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Kuka kunnan omistaa? 

Elämää oli ennen meitä ja on meidän jälkeemme 

Millaista ja kenen luvalla? 
Kenen kotiseutu? Kuka tarjosi palvelut, kuka hoiti 
lapset ja vanhukset, kuka perusti kodit ja rakensi 
talot, kenen teitä ajetaan, kenen katuja kuljetaan? 

Kuka on paikkakuntalainen? 
Pitkään asunut, maahan muuttanut, maassa 
muuttanut, kesäasukas, muualle muuttanut? 



 Kenen historiasta kerrotaan ? 

 Kuka voi tai haluaa tallentaa, kuka 
kertoo paikallisuudesta, kenen 
kertomus on kertomisen arvoinen, 
kenen historiaa ja menneisyyttä 
halutaan esittää, huomataanko tai 
tunnistetaanko omaleimaisuutta tai 
eri ryhmien arvoja ja toimintaa 
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 Muutoksia on ollut aina? 
• Maat ovat muuttuneet, isännät 
vaihtuneet 
 Perinteet ja paikalliset tavat ovat säilyneet 

sellaisinaan tai muuttuneina ja siirtyneet 
sukupolvelta toiselle 

 Tunnistettavia omaleimaisia piirteitä on 
myös sellaisilla paikoilla jotka ovat olleet 
muutoksessa 

  Ihmisillä on monta identiteettiä ja monta 
kotiseutua 
 Miten ne huomioidaan?  
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 Onko identiteetti rajoissa 
kiinni? 

 Onko kyse enemmän 
vaikutusmahdollisuudesta 
kuin kuntarajoista, 
kulttuurimäärärahoista ja 
ihmisten arvoista kuin siitä 
millaisia muutoksia tapahtuu? 
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 Ihmisillä on monta identiteettiä 
ja monta kotiseutua 
 Miten ne huomioidaan?  

 Maassa on muutettu ja maahan 
on muutettu 
 Aina on ollut uudisrakentajia ja 
kehittäjiä, eteenpäin viejiä ja 
uudistajia 

 Aina on ollut paikalleen 
pysähtyneitä ja olevaan sitoutuneita 
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Onko kukaan koskaan 
nähnyt kuntaa? 

Jos on, kertokoon sen meille 

Jos ei, mitä hän on nähnyt ?  



 - paikallismuseoita, jota useimmiten 
ovat kiinni 

- onko nähnyt ulkoa vai jopa sisältä 
 -> mistä ja miten löytyvät, miten niihin pääsee 

 - onko kuullut rakennusten, miljöön 
ja esineiden kertovat itsestään 

-> miten ja missä kuulisi 

 - jos on, onko ymmärtänyt 
kuulemansa 

 -> ja sijoittanut (kulttuuri)historiajanalle 

 - jos on, miten reagoinut 
-> löytänyt itsensä ajasta ja paikasta 







 Jos ei ole nähnyt tai kuullut, onko 
lukenut 

- kuntakirjoja 
 ->”viralliset” historiat 

 - kotiseutukirjoja 
 -> paikallishistoriat, kylä- ja kaup.osakirjat, 

 yhteisöhistoriat, muistelmat, 
 paikallisiromaanit 

 - joululehtiä 
 -> mikrohistoriaa 



 Jos on nähnyt, kuullut tai 
lukenut 

- miksi ei mene välittämään tätä 
tietoa  
 - kuntarakenneuudistajille 
 - kuntarakenneuudistusvastustajille 
 - muutosta muuten vain pelkääville 
 - medialle   
 - seuraavalle sukupolvelle (POPS) 




