaan 
Puumalan kunnan omistama ja ylläpitämä sotahistoriallinen museo Puumalan keskustassa Pappilantien 
varrella. 
 
Museon tehtävänä on esitellä Puumalan kirkonkylän – ja välillisesti myös Etelä-Savon ja koko Suomen – 
kestolinnoittamista välirauhan (1940–1941) aikana osana talvisodan jälkeistä uutta itärajan pääpuolustus-
linjaa – myöhempää Salpalinjaa. 
 
Museolla on esinekokoelma (n. 10+ kappaletta, mm. korsun majoitukseen, aseistukseen ja ilmanvaihtoon 
kuuluvia esineitä ja laitteita). 
 
Museon kokoelmia ei kartuteta. 
 
 
 
 
Liehtalanniemen museotila 
 
Liehtalanniemen museotila on kokoelmiltaan, rakennuksiltaan ja tontiltaan Puumalan kunnan omistama ja 
ylläpitämä talomuseo Niinisaaressa, noin 14 km Puumalan keskustasta Imatran suuntaan. Museota ympä-
röi 22 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue. 
 
Museon tehtävänä on esitellä eteläsavolaista pienviljely-kalastustilaa 1900-luvun vaihteessa–1970-luvulle. 
 
Museolla on esinekokoelma (n. 215+ kpl, mm. tilalla ja tilan ulkopuolella käytössä ollut kodin irtaimistoa, 
painotuotteita ja käsityökaluja). 
 
Museon kokoelmia ei kartuteta. 
 
 
 
 
Sahan museo 
 
Sahan museo on kokoelmiltaan ja yhden aitan osalta Puumalan kunnan omistama teollisuushistoriallinen 
museo Sahanlahdessa, noin kahdeksan kilometriä Puumalan keskustasta. Museon muut rakennukset ja 
tontin omistaa Sahanlahti Resort Oy, joka vastaa museon toiminnasta. 
 
Sahan museon tehtävänä on esitellä sahan työntekijöiden elämää 1910-luvulla sahaustoiminnan loppuai-
koina sekä elämistä kahden perheen asuinrakennuksessa 1940-luvun puolivälissä sahaustoiminnan lopetta-
misen jälkeen – keittiöön ja kamariin on pystytetty pakopelihuone. Pihan aitoissa esitellään kauppatoimin-
taa, pellavanviljelyä ja -jalostusta, kalastusta sekä puutöitä. 
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Museolla on esinekokoelma (n. 1 440+ kpl, mm. kalastukseen, koti- ja maatalouteen, puusepän ja suutarin 
töihin, vaatetukseen ja sisustukseen liittyviä esineitä). 
 
Museon kokoelmia ei kartuteta. 
 
 
 
 
s/s Wenno 
 
S/s Wenno on – irtaimisto mukaan lukien – Puumalan kunnan omistama, perinnelaivarekisteriin merkitty, 
halkoja polttoaineenaan käyttävä ja yksi harvoista Suomessa säilyneistä teräsrunkoisista höyrylotjista eli 
kuramyllyistä. Puumalan kunta ja Puumalan Veneseura ry vastaavat matkustaja-alukseksi rekisteröidyn mu-
seolaivan ylläpidosta. S/s Wenno on Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde, ja aluksen laituripaikka 
sijaitsee Puumalan satama-alueella. 
 
S/s Wennon tehtävänä on esitellä halkojen, propsien, massapuun, parrujen, sahatavaran ja hiekan kulje-
tusta sisävesillä. 
 
S/s Wennon irtaimisto on luonteeltaan käyttökokoelma. 
 
S/s Wennolla ei ole erillistä museokokoelmaa, joten tallennuksen painopistettä ei ole määritelty. 
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Rantasalmi 
   Baggen museo 
   Rantasalmen museo 
 
 
Baggen museo 
 
Baggen museo on Rantasalmen Virkistys- ja Sivistyssäätiö sr:n kokoelmiltaan, rakennuksiltaan ja tontiltaan 
omistama kulttuurihistoriallinen museo Jumikkalan kartanon kauppamakasiinissa Kylätien varressa Ranta-
salmen kirkonkylällä. 
 
Baggen museon tehtävänä on ylläpitää Sisko Baggen kokoamista tavaroista tehtyä museota, säilyttää Ju-
mikkalan kartano nähtävyytenä tuleville sukupolville ja täydentää kokoelmaa vastaavantyyppisillä esineillä 
kuitenkaan muuttamatta kokoelman luonnetta. 
 
Museolla on esinekokoelma (n. 500+ kpl, mm. tekstiilejä, kodin irtaimistoa ja kaupankäyntiin liittyvää esi-
neistöä). 
 
Tallennuksen painopistesuuntia ei ole määritelty. 
 
 
 
 
Rantasalmen museo 
 
Rantasalmen museo on kokoelmiltaan, rakennuksiltaan ja tontiltaan Rantasalmen kunnan omistama koti-
seutumuseo Rantasalmen kirkonkylän keskustassa, Savonlinnan ja Varkauden välisen seututien 464 (Ohi-
tustie) varressa. 
 
Rantasalmen museon tehtävänä on esitellä ja tallentaa Rantasalmen kunnan alueen aineellista kulttuuripe-
rintöä. Tallennuksen aikarajausta ei ole määritelty. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat neljään osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 1 870+ kpl, mm. agraariyhteiskunnan esineistöä rantasalmelaista kotiteollisuutta, suu-
tarin työvälineitä, rantasalmelaisia letkuvarsipiippuja ja Matti Kolmosen puukkokokoelma). 
2. Arkiston kirjat ja todistukset -kokoelma (n. 70+ kpl, mm. hengellistä kirjallisuutta, aikakauslehtiä, vieras-
kirjoja, kurssitodistuksia ja pöytäkirjoja). 
3. Raha- ja mitalikokoelma, mitalit osana esinekokoelmaa (n. 145+ kpl, mm. saksalaisia, puolalaisia, suoma-
laisia, virolaisia, ruotsalaisia ja venäläisiä seteleitä ja kolikoita; sotainvalidien ja sydänliiton mitaleita). 
4. AV-kokoelma (n. 10+ kpl, mm. kotiseuturetkien murrenauhoituksia ilmeisesti kelanauhoilla, 8 mm:n kai-
tafilmejä kunnan 400-vuotisjuhlista, vanhoista kartanoista, riihen puinnista ja kirkkonäytelmästä 1970-lu-
vulta). 
 
Tallennuksen painopistesuuntia ei ole määritelty. 
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Savonlinna 
   Kerimäen kotiseutumuseo 
   ”Savonrannan aineettoman kulttuuriperinnön museo” 
   Säimenen myllymuseo 
   Vuokalan mylly- ja sähkömuseo 
 
 
Kerimäen kotiseutumuseo 
 
Kerimäen kotiseutumuseo on kokoelmiltaan ja rakennuksiltaan Kerimäki-seura ry:n omistama ja ylläpitämä 
kotiseutumuseo Kerimäen kirkonkylässä – tontin omistaa Savonlinnan kaupunki. 
 
Kerimäen kotiseutumuseon tehtävänä on tallentaa ja esitellä aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä 
maantieteellisesti entisen Kerimäen kunnan alueelta – tallennuksen ajallista rajausta ei ole tehty. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 1 100+ kpl, mm. talonpoikaisesineistöä, tekstiilejä, vanhoja kirjoja, valokuvia). 
2. Valokuvakokoelma (n. 2 500+ kpl, mm. paikallisia ja alueellisia valokuvia rakennuksista ja ihmisistä, Keri-
mäen pitäjänhistorian kuvia). 
 
Tallennuksen painopistesuuntia ei ole määritelty. 
 
 
 
 
”Savonrannan aineettoman kulttuuriperinnön museo” 
 
”Savonrannan aineettoman kulttuuriperinnön museo” on Savonranta-Seura ry:n omistama ja ylösajovai-
heessa oleva aineettoman kulttuuriperinnön museo Savonrannan Vuokalan kylän entisellä terveysase-
malla, nykyisellä Savonranta-talolla Lamminniementien varrella. 
 
”Savonrannan aineettoman kulttuuriperinnön museon” tehtävänä on kerätä ja tehdä näkyväksi paikallista 
tarinaperinnettä ja sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenojen sekä luontoa ja maailman-
kaikkeutta koskevaa perimätietoa. Museon tehtävänä on vaalia ja välittää tietoja ja taitoja elävänä ja muut-
tuvana sukupolvilta seuraaville. 
 
Museon perustaminen on vasta ylösajovaiheessa, joten kokoelmia ole vielä suuremmin määritelty/kartu-
tettu. 
 
Tallennuksen painopistesuunta on aineeton savonrantalainen kulttuuriperintö. 
 
 
  
 
Säimenen myllymuseo 
 
Säimenen myllymuseo on Savonranta-Seura ry:n ylläpitämä kotiseutumuseo ja teollisuushistoriallinen mu-
seo Savonrannan Säimenen kylän entisessä myllyssä ja sen läheisyyteen siirretyissä rakennuksissa. Savon-
ranta-Seura ry omistaa kokoelmat ja rakennukset pois lukien itse myllyn, jonka – kuten tontinkin – omistaa 
Savonrannan kehittämissäätiö sr. 
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Säimenen myllymuseon tehtävänä on taltioida, pitää esillä ja säilyttää Savonrannan kunnan ja pitäjän alu-
een aineellista kulttuuriperintöä eli talonpoikaisesineistöä kivikaudelta sotien jälkeiseen aikaan. Myllyn jau-
hatus- ja sähköntuotantolaitteistot sekä toimiva pärehöylä ovat museoidut. Kokoelmia kartutetaan jatkos-
sakin harkinnan mukaan. 
 
Museolla on esinekokoelma (n. 620+ kpl, mm. myllyn esineistöä, maanviljelysesineistöä ja sepän työkaluja 
ja takeita). 
 
Tallennuksen painopistesuuntana on maa-, metsä- ja erätalous, ja näihin liittyvä paikallinen esineistö: ko-
din esineet, käsitöihin, muihin askareisiin ja elinkeinoihin liittyvät esineet sekä erityisesti sellaiset esineet, 
joita ei vielä ole kokoelmissa. 
 
 
 
 
Vuokalan mylly- ja sähkömuseo 
 
Vuokalan mylly- ja sähkömuseo on Savonrannan kehittämissäätiö sr:n kokoelmiltaan, rakennukseltaan ja 
tontiltaan omistama teollisuushistoriallinen museo Savonrannan kirkonkylässä Lamminniementien varrella. 
Näyttelystä vastaa Savonranta-Seura ry ja avoinnapidosta Savonrannan Kädentaitajat ry. 
 
Vuokalan mylly- ja sähkömuseon tehtävä on esitellä rehun, rukiin ja viljan jauhatusta 1930-luvun lopulta 
1960-luvun alkuun. 
 
Museolla on esinekokoelma (n. 150+ kpl, mm. jauhatukseen ja sähkön tuotantoon liittyvät koneet, laitteet 
ja kiinteä sisustus ja irtaimisto sekä agraariyhteiskunnan esineet) 
 
Museon kokoelmia ei kartuteta. 
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Sulkava 
   Rauhaniemen museoalue 
 
 
Rauhaniemen museoalue 
 
Rauhaniemen museoalue on tontiltaan, rakennuksiltaan ja kokoelmiltaan Sulkavan kunnan omistama ja 
sivutoimisesti ylläpitämä kotiseutumuseo, talomuseo ja metsätalousmuseo Rauhaniemen kylän Parakkiky-
läntien ja Vanhassa Lossirannan risteyksessä, kymmenen kilometriä Sulkavan kirkonkylältä kaakkoon. 
 
Rauhaniemen museon tehtävä on esitellä ja tallentaa Sulkavan kunnan aineellista kulttuuriperintöä. 
 
Museon kokoelmat jakautuvat kolmeen osioon: 
1. Esinekokoelma (n. 2 000+ kpl, mm. talonpoikaisesineistöä, maaseutuun ja maatalouteen liittyvää esineis-
töä). 
2. Rahakokoelma (n. 800 kpl). 
3. Valokuvakokoelma (n. 200+ kpl). 
 
Tallennuksen painopistesuuntia ei ole määritelty. 
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Pysyvästi säilytettävien museokokoelmien vastaanoton yleiset kriteerit 
 
Museon pysyvästi säilytettäviin kokoelmiin tallennetaan aineistoja, 
 
1) jotka eivät kuulu jonkun muun museon painopistealueeseen ja arkiston tai kirjaston vastuualueeseen. 
 
2) joilla on ajallinen, alueellinen ja sisällöllinen yhteys museon toiminta- ja/tai tallennusalueeseen. 
 
3) joilla on selvä tai mahdollinen arvo ja merkitys, ja jotka muuten eivät säilyisi tulevaisuuteen. 
 
4) joissa painotetaan asia- ja ilmiökeskeisyyttä/-kokonaisuutta. 
 
5) joiden valmistus-, käyttö- tai käyttäjätieto tunnetaan. 
 
6) jotka täyttävät peruskriteerit eli yleisyyden, tyypillisyyden, merkittävyyden, alueellisuuden ja kunnon –
myös kuriositeetit, erikoisuudet ja harvinaisuudet ovat merkityksellisiä paikallisidentiteetille ja museoiden 
kiinnostavuudelle. Rikkinäisiä ja puutteellisia aineistoja tallennetaan vain, jos aineiston kulttuurihistorialli-
nen arvo on poikkeuksellinen tai aineisto on harvinainen, ja se kuuluu tallennuksen painopistealueeseen. 
 
7) joita on jo pitkään tallennettu, mutta jotka eivät ole kaksoiskappaleita, ja jotka täydentävät olemassa 
olevia kokoelmia. 
 
8) joita valikoidaan, koska kaikkea ei voi, eikä kannata tallentaa. Tämä koskee erityisesti suuria aineisto-
määriä. 
 
9) joiden omistussuhteet eivät ole epäselviä. 
 
10) joiden tekijänoikeudet ovat selvillä tai selvitettävissä. Tekijänoikeuksien voimassaolo ei ole este kokoel-
maan liittämiselle. 
 
11) joiden yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely on selvitetty tai selvitettävissä. Kokoelmiin tallen-
nettavan aineiston on oltava julkista, mutta käyttöön voidaan tarvita käyttölupa. 
 
12) joihin ei liity kohtuuttomia ja myöhemmin vaikeasti toteutettavia ehtoja. 
 
13) jotka kokonsa, materiaalinsa, arvonsa tms. puolesta voidaan arvioida säilyvän museon käytettävissä 
olevissa tiloissa. 
 
14) joita voidaan käyttää museon tutkimus-, opetus- ja/tai näyttelytoiminnassa. 
 
15) jotka museo pystyy luetteloimaan säällisessä ajassa. 
 
16) jotka voidaan säilyttää lain mukaisesti. 
 
17) jotka eivät ole deponointeja (aineiston talletus museon kokoelmiin ilman museon omistusoikeutta). 
 
18) jotka museon omistaja hyväksyy kokoelmiinsa. 
 
19) joiden omistusoikeuden siirrosta kumpikin osapuoli sopii kirjallisesti ja allekirjoituksin. 
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Ammatillisten museoiden tallennusalueet ja tallennuksen painopisteet 
 
Suomen Metsämuseo Lusto 
 
Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen vastuumuseo edustaen valtakunnallisesti merkittävää toimialaa. 
Tallennusalueena on koko Suomi ja kaikki ihmisen ja metsän vuorovaikutus sekä erilaiset metsäsuhteet. 
Keskeisin tallennusalue on metsätalous, jolla on Suomessa erityistä valtakunnallista ja historiallista merki-
tystä, ja jota muut museot eivät tallenna valtakunnallisesti. 
 
Maantieteellisesti aineisto rajataan Suomessa valmistettuun, käytettyyn tai Suomeen ja suomalaisiin liitty-
vään aineistoon. Erityisiä painopisteitä ovat ne alueet, joissa metsillä on/on ollut erityistä taloudellista, 
ekologista, sosiaalista tai kulttuurista merkitystä, kuten metsätalouden osalta Itä- ja Pohjois-Suomessa. 
 
Tallennusaluetta ei ole rajattu ajallisesti, mutta aikarajaukset näkyvät kokoelmissa. Varsinaisen metsäteolli-
suuden ja -talouden aika alkaa noin 1800-luvun puolivälistä, mutta työvälineiden määrä moninkertaistui 
toisen maailmansodan jälkeen. Vanhimmat metsien käyttöön liittyvät valokuvat ovat samoin 1800-luvun 
puolivälistä. 
 
Valtakunnallisen metsämuseon perustaminen vasta 1990-luvulla vaikutti, kuinka vanhaa aineistoa kokoel-
miin oli talletettavissa. Uudemmasta aineistosta tallennetaan harvemmin käytössä olevaa aineistoa, koska 
sitä ei ole saatavissa lahjoituksina, ja toisaalta aineiston elinkaarta ja merkitystä ei ole nähtävillä. Lähimen-
neisyyden aineistoa tallennetaan runsaasti, ja nykydokumentoinnilla pyritään tallentamaan nopeasti katoa-
via hetkellisiä ilmiöitä tai lyhyen elinkaaren aineistoa. 
 
Keskeisiä tallennusalueita on neljätoista: 
 
1. Metsätalous 
metsänhoito, metsänkasvatus, metsänuudistaminen, metsätalouden suunnittelu ja järjestely, metsänarvi-
ointi, metsänparannus, puunkorjuu, kaukokuljetus, monikäyttö, metsäurheilu 
esim. maanmuokkaus, istutus, kylvö, taimituotanto, raivaus, harvennus, lannoitus, hakkuu, lähikuljetus, 
uitto, auto- ja rautatiekuljetus, neuvonta-, valistus- ja tiedotustoiminta, metsähallinto, metsäammattilais-
ten organisoitu metsätaito-, urheilu- ja tukkilaiskisatoiminta, työntekijät, työnantajat, työympäristöt, työ-
suhteet, työolot, sosiaalinen toiminta, työvälineet ja -menetelmät, työn kehittäminen 
 
2. Puutuoteteollisuus (mekaaninen metsäteollisuus) 
esim. sahateollisuus ja höyläämöt, puulevyteollisuus, puurakentaminen, puusepänteollisuus (huonekalu-, 
keittiökaluste-, tilauskaluste-, puulattia-, ikkuna- ja oviteollisuus), halkosahat, vaneri- ja vaneriteosteolli-
suus, rulla- ja nappula-, tulitikkusäle- ja tulitikku-, lastuvilla-, laatikko-, tynnyri-, erilliset kuivatislauslaitok-
set, hiiltämöt; raaka-aineet, prosessit, tuotteet 
 
3. Massa- ja paperiteollisuus (kemiallinen metsäteollisuus) 
esim. paperi- ja selluteollisuus, paperin jalostus ja pakkausteollisuus, puupohjaisen biomassan jalostus (bio-
polttoaineet, biokemikaalit, biopolymeerit, mikrofibrillisellu, puu/muovikomposiitit, uudet valmistustekno-
logiat), puuhiomot ja pahvitehtaat; raaka-aineet, prosessit ja tuotteet 
 
4. Metsäbiotalous 
esim. uusiutuvat uudet tuotteet ja palvelut, tuotekehitys, innovaatiot, sellu, puurakentaminen, bioenergia, 
metsäteollisuus, lääketeollisuus, kemianteollisuus, tekstiiliteollisuus, luontomatkailu, hyvinvointipalvelut, 
digitaaliset palvelut, ruoka, marjat, sienet, kestävä kehitys 
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5. Metsäntutkimus 
esim. tutkimusaiheet, tutkimuksen tavoitteet, tutkimustoiminta, tutkimusvälineet, metsäntutkijat 
 
6. Metsiensuojelu 
esim. metsiensuojelutoiminta ja -toimijat, metsiensuojelun perusteet ja tavoitteet 
 
7. Metsien käyttö elinkeino- ja harrastustoiminnassa 
esim. jokamiehenoikeudet, metsissä kulkeminen, metsiin liittyvä tai metsissä tapahtuva harrastus- ja virkis-
tystoiminta, metsiin liittyvä yhdistystoiminta, metsiin liittyvä tai metsiä hyödyntävä elinkeinotoiminta 
 
8. Puun ja muiden metsäntuotteiden käyttö 
esim. puuraaka-aineen ja muiden metsäntuotteiden hankinta, käyttö ja niistä valmistetut tuotteet (puu-
energia, puurakentaminen, puuesineet, terva, jäkälä, tuohi, marjat, sienet, riista, alkoholi, ksylitoli jne.) 
sekä hankintaan ja työstämiseen käytetyt työvälineet 
 
9. Metsät hyvinvoinnin, luovuuden, elämysten ja inspiraation lähteenä 
esim. ekoteologia, ekopsykologia, metsiin liittyvä taide, metsiin liittyvä populaarikulttuuri, metsien hyvin-
vointivaikutukset 
 
10. Metsäalan organisaatiot 
esim. metsäalan organisaatiohistoria, organisaatioiden toiminta ja vaikutukset 
 
11. Metsänomistajuus 
esim. metsänomistukset, omistussuhteet, metsänomistuksen merkitykset, metsänomistajien toiminta 
 
12. Metsäammattilaisuus ja metsäalan koulutus 
esim. ammatinvalinta, opetus ja koulutus, oppilaitokset, opiskelijat ja opettajat, opetuksen sisällöt, harjoit-
telut, tutkinnot, ammattikulttuuri, ammatti-identiteetti, ammatilliset verkostot, tietotaito 
 
13. Metsäsuhteet 
 
14. Metsiin liittyvät arvot 
 
Kokoelmat jakautuvat neljään osioon: 
1. Esinekokoelma (artefaktit eli ihmisen tekemät esineet, luonnonesineet). 
 
2. Valokuvakokoelma (valokuvat, negatiivit, digikuvat, filmit, videot, elokuvat, rainat, diat). 
 
3. Arkistokokoelma (asiakirjat, kirjeet, päiväkirjat, käsikirjoitukset, haastattelut, muistitietoaineistot, av-
aineisto, lehtileikkeet, liike- ja järjestötoiminnan aineistot, arkistonmuodostajan oma pienimuotoinen jul-
kaisutoiminta). 
 
4. Kirjastokokoelma (kirjat, julkaisut, lehdet, pienpainatteet, painamattomat käsikirjoitukset). 
 
Lähde: Luston kokoelmapolitiikka, 2021, s. 32–40, 48. 
https://lusto.fi/wp-content/uploads/2021/08/Luston-kokoelmapolitiikka.pdf 
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Savonlinnan museo 
 
Savonlinnan museo on Etelä-Savon alueellinen vastuumuseo, jolla on sekä alueellisen museotoiminnan 
edistämistehtävä että kulttuuriympäristötehtävä. Museo tallentaa, säilyttää, tutkii ja esittelee Saimaan 
(Vuoksen vesistön) sisävesiliikenteen historiaan ja Savonlinnan ja Etelä-Savon historiaan liittyvää esineistöä 
ja niiden kulttuuri-ilmiöitä sekä niiden tietoarvoa tukevia valokuvia, arkistoaineistoja ja kirjallisuutta. Koko-
elmien aikajänne on esihistorialliselta ajalta nykypäivään. 
 
Museo on mukana vesiliikenteen historiaa tallentavien organisaatioiden yhteistyöryhmässä sekä 
valtakunnallisessa TAKO-verkostossa (museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyö) vastuualueinaan Sai-
maan sisävesiliikenne ja saaristolaiselämä. 
 
Keskeisiä tallennusalueita on kaksi: 
1. Saimaan kulttuurihistoria 
2. Saimaan sisävesiliikenteen historia 
 
Kokoelmat jakautuvat viiteen osioon: 
1. Esinekokoelma (Pyhän Olavin killan kokoelma, Saimaan sisävesiliikenteen historiaan liittyvä esineistö, 
Lindforssin luonnontieteellisen kokoelma, Käpy Taruksen nukke- ja lelukokoelman, Suomen järvikalastus-
museon, Kerimäki ja Punkaharjun kotiseutumuseon kokoelmat). 
 
2. Arkistokokoelma (Saimaan sisävesiliikennettä harjoittaneiden yhtiöiden ja yksityisten liikemiesten arkis-
tot, merikortit, laivapiirustukset ja matkailuesitteet, postikortit, kartat, julisteet, konepiirustukset ja lehti-
leikkeet, perinnekeruu- ja tutkimusaineistot). 
 
3. Kuvakokoelma (Saimaan sisävesiliikenteen kuvat, Savonlinnan kaupunkikuvat, sanomalehti Itä-Savon ku-
vat, paikalliset valokuvaamot). 
 
4. Taidekokoelma (kaupungin ja entisen taidemuseon kokoelmat, Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun 
kuntien taideteokset). 
 
5. Kirjastokokoelma (Saimaan sisävesiliikenteen, Savonlinnan, Etelä-Savon, museologian, kansatieteen, tai-
dehistorian, arkeologian ja historian teokset). 
 
Lähde: Kokoelmapoliittinen ohjelma, Saimaan kulttuurihistorialliset ja sisävesiliikenteen kokoelmat, Etelä-
Savon kulttuurihistorialliset kokoelmat, Savonlinnan museo, 2020 s. 4–8. 
https://www.savonlinna.fi/riihisaari/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/17674-Savonlinnan_maakunta-
museon_Kokoelmapolitiikka_2020.pdf 
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Olavinlinna ja Lyytikkälän talo | Kansallismuseo/Museovirasto 
 
Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluvat myös eri vaiheissa kansallismuseon yhteyteen liitettyjen mu-
seoiden tai kiinteistöjen irtaimistosta koostuvat kokoelmat kuten Olavinlinna ja vuodesta 1984 lähtien Suo-
menniemen Lyytikkälän talo. 
 
Museoviraston kokoelmat ovat keskeinen osa Suomen kansallista kulttuuriperintöä, ja kokoelmien tarkoi-
tus on dokumentoida Suomen valtion, sen alueen ja tällä alueella asuvien/asuneiden ihmisten vaiheista 
sivistys- ja kulttuurihistorian, valtiollisen historian sekä arkielämän saralla esihistoriasta nykyaikaan. Koko-
elmien on kuvattava edellä mainittua historiallista kehitystä riittävällä maantieteellisellä laajuudella ja ajal-
lisella syvyydellä eri etniset ryhmät ja sosiaaliryhmät huomioiden. Museoviraston kokoelmat ovat keskei-
nen osa kulttuuriperintöalan kansallista tutkimusinfrastruktuuria, ja Suomen kansallismuseon nykyisiä ko-
koelmia on kerätty 1700-luvun lopulta lähtien. 
 
Museoviraston kokoelmat ovat luonteeltaan erilaisia, mikä on vaikuttanut niiden kartuttamisen painopis-
teisiin ja menetelmiin. Kokoelmien erilaisuus otetaan huomioon keskusteltaessa yhteisistä kartuttamisen 
linjauksista. Hankinnoissa on siirrytty yhä enemmän esinekeskeisestä ilmiökeskeiseen kartuttamiseen. 
 
Suomen kansallismuseo vastaa suurimmasta osasta esinekokoelmia, miltä osin hankintapäätökset perustu-
vat Kansallismuseon tutkijoiden tietoon omien kokoelmien edustavuudesta ja puutteista sekä arvioon han-
kittavien objektien merkityksestä Suomen historiassa ja kulttuurihistoriassa sekä Suomen ulkopuolisten 
alueiden kulttuurihistoriassa. Valtakunnallisena kulttuurihistoriallisena museona Kansallismuseo pääsään-
töisesti täydentää olemassa olevia, vanhoja ja laajoja kokoelmiaan esine- tai tapauskohtaisesti sekä tallen-
taa määritellyin vastuin 1900-luvun osalta kansalaisten arkielämää kuvaavaa aineistoa. Kansallismuseon 
tallennustoimintaa säätelevät Museovirastolle laissa ja asetuksessa määritellyt tehtävät. Laki Museoviras-
tosta (282/2004) linjaa, että viraston tehtävänä on huolehtia kulttuurihistoriallisen kansallisomaisuuden 
kartuttamisesta. Esimerkiksi pukine- ja tekstiilikokoelmaa kartutetaan harkiten kunto ja kontekstitiedot 
huomioiden, ja yleisetnografisiin kokoelmiin ei tehdä ostoja antiikkiliikkeistä eikä huutokaupoista. Lyytikkä-
län talon kokoelmia ei kartuteta. 
 
Kuvakokoelmien kartunnan tallennusalueet kattavat maantieteellisesti koko Suomen ilman ajallisia rajauk-
sia. Lisäksi tallennusalueisiin kuuluvat myös muut maat ja maantieteelliset alueet erityisesti silloin kun nii-
hin liittyy jokin yhdistävä tekijä Suomeen tai suomalaiseen identiteettiin. 
 
Kirjastokokoelmien painopisteenä ovat Museoviraston ja Suomen kansallismuseon toimintaa tukevat aihe-
alueet. 
 
Muista kokoelmista kansatieteellisen arkiston painopisteenä on lähimenneisyyden ja nykyajan ilmiöiden 
dokumentointi, ja kansanperinteen tallennusalue kattaa maantieteellisesti koko Suomen. 
 
Museoviraston kokoelmat jakautuvat neljään osioon: 
1. Esinekokoelmat (historialliset kokoelmat, numismaattiset kokoelmat, kansatieteelliset kokoelmat, Seura-
saaren ulkomuseon kokoelmat, suomalais-ugrilaiset kokoelmat, etnografiset kokoelmat, itsenäisyyden ajan 
kokoelma, musiikkikokoelma, Vankilamuseon kokoelma, Suomen merimuseon esine- ja asiakirjakokoelmat, 
Suomen merimuseon opetuskokoelma, arkeologiset kokoelmat). 
 
2. Kuvakokoelmat (historian kuvakokoelma, kansatieteen kuvakokoelma, suomalais-ugrilainen kuvakoko-
elma, yleisetnografinen kuvakokoelma, Suomen merimuseon kuvakokoelma, rakennushistorian kuvakoko-
elma, kulttuuriympäristön kuvakokoelma, journalistinen kuva-arkisto, arkeologian kuvakokoelma, viestin-
nän kuvakokoelma, museopalveluiden kuvakokoelma, oman toiminnan dokumentointi) 
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3. Kirjastokokoelmat (lainattavat avokokoelman kirjat, lainattavat sarjat ja lehdet, lainattava varastokoko-
elma, käsikirjastokokoelma, hakuteoskokoelma, rariteetit eli vanhojen kirjojen kokoelmat, museoiden ja 
yksiköiden kirjastot, elektroninen aineisto) 
 
4. Muut kokoelmat (kulttuuriympäristön piirustuskokoelma, kansatieteellinen arkisto, rakennusosafrag-
mentit) 
 
Lähteet: Museoviraston kokoelmapolitiikka, 2014, s. 5–9, 14–17. 
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/kokoelmapol-ohjelma-
2010.pdf 
Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma, 2010, s. 7, 20. 
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/kokoelmapolitiikka-2015-02-
03.pdf 
Satu Frondeliuksen (Suomen kansallismuseo/Kokoelmat ja tutkimus) sähköpostiviesti maakuntamuseotut-
kija Jorma Hytöselle 22.9.2022. 
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Jalkaväkimuseo 
 
Jalkaväkimuseo on valtakunnallinen aselajimuseo, joka toimii Sotamuseon yhteistyömuseona. Museon toi-
minnan tarkoitus on suomalaisen jalkaväen historian ja aineellisen kulttuuriperinnön kerääminen, tallenta-
minen, tutkiminen sekä dokumentointi 1500-luvulta nykypäivään saakka. Tämän lisäksi pyritään tallenta-
maan aineetonta kulttuuriperintöä, kuten haastatteluja. 
 
Ajallisesti kokoelmien kartuttaminen ei keskity pelkästään edellisten vuosisatojen sotahistoriaan, vaan 
myös moderniin jalkaväkeen ja rauhanaikaan. Samoin jalkaväen toimintaan liittyvät rauhanturvaajat, lotat 
ja sotilaskotitoiminta ovat esillä kokoelmissa. 
 
Keskeisiä tallennusalueita on viisi: 
1. Suomalainen jalkaväki vuosien 1939–1945 sodissa. 
 
2. Jääkärien hatut. 
 
3. Jalkaväen varhainen esineistö alkaen 1500-luvulta ja päättyen Ruotsin vallan ajan lopulle 1800-luvulle 
 
4. Nykyisen jalkaväen esineistö. 
 
5. Veteraanien haastatteluiden hankkiminen. 
 
Kokoelmat jakautuvat viiteen osioon: 
1. Esinekokoelma (jalkaväen taisteluvälineet, aseet; joukko- ja organisaatiokohtainen materiaali; sotilaan 
henkilökohtaiset varusteet ja esineet; vaatekokoelma; kunniamerkit ja mitalit sekä muut merkit ja tunnuk-
set) 
 
2. Valokuvakokoelma 
 
3. Arkistokokoelma (mm. lehdet, ohjesääntökirjat, kartat, kunniakirjat, päiväkirjat, toimintakertomukset, 
muistiot, lehtiset, asiapaperit, sotilaspassit, kenttätodistukset, DVD-, CD- ja VHS tallenteet) 
 
4. Kirjastokokoelma (henkilöhistoria, Mannerheim, vuoden 1918 sota, talvi- ja jatkosota, Lapin sota, paikka-
kuntahistoriat, ulkomaalainen kirjallisuus, yleinen sotahistoria, muut aihepiirit) 
 
5. Käyttökokoelma 
 
 
Lähde: Jalkaväkimuseon kokoelmapolitiikka 2021–2026, s. 2–3, 5–9. 
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Päämajamuseo | Mikkelin kaupungin museot 
 
Päämajamuseo on sotahistoriallinen museo, johon kuuluvat myös Marsalkka Mannerheimin salonkivaunu 
Mikkelin rautatieasemalla ja Päämajan viestikeskus Lokki Naisvuoreen louhitussa tunnelissa. Museoyksiköt 
vaalivat talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perin-
nettä. 
 
Keskeisiä tallennusalueita on kaksi: 
1. Suomen armeijan päämajan toiminta Mikkelissä talvisodan aikana. 
 
2. Suomen armeijan päämajan toiminta Mikkelissä jatkosodan aikana. 
 
Kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Esinekokoelmat. 
 
2. Valokuvakokoelmat. 
 
Lähde: Kokoelmapoliittinen ohjelma, Suur-Savon museo, Päämajamuseo, Mikkelin kaupungin museot, 
2019, luvut 1.1.–1.2., 3.1. 
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Suur-Savon museo | Mikkelin kaupungin museot 
 
Suur-Savon museo on kulttuurihistoriallinen museo, joka säilyttää ja tutkii Mikkelin kaupungin historiaa. 
Mikkeli on tullut tunnetuksi hallinto-, koulu- ja varuskuntakaupunkina. Museon alaisuuteen kuuluvat myös 
Kivisakasti ja kuntaliitosten myötä Harjukosken mylly Mikkelin maalaiskunnasta ja Nikkisen torppa Suo-
menniemeltä. 
 
Keskeisiä tallennusalueita on neljä: 
1. Mikkelin kaupungin historia. 
 
2. Urheilu. 
 
3. Julkiset tilat. 
 
4. Maanpuolustus. 
 
Kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Esinekokoelmat. 
 
2. Valokuvakokoelmat. 
 
Lähde: Kokoelmapoliittinen ohjelma, Suur-Savon museo, Päämajamuseo, Mikkelin kaupungin museot, 
2019, luvut 1.1.–1.2., 3.1. 
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Mikkelin taidemuseo | Mikkelin kaupungin museot 
 
Taidemuseon toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista ja laadukasta kuvataidepalvelua Etelä-Savossa – 
museo toimii Etelä-Savon alueellisena vastuumuseona, jolla on alueellinen taidemuseotehtävä. Lisäksi tai-
demuseon valtakunnallisena tehtävänä on eteläsavolaisen taidehistoriallisen aineiston tallentaminen ja 
dokumentoiminen. 
 
Mikkelin taidemuseo hankkii kokoelmiin kotimaista taiteellisesti merkittävää kuvataidetta sekä paikallista 
(Etelä-Savon alue) että valtakunnallista taidetta. Kokoelmat sisältävät pääasiassa suomalaista kuvataidetta 
1800-luvulta nykypäivään, ja eteläsavolainen taide on hyvin edustettuna Mikkelin kaupungin taidekokoel-
massa. 
 
Kaupungin kokoelmaan voidaan liittää myös teoksia, jotka oleellisesti liittyvät kokoelmassa jo oleviin teos-
kokonaisuuksiin. 
 
Keskeisiä tallennusalueita on viisi: 
1. Johannes Haapasalon kokoelman harkinnanvarainen kartuttaminen. 
 
2. Martti Airion taidekokoelman kartuttaminen siihen luontevasti liittyvillä teoksilla testamentin ja määrä-
rahojen sallimissa puitteissa. 
 
3. Mikkelin kaupungin taidekokoelman kartuttaminen vuosittain nykytaiteen teoksilla. Painopisteenä ajan-
kohtainen suomalainen kuvataide ja alueellisesti merkittävä kuvataide.  
 
4. Kuvitustaiteen kokoelman kartuttaminen vuosittain suomalaisella kuvitustaiteella. 
 
5. Mitalikokoelman harkinnanvarainen kartuttaminen. 
 
Kokoelmat jakautuvat kahdeksaan osioon: 
1. Johannes Haapasalon kokoelma 
2. Martti Airion taidekokoelma 
3. Mikkelin kaupungin taidekokoelma 
4. Kuvitustaiteen kokoelma 
5. Mitalikokoelma 
6. Helmi Usmalan kokoelma 
7. Mikkelin Taideyhdistyksen kokoelma 
8. Suomen Säästöpankki -kokoelma (Valtion taidemuseon talletus) 
 
Lähde: Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma, 2019, luvut 1.1., 2–2.8. 
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Sodan ja rauhan keskus Muisti 
 
Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan. 
Muistin toiminta perustuu humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä tehtyyn kotimaiseen ja kansainväliseen 
sodan tutkimukseen. 
 
Muisti on muodostamassa sotahistorian erikoiskirjastoa, jossa myös rauhan ja muistamisen teemoilla on 
omat painopisteensä. Kirjasto tukee sotahistorian harrastusta ja tutkimusta, ja sen tärkeä painopiste on 
sotahistoriallisessa lähdekirjallisuudessa.  
 
Muisti on perustamassa Memoriaali-verkkopalvelua ja -kokoelmaa, joka on sähköinen, suomalaisten sota-
kokemuksia tallentava palvelu. Se on suunnattu yksityisille kansalaisille, yhteisöille ja tutkijoille. Verkkopal-
velu moninkertaistaa tallennettavan tiedon määrän joukkoistamalla sotiin liittyvien muistojen ja tietojen 
keräämisen. Se antaa käyttäjille mahdollisuuden korjata ja täydentää historiallista tietoa omilla yksityisillä 
aineistoillaan ja tiedoillaan. Palvelu ohjaa sähköisten aineistojen, esim. digitoitujen valokuvien ja kirjeiden 
luovutuksessa. Lisäksi siinä on muistelupalvelu, joka ohjaa ja avustaa haastattelun tai oman muistelun teke-
misessä suoraan kokoelmaan. Memoriaalin pilottiversio avataan vuonna 2023. 
 
Keskeisiä tallennusalueita on neljä: 
1. Uuden sotahistorian kokemushistoriaan liittyvä tutkimus (sotahistorian erikoiskirjasto). 
 
2. Kokemus- ja yksilötason aineistot esim. aselajihistoriikit, joukko-osastohistoriikit, ohjeet ja ohjesäännöt 
sekä muistelmat (sotahistorian erikoiskirjasto). 
 
3. Sotaa koskevat valokuvat, kirjeet ja muu asiakirja-aineisto (Memoriaali-kokoelma). 
 
4. Sotaa koskeva muistitietoaineisto (Memoriaali-kokoelma). 
 
Kokoelmat jakautuvat kahteen osioon: 
1. Kirjastokokoelma (3 511 nimikettä). 
2. Memoriaali-kokoelma (digitaalisia haastatteluja 10 kpl, digitoituja valokuvia 214 kpl ja kirjeitä 388 kpl). 
 
Lähde: Sodan ja rauhan keskus Muistin toimintasuunnitelma 2021; Pia Puntasen (Sodan ja rauhan keskus 
Muisti Oy:n sisältöjohtaja) sähköpostiviestit maakuntamuseotutkija Jorma Hytöselle 15.12.2022. 


